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 نصاب بالغرور إذا نجحنَا ان  ل للَُّهمَّ ال تجعلا

 وال باليأِس إِذا أَخفقنَا.

 وِذكْرنَا أَن اإِلخفاَق هُو التجربة التي تِسبِْق النَجاْح.

 اللَُّهمَّ إِذا أَعطْيتنَا فََل تأخْذ ِمنَا تواُضعنَا.

 .بِكراَمتِنَاعتزازنَا إا فََل تأخْذ وإِذا أَعطْيتنَا تَواَضعنَ 

ا  .اللَُّهمَّ أنِفعنَا بَِما َعلمتنَا وَعِلْمنَا َما يَنفعنَا وِزدنَا علم 

ا نافع ا ورزق ا طيب ا وعمَل    .متقبَل  اللَُّهمَّ إنا نَسأَلَك علم 

َل يَْوِمناإاللَُّهمَّ    نجاحا   َصَلحا وأَْوَسَطهُ فََلَحا  وآِخَرهُ هذا ْجعَْل أَوَّ

  يا رب العالمين.آمين، آمين، أمين 
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 شكر وعرفان
نجاز هذا العمل، فهو األحق بالشكر لقوله إحمد هلل الذي وفقني وأعانني على ال

 تعالى " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ..."

لذا أتقدم  "ليس عليا أن أرد الجميل لكن سأكون أرقى من أن أنكره" يقال 

 ل قمان عمر، المشرف علىياذي الفضوالتقدير ألستبجزيل الشكر والعرفان 

هذه والذي لم يبخل عليا بعلمه ووقته وصبره فصدقا أقول له جزاك هللا أطروحتي 

 عني كل خير.

للدكتور نصر و لزميلي وأخي عمر قصري كذلككل عبارات اإلمتنان والشكر 

بخص هذا فيما على تعاونهم معي  ميلودالتوميات  الدين تومي وزميل الدراسة

 العمل.

 ساتذة كلية العلوم االقتصادية ألكل  والتقدير كذلك تقدم بجزيل الشكركما أ

وأخص بالذكر الدكتور  جامعة زيان عاشور بالجلفةلوالتجارية وعلوم التسيير 

كانت خير  على معلوماتهم القيمة التي عسالي جمال والدكتور بن عيسى بن عليه

 لي. مساعدتهم علىوة طيلة فترة الدراس يعون ل

 التيعلى الجهود  الكلية والجامعة أنسى العاملين في مكتبةال  كما يسعني أن

هذا العمل كل الشكر والتقدير بذلوها في تقديم العون والتسهيَلت التي ساهمت في 

 .حترام لهمواإل

سمه كل بإشكر من نوع آخر شكر المحبة لجنود الخفاء عمال التحفيز 

وه لي من  كلمة طيبة تمعلى ما قدم متنانعبارات اإلكل م كل أقدموالقائمة طويلة، 

 .لخواطرلوجبر 

ه هذا في صحيح أعمالكم ونسألعونكم نتمنى من هللا العلي القدير أن يجعل 

العمل منارة تضيئ وتنير طريق كل من إتخذه  التوفيق والسداد لنا ليكون هذا

 مرجعا.
   

 طحاح فضيلة                                                
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 اإلهــــداء
 متزجت محبتهما شغاف القلبإمن لى إ

 بي"أ و" " أمي "لىإلى من هم أولى الناس بصحبتي إ

 الصحة والعافيةسأل هللا أن يمد في عمريهما ويرزقهما دوام أالكريمين 

 خوتي حفظهم هللا ويسر لهم درب الحياة وأعانهم على مشقتها إلى إ

 لى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة كتاكيت العائلةإ

، والدكتور الدكتور قمان عمر ينوالمشرف  يننعم الموجه واوكان ونيلى من شرفإ

    بن عيسى بن علية

لى رفيقاتي إلى من بهم تحلى رفقتي صدق من قال من يصحب الطيب المعطر يعبق إ

 حياتي وعبقها الجميل 

إلى طلبة الدكتوراه شعبة العلوم المالية والمحاسبة كل بإسمه والذين تقاسمت معهم 

 فرحة النجاح، وتعب التكوين، واليوم سأشارك معهم فرحة المناقشة  

تعلمت على يدهم طوال مشواري الدراسي وأخص لى أساتذتي األفاضل الذين إ

بالذكر أستاذي بن سديرة جمال، واألستاذ عيجولي خالد واألستاذ عسالي جمال 

 .الذين مدوا يد العون لي جزاكم هللا كل خير خيري عبد الكريمواألستاذ 

 إلى األصدقاء ورفقاء الدراسة بكامل مراحلها  

ضافة قيمة للبحث العلمي إلى كل من ساعدني من قريب وبعيد ليكون هذا العمل إ

 تخذه مرجها لهإل من ومنارة لك

 لى كل الطلبة األعزاء إ

                     

 أهديكم عملي هذا                                 

يلةطحاح فض                                    
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  ابللغة العربية  امللخص
فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل آليات اإلالدراسة البحث عن أهم حتاول هذه 

ت الدراسة على مجلة من  حيث ركز  ،IFRS FOR SMESتبين املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة التوجه ل
حتقيق هذه اآلليات ى فصاح احملاسيب املطلوبة وفق املعايري احملاسبية واملتبناة من قبل النظام احملاسيب املايل، ومدآليات اإل

 فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.ملتطلبات اإل
ليات آراء أفراد العينة يف آستبيان يف احلصول على معلومات أولية حول اإل أداةعتمدان على وفقا هلذا إ

ستبانة على )احملاسبني إ 111يار املدروس، فوزعنا فق املعفصاح احملاسيب و وكذا متطلبات اإل همتطلباتفصاح و اإل
ء يف اجملال ىل األكادميني واخلرباإ ابإلضافةاملعتمدين للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومساعديهم، حمافظي احلساابت 

ائرية اجلز  لتزام جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطةاد على دراسة حتليلية لقياس مدى إعتماحملاسيب، كما مت اإل
وما درجة التوافق بني هذه اآلليات ومتطلباهتا احملاسيب املايل ووفق آلياته،  فصاح احملاسيب وفق النظاممبتطلبات اإل

ستبيان أو التحليلية مكملتان لبعضهما تان سواء ابإلواملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتعترب الدراس
 ومدعمتنان لنتائج املتحصل عليها.

رتباط بني آليات االفصاح احملاسيب املتبناة من قبل النظام طار خلصت الدراسة إىل وجود عالقة إويف هذا اإل
رغم أن املعيار ، IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  ومتطلبات املعيار املايل الدويل احملاسيب املايل

ملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خيدم بيئة ن اه املتطلبات ومن هنا ميكن القول أسابق الذكر قلص هذ
فصاح الذي ابت يرهقها بتنيب النظام احملاسيب املايل املستمد توسطة اجلزائرية خاصة يف جمال اإلاملؤسسات الصغرية وامل

املؤسسايت يف غالبية النسيج فإن من جهة، أما من جهة أخرى هذا  IAS/ IFRSمن املعايري احملاسبية بشكلها الكامل 
 اجلزائر ميثل مؤسسات صغرية ومتوسطة.

 دويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمايل  معياراسيب، فصاح حممؤسسات الصغرية واملتوسطة، إ : الكلمات املفتاحية

IFRS FOR SMES  ،.نظام احملاسيب املايل 
Summary 

This study attempts to search for the most important accounting disclosure mechanisms in 

the environment of small and medium enterprises in light of the adoption of the international 

standard for small and medium enterprises, Where the study focused on a number of accounting 

disclosure mechanisms required in accordance with accounting standards and adopted by the 

financial accounting system, and the extent to which these mechanisms fulfill the accounting 

disclosure requirements stipulated in the international standard for small and medium enterprises.  

Accordingly, we relied on the questionnaire tool to obtain preliminary information about the 

opinions of the sample members in the disclosure mechanisms and the requirements of each 

mechanism, as well as the requirements of accounting disclosure in accordance with the studied 

standard, An analytical study was also relied upon to measure the extent to which a group of 
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small and medium enterprises adhered to the requirements of accounting disclosure in accordance 

with the financial accounting system and its mechanisms, and the degree of compatibility 

between these mechanisms and their requirements and the international standard for small and 

medium enterprises.  

  In this context, the study concluded that there is a correlation between the accounting 

disclosure mechanisms adopted by the financial accounting system and the requirements of the 

international financial standard for small and medium enterprises, Although the aforementioned 

standard reduced these requirements, and from here it can be said that the international standard 

for small and medium enterprises serves the environment of Algerian small and medium 

enterprises, especially in the field of disclosure, which has become overburdened by the adoption 

of the financial accounting system derived from accounting standards in its entirety on the one 

hand, but on the other hand the majority of The institutional fabric in Algeria represents small 

and medium enterprises. 

Keywords: small and medium enterprises, accounting disclosure, international financial standard 

for small and medium enterprises, financial accounting system. 

Résumé 
  Cette étude tente de rechercher les mécanismes de divulgation comptable les plus 

importants dans l'environnement des petites et moyennes entreprises à la lumière de l'adoption de 

la norme internationale pour les petites et moyennes entreprises, Lorsque l'étude s'est concentrée 

sur un certain nombre de mécanismes de divulgation comptable requis conformément aux normes 

comptables adoptées par le système de comptabilité financière, et la mesure dans laquelle ces 

mécanismes remplissent les exigences de divulgation comptable stipulées dans la norme 

internationale pour les petites et moyennes entreprises. 

En conséquence, nous nous sommes appuyés sur l'outil questionnaire pour obtenir des 

informations préliminaires sur les opinions des membres de l'échantillon sur les mécanismes 

d'information et les exigences de chaque mécanisme, ainsi que les exigences d'information 

comptable conformément à la norme étudiée, Une étude analytique a également été utilisée pour 

mesurer dans quelle mesure un groupe de petites et moyennes entreprises respectait les exigences 

de divulgation comptable conformément au système de comptabilité financière et à ses 

mécanismes, et le degré de compatibilité entre ces mécanismes et leurs exigences et la norme 

internationale pour les petites et moyennes entreprises. 

  Dans ce contexte, l'étude a conclu qu'il existe une corrélation entre les mécanismes de 

divulgation comptable adoptés par le système de comptabilité financière et les exigences de la 

norme financière internationale pour les petites et moyennes entreprises, Bien que la norme 

susmentionnée ait réduit ces exigences, et à partir de là, on peut dire que la norme internationale 

pour les petites et moyennes entreprises sert l'environnement des petites et moyennes entreprises 

algériennes, en particulier dans le domaine de la divulgation, qui s'est alourdie par l'adoption de 

la comptabilité financière système dérivé des normes comptables dans son intégralité IAS/IFRS 

d'une part, mais d'autre part, la majorité du tissu institutionnel en Algérie représente des petites et 

moyennes entreprises. 

Mots-clés : petites et moyennes entreprises, divulgation comptable, norme financière 

internationale pour les petites et moyennes entreprises, système de comptabilité financière.
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 توطئة 
حتياجات مستخدمي القوائم املالية املايل الدولية بشكلها الكامل إب بالغعداد معايري اإلإرتبط إلقد 

قتصادي جلمهور، غري أن تركيبة النسيج اإلللمؤسسات الكبرية أو املقيدة يف البورصة واملسؤولة أمام عدد كبري من ا
جتماعية، اإلقتصادية و والدور الذي تلعبه يف التنمية اإللغالبية الدول يربز بوضوح هيمنة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

لتزامها بتطبيق متطلبات احملاسبية املفروضة على إالبشرية فان ارد املالية و فتقارها للمو إخرية و وأمام خصوصية هذه األ
ىل التحدايت اليت تعيق منوها إاف ضاحملاسيب الذي يشكل عبئا عليها ياملؤسسات الكبرية خاصة يف جمال االفصاح 

سبية الدولية إبصدار معايري اويف هذا الصياغ قام جملس املعايري احمل ،وتطورها يف ظل التغريات السريعة اليت تعرفها
حماسبية مبسطة وتبسيط متطلبات ىل توفري متطلبات إسات الصغرية واملتوسطة سعيا منه بالغ املايل اخلاصة ابملؤساإل
 تساعا من املؤسسات الكربى.إقل أبية هلذا النوع من املؤسسات فصاح احملاسيب كون مستخدمي املعلومة احملاساإل

ىل متطلبات حماسبية دولية مبسطة جتعل من تطبيق املعيار إاجلزائرية ن حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة إ
ت جودة عالية آبليات مبسطة تليب الدويل مالئما للبيئة اجلزائرية نظرا للدور الذي يلعبه يف توصيل معلومات موثوقة وذا

 ثمرين سواء على الصعيد احمللي أو األجنيب.حتياجات مستخدمي القوائم املالية من مقرضني ومستإ
املعيار يف البيئة كالبيئة اجلزائرية تعيقه جمموعة من املعوقات واملرتبطة بشكل أساسي هذا ن تطبيق إغري ذلك ف

أو فيما يتعلق ابلبيئة اخلارجية من حيث عدم تكييف  ،دارهتا من جهةإبيعة ابلبيئة الداخلية للمؤسسة من حيث ط
 والقوانني اجلزائرية مبا يتالءم والتغريات الدولية من جهة أخرى. التشريعات

  الدراسةشكالية اثنيا: إ
مهية الكبرية اليت متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بصورة أساسية يف الدور واألالدراسة تتمحور مشكلة 

، وهو ما أمثر عنه خاصة الناحية احملاسبيةهتمام هبا من مجيع النواحي زائر بصفة خاصة ما فرض ضرورة اإلالعامل واجل
جتهت إاملستمر إلصالح نظامها احملاسيب بالغ املايل اخلاص هبا، وعلى ضوء ذلك اجلزائر ويف سعيها صدور معيار اإل

عداد النظام احملاسيب املايل، لكن اجلهود املبذولة للنهوض ابحملاسبة إة من خالل حنو تبين املتطلبات احملاسبة الدولي
نطالقا من هذا نطرح إحملاسيب تبقى دون احلد األدىن، و فصاح املصاحل من خالل حتقيق متطلبات اإلومحاية أصحاب ا

 التساؤل اآليت:
واملتوسطة اجلزائرية متطلبات  إىل أي مدى ميكن أن حتقق آليات اإلفصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية  
 ؟   IFRS FOR SMESفصاح يف ظل التوجه لتبين املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  اإل

 : سئلة الفرعية التاليةشكالية ميكن طرح األة على هذه اإللإلجاب
 ما املقصود ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وما معايري تصنيفها؟ -
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 ساسية؟فصاح احملاسيب وما مقوماته األماذا نعين ابإل -
 فصاح عن املعلومة احملاسبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ساليب املعتمد عليها يف اإلما األ -
واملتوسطة فصاح احملاسيب للمعلومة املالية يف املؤسسات الصغرية ساليب املعتمد عليها يف اإلهل هناك توافق بني األ -

 اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ دويل املايل ال فصاح املنصوص عليها يف املعياراجلزائرية ومتطلبات اإل
 الفرضياتاثلثا: 

 فيما يلي:  الدراسةتتمثل فرضيات  
 الفرضية العامة .1

 القدرة على مطالبة أي مؤسسات إبستخدام ىليفتقر إ IASBن جملس املعايري احملاسبية الدولية نظرا إىل أ 
 قرره أي بلد.ؤسسات الصغرية واملتوسطة هو أمر يعتماد على املعيار الدويل للممعايريه، وابلتايل فان اإل

بشكلها  IAS/IASBبالغ املايل ري احملاسبية الدولية ومعايري اإلمن ذلك فاجلزائر تبنت املعاي الرغم وعلى 
جراء أي جتربة أو دراسة على دون إ 2010وتطبيقه سنة  SCFستحداثها للنظام احملاسيب املايل الكامل عن طريق إ

املفروضة عليها خاصة يف  سسايت، وهذا ما أوقع مؤسساهتا يف مشاكل وصعوابت نتيجة القيود الكثريةنسيجها املؤ 
املعيار الدويل للمؤسسات ، لذا وجب عليها مراجعة نظامها احملاسيب وتبين فصاح احملاسيب وآلياته املستخدمةجمال اإل

، ويف اسيب تتوافق وطبيعة هذه املؤسساتاحمل فصاحوالبحث عن آليات لإل،    IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة
 إطار هذا تصاغ الفرضية العامة ابلشكل اآليت: 

لمؤسسات فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية متطلباته وفق املعيار الدويل لحتقق آليات اإل -
 .2010نظامها احملاسيب سنة ل اجلزائر ستحداثالصغرية واملتوسطة وهذا إب

 الفرضيات الفرعية  .2
  فرضيات الدراسة النظرية  -
 .قتصادينيختالف قوانني الدول واإلخيتلف مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إب -
وائم املالية للمؤسسات فصاح احملاسيب أبنه العرض العادل والكايف وبلغة مفهومة للمعلومة املالية ضمن القيعرف اإل -

ختيار الوقت دمي املعلومات املالية ابإلضافة إىل إأساسيني مها حتديد مستخفصاح على مقومني ويرتكز اإل
 املناسب لعرضها.

حق، التوضيح بني فصاح احملاسيب ب )القوائم املالية، املالحظات، املالاإلبالغ املايل أساليب لإل حددت املعايري  -
 دارة. تقريري حمافظ احلساابت وجملس اإل ىلاألقواس(، ابإلضافة إ
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 فرضيات الدراسة امليدانية  -
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات احملاسيب فصاحاإل متطلبات حتقيق آليات يف حصائيةإ داللة ذات ال توجد فروق -

 ."املهين املؤهل متغري ىلإ تعزى IFRS FOR SMES املعيار وفق
 مفهوم اإلفصاح احملاسيب.يدرك األفراد املبحوثني ال  -
 فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.آليات اإلاألفراد املبحوثني  يدركال  -
 اجلزائرية عند تطبيقها الصغرية واملتوسطةن تواجه املؤسسات أمن املمكن  فصاحلإل معوقات وصعوابتال توجد  -

 .لنظام احملاسيب املايلل
 .IFRS FOR SMESواملتوسطة  الصغرية للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار نصوص املبحوثني األفراد يدرك ال -
للمؤسسات الصغرية الدويل  احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل متطلبات املبحوثني األفراد يدرك ال -

 . IFRS FOR SMESواملتوسطة
احملاسيب )القوائم املالية( فصاح آلية اإل بني α ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  -

 IFRS FOR SMESاملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة متطلبات اإلفصاح احملاسيب و 
مصطلحات فصاح احملاسيب )بني آلية اإل α ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  -

فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل ومتطلبات اإل (ضافيةيضاحات واملالحظات اهلامشية واملالحق اإلالعرض واإل
 .IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

توقيت املعلومة بني آلية االفصاح احملاسيب ) α ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  -
فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل ومتطلبات اإل دارة(وتقرير حمافط احلساابت وجملس اإل واخلاانت املقارنة

 .IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
ت فصاح احملاسيب يف املؤسساآليات اإل بني α ≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  -

 IFRS FORفصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصغرية واملتوسطة ومتطلبات اإل

SMES. 
تطبيق املعيار فصاح احملاسيب يف البيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزئرية قد حيد من يوجد أثر ملعوقات اإلال  -

 .IFRS FOR SMESالدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 فرضيات الدراسة التحليلية -
 كل مؤسسات الدراسة مطبقة للنظام احملاسيب املايل وبتايل إلتزمت مبتطلبات اإلفصاح العام وفقه. -
 متطلبات اإلفصاح احملاسيب وفق آلياته يف النظام احملاسيب املايل.ؤسسات الدراسة بكامل تلتزم ممل  -
 .يل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الدو مل تلتزم مؤسسات الدراسة بكامل  -
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  الدراسةأمهية : رابعا
اسبية نظمة احملاسبية يف اجلزائر وهذا بتبنيها لفكرة املعايري احمليف التغري احلاصل يف األ الدراسةتكمن أمهية 

تطبيقها يف بيئة بالغ املايل خاصة تلك اليت تتعلق ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومدى مالءمة الدولية ومعايري اإل
فصاح احملاسيب يف املؤسسات وآليات مبسطة لتحقيق متطلبات اإل يضا البحث عن سبلأاجلزائرية، و  املؤسسات

النسيج املؤسسايت اجلزائري  من %90يقاربالصغرية واملتوسطة دون خلق معيقات حتد من نشاطها وأهنا متثل ما 
 الوطين.قتصاد تساهم يف خلق فرص عمل والرقي ابإلو 

  أهداف البحث        خامسا: 
 ىل حتقيق جمموعة من األهداف ميكن ذكر أمهها يف النقاط اآلتية:إ تسعى الدراسة 

 براز الدور الفعال الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة.إ -
 ستعراض اجلهود الدولية من خالل التوحيد والتوافق احملاسبيني إ -
 احملاسبية الدولية وأمهية تبنيها يف اجلزائر من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل.اء الضوء على املعايري قلإ -
 فصاح احملاسيب من خالل املعايري احملاسبية الدولية.هم متطلبات اإلأالرتكيز على  -
 توسطة.بالغ املايل اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملاإل يارنظام احملاسيب املايل ومعتوضيح أمهية العالقة بني ال -

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من خالل النظام احملاسيب  املايل ليات اإلرتباط آإتوضيح أمهية 
 .وآلياته يف املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ختيار املوضوعإأسباب : سادسا
لمي الذي ندرسه الذاتية واليت تتمثل يف طبيعة التخصص العسباب ىل األإختيار املوضوع إتجلى مربرات ت
طالع على ما تعرفه احملاسبة من تطورات متسارعة خصوصا فيما يتعلق ابإلفصاح ر الرغبة يف اإلىل توفإابإلضافة 

 العاملية. املالية زماتيف األ تتسبب العناصر اليتهم أغيابه من بني احملاسيب الذي يعد 
فصاح احملاسيب يف يت من شأهنا حتقق أهم متطلبات اإلجياد أهم اآلليات الإتتمثل يف فسباب املوضوعية أما األ

رتباط بني هذه اآلليات جياد اإلإها النظام احملاسيب املايل وكذا ليإاليت تطرق و املتوسطة اجلزائرية املؤسسات الصغرية و 
رساء قواعد إىل حد كبري يف إطة  واليت تساهم الصغرية واملتوسواملتطلبات اليت نص عليها املعيار اخلاص ابملؤسسات 

  اسبية.الشفافية واملصداقية للمعلومة احمل
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 حدود الدراسة سابعا: 
 تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:        

 احلدود املوضوعية  .1
فصاح ومفهوم اإل املتوسطة وأهم خصائصهامت الرتكيز على أهم املفاهيم املتعلقة ابملؤسسات الصغرية و  

ختبار إذه املؤسسات يف اجلزائر، وأخريا حصائيات اليت ختص هىل مجلة من اإلإكما سيتم التطرق   احملاسيب وآلياته
فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ومتطلباته يف املعيار اخلاص ابملؤسسات العالقة بني آليات اإل

 الصغرية واملتوسطة.
 احلدود الزمانية  .2

 ميكن حصر احلدود الزمانية للموضوع يف جانبني       
مرورا إىل ظهور  والذي نلتمسه من خالل التطور التارخيي لظهور تعريف التوافق والتوحيد احملاسبيني  :اجلانب النظري

مبا فيها املعيار الدويل اخلاص الدوليني بالغ املايل اإل ومعايريىل صدور كل من املعايري احملاسبة احملاسبة الدولية، إ
، 11-07املرسوم  وفقحملاسيب املايل عداد النظام اإذه املعايري من خالل هلابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتبين اجلزائر 

 اىل 2001 سنة من هبا اخلاصة حصائياتاإل وتطور واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات اخلاصة التعاريف صدوروأخريا 
2020. 

وذلك من خالل وضوع امل حول لتحليل آراء املختصني يف اجملال احملاسيب بدراسة ميدانية مت القيام: اجلانب التطبيقي 
جملموعة من املؤسسات الصغرية  املقفلة بدراسة حتليلية لقوائم املالية ستبيان لإلجابة عليه وكذا القيامتقدمي هلم اإل

 .2020واملتوسطة اجلزائرية لسنة 
 احلدود املكانية  .3

ستبانة على اإلبتوزيع وذلك سقاط الدراسة النظرية على جمموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة إمت  
 جمموعة من  مسريي أو حماسبني معتمدين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتليل االجاابت.

 املنهج املتبع اثمنا: 
اسية سفصاح احملاسيب ومقوماته األىل مفهوم اإلإباع املنهج الوصفي وذلك ابلتطرق تإ الدراسة هستلزم هذإ        

فصاح املنصوص عليها يف ية، وتوضيح العالقة بني آليات اإلفصاح عن املعلومة احملاسبىل أهم أساليب اإلإابإلضافة 
 عتمدانإكما ،  IFRS FOR SMEs الدويليف املعيار احملاسيب ه واحلد األدىن من متطلبات SCFالنظام احملاسيب املايل 

حصائية ستمارة اإلستخدام اإلستعمال طرق مجع البياانت إبإيلي يف اجلانب امليداين من خالل على املنهج التحل
ملتحصل عليها من أراء ، حيث حتاول هذه الدراسة حتليل جمموعة من املعطيات استخدام العيناتإعتماد مبدأ إو 
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يضاح عالقة إاحملاسيب، واليت من خالهلا ميكن يف اجملال  نيواملختصالصغرية واملتوسطة طارات املؤسسات إجمموعة من 
   IFRS FOR SMEs اليت نص عليها املعيار للمؤسسات الصغرية واملتوسطةفصاح براز أهم متطلبات اإلإاملسامهة و 

فصاح يف املؤسسات الصغرية دون نقص متطلبات اإلة ملستخدميها صال املعلومة احملاسبيإليات آوأخريا البحث عن 
 واملتوسطة.

  صعوابت الدراسة: اتسعا
 عند القيام هبذه الدراسة واجهتنا مجلة من الصعوابت نذكر منها: 

 تتناول املعيار املايل الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واإلفصاح احملاسيب.نقص املراجع اليت  -
 عينة الدراسة فيما خيص توزيع اإلستبيان. عدم تلقي التسهيالت من طرف  -
 كوروان.ستبياانت الدراسة املوزعة خاصة يف ظل جائحة  إسرتداد إصعوبة  -
 الدراسات السابقة :عاشرا

فصاح تناولت الربط بني اإل دراسات فإنه مل يتم إجاد سابقةالدراسات ال من اخلالل اإلطالع على بعض 
ال أن هناك بعض الدراسات إاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة املعيار الدويل اخلو  املؤسسات الصغرية يف احملاسيب

فصاح احملاسيب أو دراسة ختص املعيار اخلاص البحث سواء فيما يتعلق جبانب اإل القليلة اليت تناولت أحد متغريات
 ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 الدراسات ابللغة العربية 
قتصادية من خالل تطبيق النظام احملاسيب احملاسيب يف حوكمة املؤسسات اإلفصاح سهام اإلإان عمر، قم .1

-2016، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، التجارية واملالية، ختصص حماسبة طروحة دكتوراه يف العلومأ، املايل
2017. 

قتصادية اجلزائرية خاصة منها املؤسسات اإل احلوكمة يفمهية التوجه حنو تطبيق مبادئ أبراز إتركز هذه الدراسة على 
هم أقام الباحث بدراسة ميدانية وفق  ساسا يف تطبيق النظام احملاسيب املايل، حيثأتعلق ابجلانب احملاسيب واملتمثل ما ي

 املؤسسات. وفق النظام احملاسيب املايل واملتعلقة ابملبادئ املختلفة ملفهوم حوكمةو فصاح احملاسيب متطلبات اإل
فصاح للنظام احملاسيب املايل واملبادئ املختلفة قة اجيابية وقوية بني متطلبات اإلىل وجود العالإوخلصت الدراسة 

 ثبتتها الدراسة.  أرتباط القوية الذي كمة املؤسسات من خالل معامالت اإلحلو 
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أطروحة  ، SCF تطبيق النظام احملاسيب املايلفصاح القوائم املالية يف ظل حماولة تقييم إ سعيدي عبد احلليم، .2
  .2015-2014العلوم التجارية، ختصص احملاسبة، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  دكتوراه يف

، وحماولة 2010تطبيقه سنة وبداية  SCFتعاجل هذه األطروحة واقع احملاسبة بعد تبين النظام احملاسيب املايل 
، وإستعان املؤلف أبداة اإلستبيان املوزعة على SCFفصاح القوائم املالية وفق املتطلبات القانونية اليت نص عليها تقييم إ

مؤسسة )مؤسسات وطنية، مؤسسات مسعرة يف  38قسام احملاسبة لعينة مكونة من ممثلي اإلدارات املالية ورؤساء أ
لقواعد التقييم احملاسيب ىل أن هذه املؤسسات غري مطبقة ، وخلصت الدراسة إالبورصة، الشركات متعددة اجلنسية(

يتعلق ببعض بنود لتقييم التثبيتات املادية وفق طريقة التكلفة، القيمة القابلة للتحصيل،   واإلفصاح عنها خصوصا فيما
يف الوقت احلايل ليس ابلسهولة اليت قد يفرضها أو  SCFكما بينت الدراسة على أن تطبيق النظام احملاسيب املايل 

 يضنها البعص. 
دراسة مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  سعيداين حممد السعيد، .3

-2013 اجلزائر،جامعة أمحد بوقرة، بومرداس،  ستبيانية، رسالة ماجستري يف العلوم التسيري ختصص حماسبة،إ
2014. 

عتبار القواعد يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبعاجلت هذه الدراسة مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل 
ذ أخذت تغريا جذراي يف املمارسات احملاسبية إم جديدة على بيئة هذه املؤسسات، واألحكام اليت جاء هبا هذا النظا

امليدانية حتيني النظام احملاسيب املايل مع املعيار الدويل اخلاص ابملؤسسات اليت كانت سائدة كما عاجلت الدراسة 
اجلانب احملاسيب وخلصت الدراسة  داءها يفأرتقاء مبستوى جل اإلأالستفادة من التجربة الدولية من الصغرية هبدف ا

ذ إمهما كان حجمها هو أمر غري عملي مجيع املؤسسات  يف SCFعتماد اجلزائر على النظام احملاسيب املايل إن أىل إ
الذي مل أيخذ  ،SCFعانت املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مشاكل وصعوابت جراء تطبيق النظام احملاسيب املايل 

 ساسا حىت يف املؤسسات الكبرية.أمن قواعد التقييم اليت مل تطبق  ال عن العديدضخبصوصيتها، ف
مكانية حتيني النظام احملاسيب املايل وفق املعيار الدويل لتقارير املالية للمؤسسات الصغرية إأمال مهاوة،  .4

كلية احلقوق   ختصص حماسبة وجبائة،  رسالة ماجستري يف العلوم التجارية،،   IFRS FOR SMEsواملتوسطة 
 .2011-2010اجلزائر،  ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة،والعلوم االقتصادية

مكانية تطبيق النظام احملاسيب املايل وفقا ملا جاء به املعيار احملاسيب الدويل للمؤسسات إعاجلت هذه الدراسة 
عداد نظم حماسبية تراعي إفادة من هذه التجربة الدولية يف ستهبدف اإل، IFRS FOR SMEsالصغرية واملتوسطة 

صالح توسطة من خالل البحث يف مسرية اإللصغرية واملحتياجات اخلاصة مبستخدمي التقارير املالية للمؤسسات ااإل
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اة اسرتاتيجية احملاسيب يف اجلزائر اليت تزامن مع توجيه وتركيز جهود الدولة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآد
 قتصادية وجذب االستثمار االجنيب املباشر.لتحقيق التنمية اإل

رسالة ماجستري يف فصاح يف املؤسسات يف ظل معايري احملاسبة الدولية، دراسة حالة اجلزائر، ، اإلسفري حممد .5
، املركز اجلامعي حيي فارس معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ختصص مالية وحماسبة، ،علوم التسيري

 . 2009-2008ابملدية، 
اجلزائري  ظل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية، مع دراسة اخليارفصاح احملاسيب يف عاجلت هذه الدراسة موضوع اإل

ستخدم ذ إوتبين النظام احملاسيب املايل، إ صالحات احملاسبيةفصاح الدويل من خالل اإلف مع متطلبات اإلابلتكي
عن جابة واإلالتحليلي هبدف وصف وحتليل خمتلف جوانب املوضوع سلوب الوصفي املؤلف املنهج اإلستنباطي إبتباع أ

فصاح احملاسيب، مبا يعزز موضوع اإلعتماد املعايري احملاسبية الدولية من شأنه إىل أن إ الباحثإشكالية البحث، وتوصل 
خيدم مصاحل األطراف ذات العالقة ابملعلومات احملاسبية، ومبا أن النظام احملاسيب املايل املطبق يف اجلزائر مستمد من 

 فصاح معا.يعد طفرة يف اجملال احملاسيب واإلن هذا التوجه يا للبيئة احملاسبية اجلزائرية فإاملعايري احملاسبية مراع
 الدراسات ابللغة األجنبية 

1. Alessandro GHIO, tree essays on corporate disclosure by small and medium entities, 

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, de l’ECOULE DOCTORALE, ECONOMIE, 

MANAGEMENT, MATHEMATIQUES RET PHYIQUE, UNIVERSITE PARIS- SEINE, 6 

July 2018. 

تصاالت املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املدرجة، وتتكون من ثالثة فصول  على اإلالدراسة تركز هذه 
لى نوع املعلومات املتعلقة ابملؤسسات ع الدراسةكل فصل حيلل ويناقش عدم تناسق املعلومات، كما جتيب هذه 

فصاح عن املعلومة احملاسبية يف ى أتثري التوقعات اخلارجيه يف اإلالصغرية واملتوسطة واحلجم املناسب للمستثمرين، ومد
كثر مرونة سة على نتائج جد مهمة يف جمال اإلفصاح احملاسيب األاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخلصت الدرا

تصال وحمتوى املعلومة، كما توضح الدراسة ذلك من حيث قنوات اإلغرية واملتوسطة املدرجة و الص للمؤسسات
 للمنظمني اآلليات اليت تتبعها املؤسسات يف سياقات التعقيد وعدم اليقني ابلنسبة للمعلومة احملاسبية.  

2. Shazia Essa, IFRS FOR SMES, Masters in Accounting, Master's Thesis in Accounting, 

School: Accounting, Economics and Finance,  College of Law and Management Studies, 28 

February 2018 

عاجلت هذه الدراسة املعيار الدويل لتقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث بينت هدف جملس 
طار حماسيب أكثر فاعلية من حيث التكلفة وأقل  تعقيدا ، وهو وضع إصدار هذا املعيارمن إ IASBاملعايري احملاسبية 

م الذي تلعبه هذه صدار نتيجة الدور املهوجاء هذا اإل ،IAS/IFRSمن معايري التقارير املالية بشكلها الكامل 
الباحث ستعان تطويرها وإستدامتها، وأا احملاسيب يعترب مهم لعلى جانبه املؤسسات يف اإلقتصاد العاملي وابلتايل الرتكيز
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مدققي و  إستبانة على احملاسبني 15إستبانة على اآلكادميني و 15، حيث وزع ستبيان جلمع املعلوماتهنا آبداة اإل
احلساابت، وخلصت الدراسة على أن املعيار املايل الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يفي مبتطلبات املستخدمني 

رجني رغم بعض التحدايت اليت قد تعيق تطبيقه مثل صعوبة فهم مالكي املؤسسات الصغرية واملتوسطة الداخلني واخلا
 هلذا املعيار وابلتايل صعب عليهم تطبيقه.

3. Elie Salameh, L'impact des normes IFRS sur le contenu informationnel des états 

financiers des PME cotées, Thèse de doctorat en Sciences de gestion, à Bordeaux 4, 2010. 

عداد التقارير املالية من قبل املؤسسات سة إىل حتديد ما إذا كان اإلمتثال للمعايري الدولية إلهتدف هذه الدرا
وقابلة للمقارنة من تلك اليت مت ىل بياانت حماسبية أكثر ذات صلة ملتوسطة املدرجة يف فرنسا، يؤدي إالصغرية وا

رتباط للمعلومات احملاسبية للفرتة نهجية دراسات اإلم الباحثستخدم من خالل اإلعتماد على املعايري احمللية، إ إنتاجها
عدادها وفقا ملعايري التقارير ملعدة وفقا للمعايري احمللية مع إ، حيث قام مبقارنة هذه البياانت ا2007-2002من 

ومن ، IFRSعتماد معايري التقارير املالية التقارير املالية عند إك حتسن يف ىل أن هناإمن جهة ، وتوصل IFRSاملالية 
ذا مت تطبيق كل املعايري الدولية املالية واملعايري احملاسبية احمللية معا يف نفس ر قابلية املقارنة احمللية سلبا إجهة أخرى تتأث

 لوقت يف فرنسا. 
فصاح احملاسيب املناسبة لبيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة هذه هو البحث عن آليات اإل الدراسةن ما مييز  إ

فاق ذ تعترب أ، إIFRS FOR SMES اجلزائرية يف ظل التوجه لتبين املعيار املايل الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ة واملتوسطة ت الصغري يقدمه من مزااي للمؤسسا وهذا ملا للدراسات السابقة، وتوصي على ضرورة تبين هذا املعيار، 

فصاح وآبليات أقل من ع، وكذا تبنيه  ملتطلبات أبسط لإلعتبار النسيج املؤسسايت فيها يغلب عليه هذا النو اجلزائرية إب
 . IAS/ IFRSتلك اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل املستمد من املعايري احملاسبية الدولية 

 هيكل الدراسة : إحدى عشر
 ربعة فصول كانت كاآليت:أىل إيف جانبها النظري وامليداين قسمت هذه الدراسة       

    اإلبالغ املايل الدولية طار العلمي والعملي ملعايري اإلإىل  مدخلالفصل األول: 
معيار التقارير املايل الدويل صدار باره يدرس البنية احملاسبية قبل إعتيعترب هذا الفصل كمدخل إىل الدارسة إب 

ىل احملاسبة حيث سنتناول من خالله مدخل عام إ للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي ينصب عليه موضوع حبثنا،
وافق رساء مفهومي التا، ومفهومها، وأسباب ظهورها، ابإلضافة إىل أهم املنظمات اليت سامهت يف إالدولية، نشأهت

  .IAS/IFRS التقارير املالية الدوليةومعايري صدار مجلة من املعايري احملاسبية والتوحيد احملاسبيني وهذا إب
أهم املؤسسات صدار املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و كما يتناول هذا الفصل خلفية إ 

 صدار.املطبقة له وأخريا إستخالص اهلدف واألمهية من هذا اإل
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 ك
 

 صالح احملاسيب يف منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائرلإلاآلليات املتبعة الفصل الثاين: 
ذ يتناول إنيها للمعايري احملاسبية الدولية، واقع مهنة احملاسبة يف اجلزائر وهذا بتببيهتم هذا الفصل أساسا   

صدار النظام احملاسيب املايل املنظمات املشرفة عليها،  وأخريا كللت هذه اجلهود إبو التارخيي هلذه املهنة  الفصل التطور
SCF  صالح يف اجلزائر.الذي يعد خطوة مهمة لبادرة اإل 2010سنة 

مرورا أبهم التعاريف  كما سيتناول هذا الفصل مدخل عام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعايري تصنيفها 
 القانون)واملتضمن  02-17التنفيذي رقمليها املشرع اجلزائري من خالل املراسيم التنفيذية وأمهها مرسوم اليت تطرق إ

صالح احملاسيب يف منظومة املؤسسات (، وأخريا سيتم تناول موضوع اإلاملتوسطة و الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيهي
 ستثنائها مبحاسبة مبسطة نظرا للخصوصية اليت تتمتع هبا. خالل إرية من الصغ

 متطلبات مع توافقه ومدى اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف احملاسيب فصاحاإل واقعالفصل الثالث: 
 IFRS for SMES واملتوسطة  الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار املايل

فصاح احملاسيب احلقيقية ملوضوع الدراسة، إذ سيتم التطرق فيه إىل موضوع اإلنطالقة يعد هذا الفصل اإل 
 يصالإبالغ املايل، وعن أهم اآلليات املستخدمة يف املعايري احملاسبية ومعايري اإلل وكيفية تبين هذا املفهوم من خال

 احلدود أن حبكم اجلزائر يف وآلياته احملاسيب فصاحاإل متطلبات ىل مستخدميها، كما سيدرس هذا الفصلاملعلومات إ
 الصغرية للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار اجلزائر تبنت ذاإ ما معرفة وأخريا اجلزائر، دولة يف تنصب للدراسة املكانية

    . واملتوسطة
  : دراسة ميدانية الفصل الرابع

ىل جزئني جزء خاص ابلدراسة امليدانية طبيقي من الدراسة حيث مت تقسيمه إميثل هذا الفصل اجلانب الت
واملتوسطة اجلزائرية متطلباته يف املعيار املايل  فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغريةذا حققت آليات اإلا إللبحث م

وهذا وفق ألراء عينة الدراسة املكونة من )احملاسبني املعتمديني ومساعديهم، حمافظي IFRS for SMES الدويل 
عديدة  هذه العينة  بناءا على إعتباراتختيار ختصني يف اجملال احملاسيب(، ومت إاحلساابت، خرباء احملاسبة، األكادميني امل

 دارة املالية واحملاسبية أي آراءهم تتسم ابملوضوعية.األفراد املستجوبني ذات صلة ابإل جاابتمنها أن إ
ت الصغرية واملتوسطة اجلزائرية أما اجلزء الثاين فيتمثل يف دراسة حتليلية للقوائم املالية جملموعة من املؤسسا

فصاح حسب لتزام املؤسسات مبتطلبات اإلاحملاسيب فتم قياس نسبة إفصاح لإلن القوائم املالية أهم آلية إبعتبارها أ
فصاح حسب املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتزامها مبتطلبات اإلآلليات املقدمة من مث قياس درجة أا

IFRS for SMESة فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغري هم اآلليات اليت حتقق متطلبات اإل، وأخريا إستخالص أ
 .IFRS for SMESواملتوسطة يف ظل تبين املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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 متهيد
دارة كان من الضروري ا نتج عنها من فصل امللكية عن اإلنتيجة للتطور اهلائل أعقاب الثورة الصناعية وم

، حيث ظهرت ما يسمى تاجلنسياللمحاسبة أن تواكب جمرى هذا التطور، خاصة مبا فرضته صيغة الشركات متعددة 
احملاسبة الدولية لتواجه هذا التحدي، وتقوم بتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقياس العمليات املالية واألحداث 

 والظروف املتشاهبة اليت تؤثر على الشركات وطريقة عرضها للقوائم املالية وغريها من املشاكل.
يئة املنظمات املهنية حيث توجهت إىل قتصادية أثرت على باإلورات احلاصلة يف بيئة األعمال هذه التط

بالغ املايل لتليب حاجات مستخدمي التقارير املالية وتعاجل املشاكل عايري احملاسبية ومنها معايري اإلصدار العديد من املإ
 اليت تواجه الوحدات االقتصادية.

 وللتعمق أكثر كان من الضروري أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:
ي لظهور ىل نشأة ومفهوم احملاسبة الدولية، والذي من خالله نتعرف على التطور التارخي: يتطرق إاملبحث األول

ىل تعريفها وأهم املنظمات املهنية اليت سامهت يف التوحيد والتوافق احملاسبة الدولية وكذا أسباب ظهورها ابإلضافة إ
  احملاسبية الدولني(.الدولني ومنهم أهم منظمتني )جلنة وجملس املعايري

وكذا أهم مداخل اإلبالغ املايل ىل معايري يري احملاسبية الدولية وكيفية اإلنتقال إ: سيتم عرض املعااملبحث الثاين
 وتصنيفات هذه املعايري.

الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل  املايل : يتناول هذا املبحث املعيار احملاسيباملبحث الثالث
حمتوى املعيار والتعديالت اليت تعرض هلا، وأخريا التعرف  وكذا ،عرض أهم التطورات هلذا املعيار واملؤسسات املطبقة له

ري احملاسبية ستثناء املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبعيار مستقل على املعايية واألهداف املرجو حتقيقها من إعلى األمه
    IAS/IFRSالدولية بشكلها الكامل 
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  IAS/IFRSمعايري اإلبالغ املايل  طار العلمي والعملي لظهور اإل املبحث األول: 
والبحث احملاسيب  منذ بداية مثانينيات القرن املاضي بدأت تتبلور مالمح جديدة يف دراسات نظرية احملاسبية

ساسا إلثبات حماسيب ادئ حماسبية مقبولة عموما، تكون أجياد جمموعة املبعموما، فسابقا إقتصرت احملاسبة على إ
متسق ودليل ملواجهة املشاكل املستجدة، لكن مجيع احملاوالت ابءت ابلفشل لذلك حتول البحث احملاسيب من البحث 

 ىل البحث عن أهداف التقارير املالية واملعايري احملاسبية.إ وال عموماعن مبادئ حماسبية مقبولة قب
  احملاسبة الدولية  ىلمدخل إاملطلب األول: 

تب عن هذا اعية والتكنولوجية وتر جتممفهوم احملاسبة نتيجة الظروف اإلقتصادية والسياسية واإل لقد تطور
بني طبيعة هذه املعلومات  واءمة الدائمةاملعداد املعلومات احملاسبية هبدف حتقيق ظهور عدة مناهج يتم يف ضوءها إ

 .1وخمرجات النظام احملاسيب وبني أهداف مستخدميها
 نشأة احملاسبة الدولية   أوال: 

أو  (profession)سواء على املستوى املهين  هبا هتماماحملاسبة يعترب اترخيا دوليا، فإن اإل ن اتريخعلى الرغم من أ
كانت تطورات   1972فقبل سنة  2ظهر فقط يف العقود األخرية من القرن السابق( académie)املستوى األكادميي 
ل املعلومات قليمية بني احملاسبني لتبادهتمام هبا يتم فقط من خالل عقد إجتماعات ومؤمترات إاحملاسبة الدولية واإل

زت بعقد املؤمترات فقط دون ذكر أي جهود هذا ميكن القول أن هذه املرحلة متي قليم، ومن خاللواخلربات بني دول اإل
 1904سنة م هذه املؤمترات مؤمتر سانتلويس ختالفات يف املمارسات احملاسبية بني الدول، وأهبتقليل فحوى اإل

هتمت هذه املؤمترات حبل ونيويورك ولندن وبرلني وابريس وأ مسرتدامحقة له  كل أربع سنوات يف كل من أواملؤمترات الال
مؤمتر ) كما متيزت أيضا هذه الفرتة بظهور عدة هيئات مهنية مثلشاكل احملاسبية املعاصرة أان ذاك،  العديد من امل

 ،(AAAكية )، مجعية احملاسبني األمري1951قتصادين واملاليني ، اإلحتاد األوريب للخرباء اإل1949احملاسبة األمريكي
اللجنة  ،(AICPA) 1966، املعهد األمريكي للمحاسبني القانونني 1966 اجملموعة الدراسية الدولية للمحاسبني

 (.(ICAC)الدولية للتعاون احملاسيب 
قليمي اسبني املهنيني على املستوى اإلتصاالت السابقة بني احملوحىت اآلن وكنتيجة لتطورات واإل 1972وبعد سنة 

ختالفات لتقليل اإل حيث أصبحت هناك جهود عملية ،اسبة الدولية مرحلة مهمة من مراحل تطورهادخلت احمل
سيدين ومن خالل املؤمتر الدويل العاشر للمحاسبة واملنعقد يف مدينة  1972ففي سنة ،  احملاسبية على املستوى الدويل

                                                           
منشورات دار املنظومة، ،  http://search.mandumah.com/Record/925060  احملاسبة املالية، النظرية والتحليل،اجلمعية السعودية للمحاسبة،  1

 .82 ص ،2020ماي  15اتريخ االطالع ، 2020

   22-21ص  2005 مصر اجلديدة، مصر،تراك للنشر والتوزيع، إالطبعة األوىل،  احملاسبة الدولية وانعكاساهتا على الدول العربية،حممد املربوك أبو زيد،  2
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 ،احملاسبية على املستوى الدويل، ولقد نتج عن هذاتالفات خنظمتني حماسبيتني هتتم أساسا ابإلجياد مأبسرتاليا مت إ
 .1977حتاد احملاسبني سنة وجلنة اإل 1976 يف سنة (IASC)أتسيس جلنة املعايري احملاسبية الدولية 

كما شهدت فرتة التسعينيات القرن املاضي ظهور ما يعرف ابلشركات املتعددة اجلنسية وأتسيس جلنة األمم 
  .قسم احملاسبة يف اجلمعية احملاسبية األمريكية ووجود، 1976املتحدة سنة 

 مفهوم احملاسبة الدوليةاثنيا: 
نظام علمي تتبناه مجيع الدول عن طريق وضع جمموعة من املبادئ واملعايري احملاسبية املقبولة  تعترب احملاسبة الدولية
كما يتم حتديد األساليب والطرق املشتقة من تلك املبادئ واملعايري وتطبيقها يف مجيع الدول   ،قبوال على املستوى الدويل

 . 3وهذا هو اهلدف النهائي لنظام احملاسبة الدولية
مجيع املبادئ واملعايري والطرق واألساليب احملاسبية املختلفة عن احملاسبة الدولية هي عبارة  نيرى البعض أو 

دول، مما يتطلب من احملاسب أن يكون على دراية ابملبادئ احملاسبية املتعددة واملختلفة من دولة واملستخدمة يف كل ال
 ألخرى

قراره وتطبيقه يف كل الدول وميكن أتسيس على أهنا  نظام عاملي ميكن إ احملاسبة الدوليةوميكن أيضا تعريف ، 
 .4ووضع مبادئ حماسبية مقبولة عامليا على نطاق واسع

جياد املبادئ احملاسبية لدول خمتلفة وإاحملاسبة الدولية هي عبارة عن حماسبة العمليات الدولية ومقارنة  أخروكتعريف 
 . توافق يف املعايري احملاسبية املتبناة على نطاق عاملي

 من خالل التعاريف السابقة واليت ركزت على اجلانب العلمي للمحاسبة الدولية مهملة بذلك اجلانب النظري
هداف العامة للمحاسبة جيب أن هتتم دات للمحاسبة املالية، حيث أن األمتداوأن احملاسبة الدولية ماهي إال إهلا 

 : 5ابلنواحي األتية
التحليل املايل للمقارنة على املستوى الدويل، حي يتم املقارنة بني التحليل نتائج أعمال الشركات العاملة يف دول  -

 خمتلفة.
 التقارير احملاسبية اليت تنشأ نتيجة للعمليات التجارية الدولية.عداد مشاكل قياس وإ -
 سواق املالية العاملية.ياانت احملاسبية اليت حتتاجها األتوفري الب -
احملاسبية املختلفة على مستوى العامل عن طريق األنشطة السياسية واملنظمات والتنسيق بني املبادئ والتقارير  التوحيد -

 ختصة بوضع املعايري احملاسبية.املهنية واهليئات امل
                                                           

  ىل، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع،الطبعة األو  ،، احملاسبة الدولية مع التطبيق العلمي للمعايري احملاسبية الدوليةيوسف حممد جربوع، سامل عبد هللا حلس  3
 . 28ص  ،2002عمان، األردن، 

 .15ص  مرجع سبق ذكره، حممد املربوك أبو زيد، 4
 .28ص  مرجع سبق ذكره،يوسف حممد جربوع، سامل عبد هللا حلس،   5
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 اثلثا: العوامل املسامهة يف تطور احملاسبة الدولية 
حداث تغريات ابلبيئة احملاسبية وابلتايل يف ظهور احملاسبة يف إ جمموعة من العوامل اليت سامهت بشكل مباشر هناك

 : 6الدولية ومن أبرز هذه العوامل ما يلي
 األعمال الدولية. -
 الدولية.شركات احملاسبة  -
 أسواق رأس املال العاملية. -
 البحث العلمي. -
 الشركات الدولية.  -
 عمال الدوليةاأل .1

 ، قليمية ألي بلدهنا كل نشاط ميتد وراء احلدود اإل( أبInternational Businessعرفت األعمال الدولية )
قتصادية معني إىل شركة أو وحدة إمات ورأس املال من شركة أو وحدة إقتصادية يف بلد واخلدوتتمثل يف تدفق السلع 

طبيعة التجارة الدولية يف هناية النصف الثاين من القرن العشريني تقوم على فكرة أن كل بلد يقوم وكانت  ،يف بلد آخر
سلع أخرى تكون غري متوفرة  دسترياالبلدان األخرى مقابل أن يقوم إب ىلجمموعة من السلع ويقوم بتصديرها إإبنتاج 
 لديه.

ىل منو سريع ، وهو ما أوجد جماالت عديدة أدت إنتاج متحركةذه النظرية حينما أصبحت عوامل اإله تغريت
خلصائص اجلديدة للتجارة الدولية للعديد من البلدان وخلق أسواق دولية جديدة للسلع واخلدمات ورأس املال فا

 أوجدت جمموعة من األشكال اجلديدة للمحاسبة.
  شركات احملاسبة الدولية .2

ارجية مؤثرة يف معظم اجملاالت خ ةىل قو إ (Globalisationحتولت متطلبات العصر وخاصة ظاهرة العوملة )
 مباشر ن هذه القوة أثرت وبشكلمال احملاسبني املهنيني، وهلذا فإوسامهت يف تشكيل وتنوع طبيعة أع ،قتصاديةاإل

دمات مالية ومعلوماتية أخرى، اخلو  ،ة، الضرائبىل زابئنهم مثل خدمات املراجععلى اخلدمات اليت يقدمها هؤالء إ
عاملي  دراك ومعرفة واسعة وبفهمأن يتمتعوا إب (STAFF)حيث أصبح من الضروري على موظفي الشركات احملاسبية 

ختالفات الثقافية واللغوية عند قيامهم أبعماهلم حىت يتمتعوا ابلثقة الدولية، للمواضيع اإلقتصادية واملالية مع مراعاة اإل

                                                           
ص  2010الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  احملاسبة الدولية )منهج علمي للمشاكل احملاسبة وحلوهلا(،سعود جايد العامري،  6

16-17 . 
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جياد احللول املتاحة يتحرك على املستوى دويل حملاولة إوهلذا كان من الطبيعي أن تكون هذه الشركات يف مقدمة من 
 لبعض املشاكل احملاسبية اليت تواجهها.

 أسواق رأس املال العاملة    .3
ايدة اإلهتمام  ابحملاسبة الدويلسيا يف ز لعب ظهور أسواق رأس املال العاملية  دورا مهما ورئي

للرقابة املتعددة اليت تقيد دخول فهي تعترب مصدرا خارجيا للتمويل املايل، فقد ظهرت هذه األسواق نتيجة ، 1
املقرتضة قد تواجه فرض متويل أو ىل أن احلكومات واملؤسسات أس املال الوطنية، هذا ابإلضافة إاألجانب ألسواق ر 

ن كربى يقول " أ (Havkinsىل منو دور األسواق الرأس مالية يف عملية متويل )إقرتاض داخلية حمدودة، ويف إشارة إ
يسرا( شهدت نسبة منوا ألسواق رأس املال )الوالايت املتحدة، الياابن، بريطانيا، أملانيا، فرنسا، سو  األسواق العاملية

حدى الوظائف املهمة للمعلومات ( حيث أن إ1971-1990يف الفرتة املمتدة ما بني ) 700ىل عالية تصل إ
ية وما تتطلبه أعطى أمهية كبرية ململال العان منو أسواق رأس ايف التوزيع األمثل لرأس املال، وأ احملاسبية هي مساعدة

 ملوضوع احملاسبة الدولية".
 البحث العلمي  .4

 غالبا ما يستمد الباحث موضوع حبثه من خالل املشاكل العملية الناجتة من التطبيقات
فالكتاب والباحثون  

اليت تناوهلا الباحثون على خمتلف وموضوع احملاسبة الدولية كان أحد أهم املواضيع  ،يف احملاسبة غري مستثنني من ذلك
املراجع والبحوث اليت سامهت يف إثراء املوضوع، وكذلك املسامهة يف  املستوايت، وقد نتج عن هذه اجلهود العديد من

هتمام احلايل يع احملاسبة الدولية، وقد أدى اإلجياد احللول، هذه اجلهود قد سامهت كذلك يف زايدة الوعي أبمهية مواضإ
هتمامات إعادة النظر يف مناهجها، حيث أصبح من متطلبات أو لعديد من كليات احملاسبة، إىل أاب لعوملةبظاهرة ا

احملاسبة املهنية عند النظر يف طلبات التعيني أو التوظيف هو وجود مهارات ومعرفة دولية فيما يتعلق مبواضيع احملاسبة 
 الدولية.

 الشركات الدولية  .5
ت الدولية حيث أن معظم الشركا ،الشركة اململوكة ألكثر من بلد وتدار عملياهتا دوليا 2أبهنا عرفت الشركة الدولية

 ىل شركات دولية من خالل مرورها ببعض أو كل املراحل األتية:تطورت من شركات حملية إ
 تطوير منتج قوي للتسويق احمللي  -
 سرتاد املواد األولية أو قطع الغيار إ -

                                                           
 . 29، ص مرجع سبق ذكره حممد املربوك أبو زيد، 1
  .18ص  مرجع سبق ذكره، سعود جايد العامري،2
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 )مساسرة( وكالءالتصدير مباشرة أو من خالل  -
 فروع ملكاتب مبيعات أجنبية  -
 الرتاخيص -
 توكيالت مع ملكية جزء من رأس املال  -
 مشاريع مشرتكة  -
 ملكية كامل لفروع أو شركات اتبعة أجنبية  -
 دارة متعددة اجلنسيات للشركة إ -
 ملكية متعددة اجلنسيات حلقوق امللكية  -

زدادت مشكلة عدم يف البيئة التقليدية للمحاسبة، وأرية ىل حدوث تغريات جوهلقد أدى ظهور الشركات الدولية إ
تالف اللغة والثقافة بعد دخول املتغريات أخرى منها إخ جتانس فئات املستخدمني للقوائم املالية هلذه الشركات تعقيدا

اخلارجية اليت ، عالوة على بعض املشاكل احملاسبية الداخلية و العلمي من بلد آلخروالعملة النقدية واملستوى التقين و 
 طرأت حديثا واليت سامهت يف زايدة الطلب على خدمات احملاسبة الدولية ومن مث زادت أمهيتها.

 جتاه الدويل حنو التوافق احملاسيب    اإلاملطلب الثاين: 
احملاسبة  ختالفات أساسية بنيجمال احملاسبة الدولية على وجود إلقد أكدت معظم الدراسات والبحوث يف 

حتياجات ختالفات نتجت من الشعور ابحلاجة إىل أنظمة حماسبية وطنية تعكس إدول العامل، أغلب هذه االملعظم 
خرى متأثرة مبجموعة من العوامل البيئية ىل أاليت هي غالبا ما ختتلف من دولة إتلك الدول من املعلومات املطلوبة، و 

 لكل دولة.
نتشار الواسع والسريع للشركات متعددة اجلنسيات وشركات واإل التجارة الدولية ن النمو الكبري وامللحوظ يفإ 

احملاسبة الدولية وما يرتتب عليه من توسيع لقاعدة املستخدمني وتنوع جنسياهتم أظهرت أمهية وجود قوائم مالية حتتوي 
 .1على معلومات قادرة على ختطي حدود الدول وتكون مقروءة ومفهومة ومفيدة هلؤالء املستخدمني

والدولية مبحاوالت قليمية العديد من املنظمات احمللية واإل هنا جاءت فكرة التوافق احملاسيب حيث قامتومن 
ختالفات احملاسبية كما قامت جمموعة من املنظمات املهنية احملاسبية يف كثري من دول العامل إبرساء لتسوية بعض اإل

 تفاهم دويل حول تنمية معايري دولية حماسبية.
 
 

                                                           
 .265ص  مرجع سبق ذكره، حممد املربوك أبو زيد،  1
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 جتاه الدويل حنو التوافق احملاسيبأوال:اإل
  1سنحاول الوقوف على مفهوم التوافق احملاسيب وأهم املصطلحات ذات العالقة به

 مفهوم التوافق والتوحيد احملاسبيني  .1
 معيار واحد للجميع، وبعبارة من لدولمعينة تطبيق معايري حماسبية خمتلفة يف بيئات  يقصد ابلتوافق احملاسيب

نسجام النظم احملاسبية املوجودة يف خمتلف دول العامل وذلك عن طريق التخلص من العمليات أخرى التوافق يعين زايدة إ
 ضرورية املوجودة بينها وهذه تعترب خطوة جوهرية يف طريق احملاسبة الدولية.الغري 

احملاسبية من خالل وضع حدود لدرجة نسجام يف التطبيقات عملية رفع درجة اإل" على أنه nobles et parketوعرفه  
 التباين لتلك التطبيقات".

سس وقواعد حماسبية لدولة ما على دولة أخرى، وهو إىل فرض أ فيشري أما التوحيد احملاسيب )التماثل احملاسيب(
حماسبية ىل تعميم وتطبيق مبادئ وممارسات س والتماثل احملاسيب، الذي يؤدي إدرجة عالية وجد متقدمة من التجان

   2.واحدة على املستوى الدويل
أبن" التوحيد هو الثبات يف التبويب   Einthovenليه ت إوعرفته مجعية احملاسبني األمريكية والذي أشار 

  3واملصطلحات وكذلك الثبات يف القياس".
قواعدها وثقافتها حيث أن لكل دولة  ،ن التوافق أكثر واقعية من التوحيد التام للمعايريوابلتايل ميكن القول أ

ىل ظهور ومية، هذا الشعور ابلقومية يؤدي إو رقابة مواردها القها على املستوى القومي يف محاية أوفلسفتها وأهداف
ختالفات النظرية لنظام احملاسيب والتوافق يعين اإلعرتاف ابإلالقواعد واملقاييس اخلاصة لكل دولة وهو ما يؤثر على ا

تسويتها مع أهداف البلد كخطوة أوىل، أما اخلطوة الثانية فتكون بتصحيح أو حذف بعض  القومية وحماولةو الفطرية 
 هذه لتحقيق درجة مقبولة من التوافق.   

 الداعمة للجنة وجملس املعايري احملاسبية الدولية املنظمات واهليئات املهنية احملاسبية اثنيا: 
العديد من املنظمات الدولية اليت أوجدت لغرض تسهيل التعامالت بني الدول وتنظيمها ملست بشكل أواخر إن 

 .1بني هذه املنظماتاملمارسات والنظم احملاسبية على املستوى دويل ومن 

                                                           
أطروحة دكتوراه الطور  طار لتطوير معايري حماسبية وطنية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية )حالة األصول املادية(،إالنظام احملاسيب املايل كعزوزي خملويف،  1

، 2016-2015 األغواط، اجلزائر،جامعة عمار ثليجي،  قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،، كلية العلوم اإلالثالث، ختصص احملاسبة، قسم العلوم التجارية
 .09ص 

 .18، ص 2004سكندرية، مصر ، اإلللطباعة والنشر والتوزيع ، الدار اجلامعيةاحملاسبة الدولية والشركات املتعددة اجلنسياتمني السيد أمحد لطفي، أ 2
 .267ص  ذكره، مرجع سبق حممد املربوك أبو زيد، 3
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 حتاد الدويل للمحاسبني اإل .1
خمتلف دول العامل، ومن مليون حماسب من  2ما يقارب م ويظ 1977اد الدويل للمحاسبني عام حتأتسس اإل

، وذلك من خالل اخلطط ر مهنة احملاسبة على املستوى الدويليتطو هي حتاد الدويل للمحاسبني هتمامات اإلإ
 وأيضا ،هبا والعمل على تطوير وحتسني املعايري اليت حتكم العمل املهين خاصة معايري التدقيق الدولية للتوجيهرشادية اإل

 رتقاء مبهنة احملاسبة عامليا.ات واهليئات الدولية األعضاء من أجل اإلالتنسيق بني املنظم
 حتاد األورويباإل .2

صدار معايري حماسبية دولية عايري احملاسبية الدولية من أجل إحتاد األورويب من املنظمات الداعمة جمللس املرب اإليعت
 يف مجيع أحناء العامل.

 األمم املتحدةهيئة  .3
لك على املعايري احملاسبية ية من قبل خرباء دولني معتمدين بذعداد التقارير املالختتص هيئة األمم املتحدة يف إ

لدولية املتعددة اجلنسيات على اإلقتصاد العاملي، فهي هبذا تدعم أتثري الشركات ا، كما هتتم األمم املتحدة مبدى الدولية
ه الشركات تسهل عملية قياس نتائج األعمال هذعداد قوائم مالية موحدة ل إوبقوة املعايري احملاسبية الدولية من أج

 قتصاد الدويل.إلوأتثرياهتا على ا
 قتصادية  منظمة التعاون والتنمية اإل .4

وهتتم 2دولة صناعية غري شيوعية  24املنظمة   هذهوتظم  1960سنة منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية أسست 
ه ناك مبادئ حماسبية متوافقه بني هذه املنظمة على أن تكون هكز هذاإلقتصادي لتلك الدول،  كما تر بتحقيق النمو 

ستثمار الدويل واملؤسسات املتعددة اجلنسات فريق ابلتعاون مع جلنة اإل 1981ه املنظمة سنة هذالدول، كما أنشأت 
مكانية املقارنة سسات دولية من أجل حتسني إاصة ومؤ عمل للمعايري احملاسبية لدراسة حماوالت قامت هبا هيئات خ

 3وحتقيق التوافق بني املعايري احملاسبية.
 نشاء والتعمري    البنك الدويل لإل .5

، هبدف تشجيع إستثمار رؤوس األموال وتوفري 1946م املتحدة سنة ا البنك من قبل هيئة األمنشئ هذأ
ر البنك أاث هذانشاء املشاريع التنموية الضخمة ابلدول األعضاء، حيث كانت لسياسة اإلحتياجات املالية لغرض إ

                                                                                                                                                                                            
 ص، 2013، مصر، ، القاهرةالشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات الطبعة األوىل، ، املعايري احملاسبية الدولية،وليد عبد القادر، حسام الدين خداش 1

20. 
 .34ص مرجع سبق دكره،حممد املربوك أبو زيد،  2

علوم يف العلوم التجارية  أطروحة دكتوراه قتصادية من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل،املؤسسات اإلحوكمة  فصاح احملاسيب يفسهام اإلإعمر،  قمان  3
 .74ص  ، 2017-2016املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،  ،واملالية، ختصص حماسبة
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اليت ترغب يف احلصول على التمويل من ل الشروط اليت يفرضها على الدول من خالخمتلفة على احملاسبة الدولية 
 خالله.

 منظمة التجارة العاملية  .6
مستقلة  ترب منظمة التجارة العاملية مؤسسة دوليةدولة، وتع 142عضوية  2001مت هذه املنظمة حىت سنة ظ

دارية مثل البنك الدويل، وميثل هدفها الرئيسي يف تنظيم التجارة الدولية من حيث الرسوم من النحيتني املالية واإل
نسجام بني ية تسعى منظمة التجارة العاملية إىل حتقيق اإلاجلمركية، ونتيجة ملا يشهده العامل من تشابك لألنظمة احملاسب

 السياسات التجارية واملالية والنقدية للدول األعضاء وتوحيد املمارسات احملاسبية املعمول هبا دوليا.
 أهم منظمتني دوليتني يف احملاسبة   املطلب الثالث: 

الدولية، إذ دتني يف جمال احملاسبة تعترب كل من جلنة وجملس املعايري احملاسبية الدولية أهم منظمتني دولتني رائ   
اسبني، نسعى من رساء مبادئ التوافق والتوحيد احملسبية مقبولة على الصعيد الدويل وإصدار معايري حماسعت إىل إ

 ىل عضويتهم.  جنازاهتم ابإلضافة إمتان وأهم إىل التعريف هبتان املنظخالل هذا املطلب إ
 نشأة جلنة وجملس املعايري احملاسبية الدولية أوال: 
م منظمتني نشاء أهالدويل كللت إب مؤمترات على الصعيد ينيات القرن التاسع عشر عقدت عدةيف سبع  

  رساء مبادئ التوافق والتوحيد احملاسيب.    حماسبيتني تعمالن على إ
 نشأة جلنة املعايري احملاسبية الدولية  .1
 نشاء جلنة دولية ألعدادإتفاق على مت اإل 1972سيدين أبسرتاليا عام  خالل املؤمتر احملاسيب الدويل العاشر يف 

  The International Accounting Standards Commutéeسم جلنة املعايري احملاسبية املعايري احملاسبية اليت عرفت إب

(IASC ويف يونيو من العام التايل أي سنة )هيئات احملاسبة الوطنية تفاق بني ، مت أتسيس هذه اللجنة مبوجب إ1973
سرتاليا، الوالايت املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، كندا، فرنسا، الرائدة يف جمال احملاسبة وهي )إ ألكرب عشرة دول

دارة اللجنة من ممثلني من اهليئات احملاسبية الوطنية لدول يل جملس إيرلندا( ومت تشكنيا، الياابن، املكسيك، هولندا، إأملا
 .  1ضاءاألع

                                                           
، 2014سكندرية، مصر، معي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلاجلزء األول، دار التعليم اجلا موسوعة معايري احملاسبة الدولية،حممد عبد احلميد حممد عطية،  1

 .16ص 
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كانت هي اجلهة املكلفة بوضع معايري احملاسبة الدولية، وكان    2001ىل غاية سنة منذ أتسيس اللجنة إ  
حتسني معايري التوجه األساسي والداللة الرئيسية هلا هي تشجيع واضعي معايري احملاسبة الوطنية حول العامل على 

 1موضوع يف الدستور كما يلي:تساقها وأهدافها وفق ما هو احملاسبة الوطنية وإ
هتمام هبا ئم املالية والرتويج لقبوهلا واإل" الصياغة والنشر العام للمعايري احملاسبة اليت يلزم األخذ هبا يف عرض القوا -

 يف كل أحناء العامل". 
 ئم املالية".جراءات املتصلة هبا يف عرض القواسق اللوائح ومعايري احملاسبة واإل" العمل بصفة عامة لتحسني وتنا -
 نشأة جملس املعايري احملاسبية    .2

عضوا ابإلضافة إىل  13ية الدويل ويتكون من عالن عن تشكيل جملس معايري احملاسبمت اإل 2001يناير  25يف 
 2ختيار أعضاء اجمللس من قبل هيئة األمناء التابعة هليئة معايري احملاسبة الدولية.رئيس اجمللس على أن يتم إ

اد ووضع املعايري احملاسبية عدس احمللية والدولية أو الوطنية إلاجمللس يف الدخول يف شراكة مع اجملالتكمن مهمة 
ىل حتقيق أقصى درجة من الشفافية والوضوح للتقارير املالية نتيجة لتطبيق حيث أن هذه الشراكة من شأهنا تؤدي إ

  ر عن مكان وقوعها.أسلوب حماسيب موحد للمحاسبة عن الوقائع والعمليات بصرف النظ
   IASB وجملس املعايري احملاسبية الدولية IASCالفروق األساسية بني جلنة املعايري احملاسبية الدولية اثنيا: 

يف عدة نقاط أساسية   (IASC) عن جلنة املعايري احملاسبية الدولية (IASB ) خيتلف جملس املعايري احملاسبية الدولية
 :3هي
احملاسبة ن جملس املعايري احملاسبية الدولية ليس له عالقة خاصة مبهنة فإ (IASC) جلنة املعايري احملاسبية على خالف -

ن جملس املعايري احملاسبية الدولية حيكمه جمموعة أمناء من خمتلف املناطق اجلغرافية والوظيفية الدولية وبدال من هذا فإ
 الذين هم مستقلون عن مهنة احملاسبة.

 فان أعضاء جملس معايري احملاسبية الدولية اجلديد (IASC)ف أعضاء جلنة معايري احملاسبية الدولية على خال -
(IASB) فراد معينون على أساس املهارة الفنية واخلربات السابقة بدال من يكونوا ممثلني جلهات حماسبية وطنية هم أ

 معينة أو منظمات اخرى.
ن جملس فقط حوايل أربع مرات يف السنة فإ الذي جيتمع (IASC)على خالف جلنة املعايري احملاسبية الدولية  -
(IASB) ن عدد الفريق الفين والتجاري العاملني معجيتمع عادة مرة كل شهر، كذلك فإ (IASB ) قد زاد كثريا ابملقارنة

                                                           
 .13ص ، 2009اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،ستخدام معايري احملاسبيةإدليل طارق عبد العال،  1
 .26-25ص   مرجع سبق ذكره، حممد عبد احلميد حممد عطية،   2
 .16ص  مرجع سبق ذكره،،  ستخدام معايري احملاسبيةإدليل ، طارق عبد العال  3
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حل حملها جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية قد  (SIC) التفسرييةبلجنة معايري احملاسبية الدولية السابقة، واجلهة 
(IFRIC). 

 جنازات جلنة وجملس املعايري احملاسبية الدولية إاثنيا: 
 جنازات جلنة وجملس املعايري احملاسبية الدولية يف:تتمثل أهم اإل  

 جنازات جلنة املعايري احملاسبية الدولية إ .1
مبا فيها أنشطة  (IASC)جهات احملاسبة املهنية حول العامل( مسؤولية كل أنشطة ) 1IASC فوض أعضاء ال

دولة أعضاء وأربعة منظمات  13وكان يتكون من مفوضني من  (IASCىل جلنة معايري احملاسبية الدولية )وضع املعايري إ
 صغرية موجودة يف لندن.أخرى عينها اجمللس، وجيتمع اجمللس أربع مرات يف السنة وكان مدعوما بسكريتارية 

ركزت جهود هذه األخرية على وضع جمموعة من  (IASCيف السنوات األوىل املبكرة من أتسيس اللجنة )
املعايري األساسية للمحاسبة، وكانت هذه املعايري عادة مرنة وحتتوي على عبارات مطاطية ومعاجلات بديلة وجاءت 

ثرية هلذه املعايري نتقادات كخمتلفة حول العامل وأخريا وجهت إ حماسبيةتلك املرونة للتوافق مع حقيقة وجود ممارسات 
 ىل نتائج خمتلفة لألرقام اليت تظهر يف القوائم املالية.لكوهنا أكثر إتساعا وهلا خيارات كثرية تؤدي إ

على حتسني معايريها وتقليل عدد خياراهتا وحتديد ابلعمل  (IASCابدرت اللجنة ) 1987ومع بداية 
املعاجلات احملاسبية املفضلة من أجل توفري قابلية للمقارنة أكرب من القوائم املالية، وقد حضي هذا العمل مبزيد من 

 األمهية من جانب املنظمني لألسواق املالية.
بشكل متزايد ابلقرب من املنظمة الدولية للجان األوراق   (IASCعملت ) 19وخالل التسعينيات من القرن 

ألعراض   (IASC( ابملصادقة على معايري جلنة املعايري احملاسبية الدولية )IOSCO( إبمكانية قيام )IOSCOاملالية )
نتقال رؤوس األموال حول العامل، وحددت قائمة املعايري األساسية اليت حتتاج جلنة املعايري احملاسبية القيد عرب احلدود وإ

 الدولية الستكماهلا ألغراض هذه املصادقة.
أعلنت أهنا وافقت على خطة عمل لوضع اجملموعة  1995ن جلنة معايري احملاسبية يف عام ستجابة هلذا فإوكإ

سم ( وعرف هذا اجلهد إبIOSCOاملنظمة الدولية للجان األوراق املالية ) الشاملة للمعايري األساسية اليت تسعى هلا
ونشر املعايري اليت تفي متطلبات جلنة  ثف لوضعبرانمج عمل املعايري األساسية بعد ثالث سنوات من العمل املك

عتبار القيد عرب احلدود مع األخذ يف اإلألغراض العرض و ستخدام هذه املعايري ( مث إاتحة إIOSCO)املعايري احملاسبية 
 بعض املعاجلات املكملة.

 

                                                           
 .13ص  مرجع سبق ذكره،،  ستخدام معايري احملاسبيةإدليل طارق عبد العال، ،   1
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 جنازات جملس املعايري احملاسبية الدولية إ .2
أخذ جملس املعايري احملاسبية الدولية جبميع املعايري احملاسبية القائمة واليت قد  2001جتماع اجمللس سنة يف إ

أصدرت عن جلنة معايري احملاسبية الدولية وكأهنا معايريه، وأصبحت هذه املعايري القائمة حينها مستمرة يف السراين ما مل 
اجلديد، واملعايري اجلديدة الصادرة عن اجمللس   IASBحملاسبية الدولية يتم تعديلها أو سحبها بواسطة جملس املعايري ا

 أي املعايري الدولية للتقارير املالية. IFRSسم حملاسبية الدولية اجلديدة تعرف إباملعايري ا
 :1جنازات اليت قام هبا جملس املعايري احملاسبية منذ أتسيسه اىل يومنا هذاوفيما يلي أهم اإل

 عداد املعايري احملاسبية.ن والتوافق مع اجملالس الوطنية إلعاو السعي حنو الت -
م أهم القضااي مثل )احملاسبة عن عقود التأمني، القوائم املالية، التقرير عن إعداد جدول أعمال للمجلس والذي ظ -

 .األداء املايل، احملاسبة عن املدفوعات على أساس سعر السهم السوقي(

الدولية للمرة رشادات عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ألول مرة أو ما يطلق عليه تبين املعايري احملاسبية إوضع  -
 نشطة املؤسسات املالية.أفصاح عن األوىل، العرض، اإل

 ىلإافة ضابإل(IASC)العمل على حتسني املعايري احملاسبية املوجودة سابقا والصادرة عن جلنة املعايري احملاسبية  -
 .حذف بعضها

 ىل املشاركة يف األحباث اليت تتناول تطبيق احملاسبة الدولية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. سعى اجمللس كذلك إ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29-28ص  مرجع سبق ذكره، حممد عبد احلميد حممد عطية،  1
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 ومسؤولياهتا وعضويتها IFRSSمكوانت هيكل جملس معايري التقارير املالية الدولية  .3
 جملس املعايري احملاسبية الدولية  ومسؤوليات أعضاء( مكوانت 1-1( واجلدول )1-1يوضح الشكل )  

 IASB(: هيكل جملس معايري احملاسبة الدولية 1-1الشكل )
 
 
 
 
 

 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21:30على الساعة  2020جانفي  05اتريخ اإلطالع  .orgwww.iasbموقع جملس معايري احملاسبة الدولية  املصدر:

 IASB جملس 

وضع جدول األعمال الفنية، املوافقة على  
 املعايري ومسودات العرض والتفسريات 

 

 

IFRSS مؤسسة املعايري   ( IFRSF) 

 االشراف، مراجعة الفعالية التمويل  تعيني 

 

 

االستتشاري   IFRS جملس   

 

 

التفسريات  جملس IFRIC 

 SMEفريق تطبيق  

 

 

 جملس املراقبة

تعيني أعضاء جملس األمناء واالشراف 
 عليهم

 

 

جمموعة العمل املتعلقة ابملبادئ وبرامج  
 املشاريع 

 

 

http://www.iasb.org/
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 ومسؤولياهتا وعضويتها IFRSSمكوانت هيكل جملس معايري التقارير املالية الدولية (: 1-1اجلدول )
 يف اجلدول اآليت:  IFRSSميكن توضيح مسؤوليات هيكل أعضاء جملس املعايري التقارير املالية 

 األعضاء               األهداف واملسؤوليات مكوانت اهليكل

املراقبة  جملس
Monitoring Board 

ألمناء، املشاركة يف تعيني أعضاء جملس ا -
ىل نظام واملوافقة على تعيينهم  إستناد إ

(IFRSF) ،شراف عليهمواإل  

ىل جملس األمناء، اإلستشارات إتقدمي  -
 واستسالم التقرير السنوي منهم.

إحالة  املواضيع املقرتحة عن اإلبالغ املايل  -
 ( IFRSF)من خالل  (IASB)ىل جملس إ

 أعضاء كالتايل:  6يتكون من  -
 عضو عن اللجنة األوروبية  -
 جلنة األوراق املالية الياابين  -
 (SEC)جلنة األوراق املالية األمريكية  -

جلنة األسواق الطارئة للمنظمة الدولية  -
 (IOSCO)ملفوضية األوراق املالية 

جلنة ابزل ملراقبة البنوك)عضو مراقب بدون  -
 حق التصويت(

معايري التقارير مؤسسة 
 املالية الدولية

IFRS Fondation 

(IFRSF) 

 ىل جملس املراقبة رفع تقرير سنوي إ -
ضيع املقرتحة من جملس املراقبة ستالم مواإ -

 (IASB)ىل جملس وإحالتها إ
تعني أعضاء جلنة التفسريات وفريق تطبيق  -

(SMES) وجملس( IFRS )ستشاري اإل
 شراف عليهم.واإل  (IASB)وجملس  

 مراجعة  الفعالية ألداء اجملالس واللجان. -
 .املسؤولية عن القضااي التمويلية -

ثنان  عضو، يعني أحدهم كرئيس وإ 22ن من يتكو  -
 كنواب الرئيس.

 6من آسيا،  6يتوزع األعضاء جغرافيا كما يلي -
يقيا، من أمريكا الشمالية، واحد من افر  6أورواب، 

قة يف ثنان من أي منطواحد من أمريكا اجلنوبية، إ
 العامل لتحقيق التوازن اجلغرايف العاملي.  

جملس معايري احملاسبة 
 IASBالدولية 

 

 وضع جدول األعمال الفنية  -
املوافقة على املعايري ومسودات العرض  -

 والتفسريات.
 (IFRSF)ستالم املواضيع املقرتحة عن إ -
 (IFRSF)رفع تقاريره اىل جملس  -

 كرئيس  أحدهم يعني عضو، 16 من يتكون -
 .الرئيس كنواب  واثنان

 4من آسيا،  4 يتوزع األعضاء جغرافيا كما يلي -
يقيا، من أمريكا الشمالية، واحد من افر  4أورواب، 

ثنان من أي منطقة يف واحد من أمريكا اجلنوبية، إ
 العامل لتحقيق التوازن اجلغرايف العاملي.  

جلنة تفسريات معايري 
 التقارير املالية الدولية

IFRIC 

يري التقارير املالية الدولية ومعاجلة اتفسري مع -
 املشاكل التطبيقية.

 (IFRIC)صدار التفسريات إ -
 (IASB)رفع تقريرها اىل  -

عضو من مناطق خمتلفة من العامل  14تتكون من 
من أمريكا  3من أورواب،  8موزعة كم يلي: 

 )الصني والياابن واهلند( من آسيا 3الشمالية، 
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معايري فريق تطبيق 
املنشآت الصغرية 

 واملتوسطة
SME 

Implémentation 

Group 

 IFRS forتبين املسؤولية عن تطبيق معيار  -

SMES .ومعاجلة املشاكل التطبيقية 

 معاجل املواضيع اليت تنتج عن تطبيق معيار -

IFRS for SMES 

 (IASB) رفع تقاريرها اىل جملس -

ويتكون  (IASB)ويرأس الفريق عضو من جملس 
 2من افريقيا،  4عضو موزعني كما يلي:  22من 

 6من أورواب،  من أمريكا الشمالية،  6من آسيا، 
من أمريكا اجلنوبية، وواحد من منطقة أخرى يف 

 العامل لتحقيق التوازن اجلغرايف

جملس املعايري التقارير 
املالية الدولية 

 االستشاري
IFRS Adivisory 

Council 

  (IASB)تقدمي النصح واملشورة جمللس  -

 (IFRSF)ومؤسسة 

عضو، الرئيس، مساعديه،  47يتكون من 
وأعضاء من جمالس ومجعيات ومنظمات حماسبية 

 وشركات تدقيق كربى والبنك الدويل وأخرى

امللتقى الدويل حول، دور معايري احملاسبة  ،1520خمتصر املعايري احملاسبة الدولية خالد مجال اجلعارات، املصدر: 
قتصادية والتجارية وعلوم كلية العلوم اإل ،يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات (IAS- IFRS- IPSAS) الدولية

 .11ص  ،2014نوفمرب  25-24جامعة قاصدي مرابح، اجلزائر،  التسيري،
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  IAS-IFRSبالغ املال اإل معايرياملبحث الثاين: عرض 
ائج وطرق ختالف النتعامل إىل إاحملاسبية املتبعة يف خمتلف دول الاملتزايد يف وضع القواعد هتمام بدأ اإل  

وحيد القوائم احملاسبية  دولية تساعد الباحثني على تالعايري املستوجب البحث عن القواعد و فصاح احملاسيب، مما إاإل
 ستخدامها من طرف اجلهات اليت حتتاجها. تسهيل إو 

جتاه تعددة اجلنسية، وإاملبادالت التجارية بني الدول وظهور الشركات مزدايد حجم وإزدادت هذه احلاجة مع إ
ستثمارات األجنبية، كل هذا دعا املنظمات واهليئات املهنية احملاسبية كمجلس املعايري عظم الدول حنو فتح أسواقها لإلم

ولية للجان وبورصات األوراق املالية واملنظمة الد (،ASB)وجملس معايري احملاسبة يف اجنلرتا ( FASB)احملاسبية األمريكية 
(IOSCO) ىل التنسيق فيما بينها إلعداد معايري احملاسبية الدولية دولية حتظى ابلقبول العاملي وتساعد على توحيد إ

 املمارسات احملاسبية يف غالبية بلدان العامل. 
   IAS صدار  املعايري احملاسبية الدوليةاملطلب األول: احلاجة اىل إ

ة دولية، إنتقلت الدراسة إىل حماولة معرفة أهم مداخل عداد معايري حماسبيحتليل التطورات التارخيية إلبعد 
 .صدار كل معيارإلضافة إىل مراحل أصدار هذه املعايري وكذا تعريفها ابإ

 إصدار املعايري احملاسبية الدولية مداخل أوال: 
املعلومات، وعملية تنظيم احملاسبة فتوجد أربع مداخل صدار أساسا على شكل الطلب على طريقة اإل تعتمد

  : 1علومات احملاسبية  يف العامل وهيإلصدار امل
 املدخل السياسي .1

صدار املعايري احملاسبية، وهو منتشر يف القارة األوروبية وعلى وجه عتمد هذا املدخل على التشريع يف إي
 ىل هذا املدخل ما أييت: دات اليت وجهت إا وأمريكا الالتينية، ومن بني اإلنتقاالتحديد فرنس

وحيتاج وقت طويال  حتديثها نتيجة الظروف يتسم ابلبطءصدارها أو تغريها أو وف أن النصوص التشريعية إمن املعر  -
 .2ومقيد للعمل احملاسيب حتياجات املتغريةوابلتايل يعترب هذا املنظور أقل إستجابة لإللذلك، 

 العموميات وليس على املفردات أو املكوانت.عادة ما يركز القانون على  -
 عتبارات السياسية وهذا ما فقد يقيد العمل احملاسيب. تشريع ابإلأتثري ال -
 

                                                           
العلوم التجارية، ختصص  يف رسالة ماجستريوأثره على جودة املعلومة، ( IAS/IFRS) الدوليةفصاح احملاسيب يف ظل معايري احملاسبة اإل صباحيي نوال، 1

 .45، ص 2011-2010 اجلزائر، ،3جامعة اجلزائر  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  حماسبة وتدقيق،
  بتصرف  مرجع سبق ذكره،، صباحيي نوال 2
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 املدخل املهين اخلاص  .2
صدار املعايري عن طريق احملاسبني واملهنيني، وينتشر يف الوالايت املتحدة األمريكية، وفقا هلذا املدخل يتم إ

 حتياجات املتغرية.املناسبة يف التعديل ملواكبة اإل املرونة والسرعة ويتميز بدرجة عالية من
 املدخل املختلط بني القطاع العام واخلاص  .3

اخلاص، وتقوم احلكومة بدعمها صدار املعايري احملاسبية من قبل مؤسسة من القطاع وفقا هلذا املدخل يتم إ
 لتزام ابلتطبيق ما يصدر عنها من تعليمات.واإل
 ملختلط املدخل ا  .4

وفقا هلذا املدخل يقوم إبصدار املعايري احملاسبية خليط من القطاع العام واخلاص جبانب جمموعات حكومية، 
ستشاري حملاسبة األعمال يتكون من أعضاء من ن حيث تقوم احلكومة بتشكيل جملس إوهذا النوع منتشر يف اليااب

 اجلامعات والصناعة واحلكومة واحملاسبني القانونني.
 ظهور املعايري احملاسبية الدوليةاثنيا: 

عرجا من 1972حيث شكلت سنة  1هتماما واسعاعقود األخرية من القرن العشريني إشهدت احملاسبة يف ال لقد
 ىىل ما حتقق بعدها، وميكن الوقوف علتمام كبري هذه السنة ابلنظر إهأهنا مل حتظ إب رخييا يف تطور احملاسبة إبعتبارات

ختالفات يف املمارسات احملاسبية اليت كان هدفها حماولة تقليل اإلو  1972أهم املؤمترات الدولية اليت عقدت قبل سنة 
 يل، ومن بني هذه املؤمترات نذكر: عل املستوى الدو 

مكانية عضو وقد دار احلديث حول إ 360ضره مؤمتر سانت لويس يف الوالايت املتحدة األمريكية ح 1904عام  -
 د القوانني احملاسبية بني الدول.توحي

 مت أتسيس جممع احملاسبني األمريكيني  1917عام  -
ىل الوالايت املتحدة مندوبني كل من أورواب ابإلضافة إ عقد املؤمتر احملاسيب الثاين يف أمسرتدام حضره 1926عام  -

 األمريكية ، كندا وهولندا.
 عادة التقومي، السنة اجلارية.نيويورك وتناول حماور تتعلق ابإلستهالك وإ عقد املؤمتر احملاسيب الثالث يف 1929عام  -
 (.GAAP) بدأ العمل بصيغة املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما 1932عام  -
 79ور ىل حضمنظمة حماسبية ابإلضافة إ 49عقد املؤمتر احملاسيب الرابع يف لندن وقد شاركت فيه  1933عام  -

 دولة. 22ول املشاركة فيه زائر، وبلغ عدد الد

                                                           
دكتوراه يف  أطروحة ،)حالة األصول املادية( طار لتصور معايري حماسبية وطنية يف ظل املعايري احملاسبية الدوليةإالنظام احملاسيب املايل ك خملويف، عزوز 1

 .17ص ، 2016-2015األغواط، اجلزائر،  ،قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجيية، ختصص حماسبة، كلية العلوم اإلالعلوم التجار 



 اإلبالغ املايل الدولية   ملعايري والعملي العلمي طاراإلىل مدخل إ:    الفصل األول
   

  

- 19 - 
 

 يمشاركا من ابق 250وفضال عن  320عقد املؤمتر احملاسيب اخلامس أبملانيا وبلغ املشاركني فيه  1938عام  -
 .1أحناء العامل

 مؤمتر احملاسبة األمريكي.  1949سنة  -
سنوات هبدف معاجلة املشاكل قتصاديني واملاليني كل ثالث حتاد األورويب للخرباء اإلبعض املؤمترات اليت عقدها اإل -

 مجعية حماسبية أوروبية. 12م والذي ظ 1951وكان أول مؤمتر سنة  احملاسبية على املستوى األورويب،
 عضوا. 2510عقد املؤمتر احملاسيب السادس يف بريطانيا حيث سجل يف املؤمتر  1952عام  -
 دولة. 40منظمة حماسبية من  104فيه مسرتدام، والذي شارك عقد املؤمتر العاملي السابع يف أ 1957عام  -
 أول مؤمتر. 1957حتاد االقليمي حملاسيب أسيا واحمليط اهلادي وعقد سنة مؤمترات اإل -
 حبثا. 45دولة وقدم فيه  48منظمة مهنية من  83عقد املؤمتر العاملي الثامن يف نيويورك، وشارك فيه  1962عام  -
املهتمة ابملواضيع احملاسبة الدولية، كما مت أتسيس يف نفس السنة  مت أتسيس مجعية احملاسبة األمريكية 1966عام  -

جراء دراسات مقارنة بني كل من اململكة املتحدة، كندا والوالايت لدراسية الدولية للمحاسبني هبدف إاجملموعة ا
 املتحدة األمريكية.

 عقد املؤمتر العاملي التاسع يف ابريس. 1967عام  -
 دولة. 59ملي العاشر يف سيدين أبسرتاليا، شاركت فيه أكثر من عقد املؤمتر العا 1972عام  -
من طرف جمموعة من اهليئات احملاسبية ( IASC) نشاء جلنة املعايري احملاسبية الدوليةمت اإلتفاق على إ 1973عام  -

 املهنية.
 .IAS2 و  IAS1ومها  (IASC) صدور أول معيارين حماسبني دوليني عن جلنة املعايري احملاسبية الدولية 1975عام  -

 دولة. 100عقد املؤمتر احلادي عشر أبملانيا وحضر فيه ممثلي أكثر من  1977عام  -
عضاء جلنة املعايري احملاسبية  املكسيك، كما مت يف نفس السنة إرتفاع أنعقاد املؤمتر الثاين عشر يفإ 1982عام  -
(IASC) للمحاسبنيحتاد الدويل دولة معينة من طرف اإل 13عضو يضم  17ىل إ (IFAC) أعضاء للمنظمات  4و

 املهنية املهتمة ابلتقارير املالية.
 نعقاد املؤمتر الثالث عشر يف طوكيو.إ 1987عام  -
هيئة حماسبية  106قتصاد شامل شارك فيه وكان موضوعه دور احملاسبيني يف إ عقد املؤمتر الرابع عشر 1992عام  -

 لعامل.مندوب من كل أحناء ا 2600دولة وحضره  78من 

                                                           
 .18ص  مرجع سبق ذكره، خملويف، عزوز 1
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واملنظمة الدولية هليئات  (IASC) تفاق بني جلنة املعايري احملاسبية الدوليةاللجنة األوروبية تدعم اإل 1995م عا -
 من طرف دول االحتاد األورويب. (IAS)كما أوصت هذه األخرية بتبين ( IOSCO)األوراق املالية 

 عقد املؤمتر اخلامس عشر يف ابريس. 1997عام  -
سم جملس املعايري احملاسبية الدولية لتصبح حتت إ (IASC) هيكلة جلنة املعايري احملاسبية الدوليةعادة إ 2001عام  -
(IASB.) 
مندواب تدرجت موضوعاته حول  90هونغ كونغ حضره حوايل مدينة عقد املؤمتر السادس عشر يف  2002عام  -

 الشمولية وأخالقيات املهنة.
سطنبول برتكيا حتت شعار النمو واالستقرار االقتصادي العاملي إة مدينعقد املؤمتر السابع عشر يف  2006عام  -

 ومسامهة احملاسبة يف تطوير األمم.
ختالف والتباين ستوى الدويل للتقليل من فجوة اإلابلعمل وتكثيف اجلهود على امل 1972متازت املرحلة بعد وإ

الدويل العاشر للمحاسبة والذي عقد مبدينة سيدين يف املمارسة احملاسبية على املستوى الدويل فمن خالل املؤمتر 
ختالف احملاسيب على املستوى  حماسبيتني هتتمان ابلتباين واإلنشاء منظمتني، حيث إنبثق عنه إ1972أبسرتاليا سنة 

 .1977سنة  (IFAS)حتاد الدويل للمحاسبني واإل 1973سنة  (IASC)الدويل، ومها جلنة معايري احملاسبة الدولية 
 املعايري احملاسبيةتعريف ا: اثلث

ىل تعريف املعيار بصفة احملاسبية الدولية البد أن نعرج إىل تعريف املعيار احملاسيب ومن مث املعايري قبل التطرق إ
 عامة، وميكن تعريفه كما يلي:

 تعريف املعيار  .1
 احملاسبة أو التدقيق أو مراجعة احلساابتىل توجيه وترشيد املمارسة العملية يف عامة تؤدي إرشادات " املعايري مناذج أو إ

1".  
 تعريف املعايري احملاسبية الدولية  .2
تعرف املعايري احملاسبية أبهنا جمموعة من األسس والضوابط والتوجيهات تستهدف معاجلة موضوعات حماسبية   

 . عامة وخاصة، وذلك طبقا ملبادئ االعراف احملاسبية املتفق عليها واملقبولة قبوال عاما
كما يعرف املعيار احملاسيب على أنه بيان كتايب تصدره هيئات تنظيمية رمسية حماسبية أو مهنية يتعلق بعناصر 
القوائم املالية أو نوع املعامالت أو األحداث اخلاصة بنتائج األعمال واملركز املايل وحيدد أسلوب القياس أو الوصف أو 

 . 1التصريف أو التوصيل املناسب 
                                                           

، 2020  دار املنظومة، منشورات  ،"دور املعايري احملاسبية الدولية يف تطوير احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية" براهيم، إمسلم  1
http://search.mandumah.com/Record/925060 ،  147ص  ،2020ماي  15اتريخ االطالع. 

http://search.mandumah.com/Record/925060
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ة السليمة أيضا أبنه مقياس أو منوذج أو مبدأ أساسي يهدف لتحديد أساس الطريق املعيار احملاسيبكما يعرف 
حداث والظروف على املركز املايل وأتثري العمليات واألئم املالية فصاح عن عناصر القوالتحديد وقياس وعرض واإل

 .2للوحدة ونتائج أعماهلا
ىل اسبية املقبولة قبوال عاما يهدف إرفيع املستوى للممارسات احمل وقد يقصد ابملعيار احملاسيب أبنه وصف مهين

طار لتقييم النوعية وقدرة سة عن الظروف املشاهبة، ويعتمد كإتقليل درجة االختالفات والتباين يف التعبري أو املمار 
 العمل الفين بتحديد طبيعة وعمل املسؤولية املهنية
جراءات اإلجراءات فاملعايري هلا صفة اإلرشاد العام أو التوجيه أما اإلإستنادا إىل ما سبق ختتلف املعايري عن 

فتعد الصيغة التنفيذية للمعايري، وابلتايل املعايري احملاسبية تعد مبثابة املرشد األساسي واملوجه للعمليات واألحداث 
علومات احملاسبية أكثر شفافية يصال املقتصادية ومركزها املايل مع إة اإلوالظروف املؤثرة على نتائج أعمال الوحد

 للمستفيدين منها.
ستبداهلا يف هناية قبل أن يتم إ(  IASC) صدارها جلنة املعايري احملاسبيةانت تتوىل إك  (IAS)ختصاريرمز هلا ابإل

ج بعض املعايري يف مت دمو معيارا،  41حيث أصدرت اللجنة  (،IASB)مبجلس املعايري احملاسبية الدولية  2010سنة 
 .3 2015معيار مع هناية سنة  28ىل رى وإخنفض عددها إلغاء معايري أخمعايري أخرى وإ

ة يف تطبيقها، وذلك لغاية جعل تتسم هذه املعايري ابجلودة العالية وقابلية للفهم والتنفيذ جلميع الدول الراغب
 .4نظري موحدطار يف مجيع الدول الراغبة من خالل إ عرتاف والقياس موحدةاإلفصاح وأسس اإل

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 .380، 2015عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع،  احملاسبة الدولية،الشحادة عبد الرزاق قاسم والسليحات، ذمر عبد احلميد،  1
 قتصادية اجلامعية،جملة كلية بغداد للعلوم اإل ،"، مدخل مقرتحلتطبيق املعايري احملاسبية الدوليةسرتاتيجية حتليل ومناقشة املداخيل اإل" براهيم، إحممد  2

 .360، ص 2017جامعة بغداد، العدد الثاين واخلمسون، 

 .90ص  مرجع سبق ذكره، قمان عمر، 3
 .361ص  مرجع سبق ذكره،براهيم علي، إحممد  4
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 آلية وضع املعايري احملاسبية الدوليةرابعا: 
 تتم عملية اصدار املعايري احملاسبية الدولية وكذا تعديلها على عدة مراحل خنتصرها يف الشكل اآليت:  

 IAS(: مراحل اعداد املعيار احملاسيب الدويل1-2الشكل رقم )

 
Source : Brun, op, cit, p : 27. 

 
  التعليق على الشكل 

ىل معيار حماسيب ساري التطبيق، حيث رة( إجراءات اليت من خالهلا يتحول املقرتح )الفكيوضح هذا الشكل اإل -
جلنة ظفي ستشارية أو من املنظمات وأفراد ومو عضاء اللجنة اإلفكرة مقرتحة من ممثلي اجمللس أو أيتم بداية بلورة 

 املقرتح جيب أن حيضى بقبول ومصادقة اجمللس.املعايري احملاسبية الدولية، هذا 

حتديد املوضوع 
 

دراسة مقارنة للممارسات 
 

 SACاستشارة اجمللس االستشاري للمعايري 

 

 جلنة توجيهية )فريق استشاري(انشاء 
 

 نشر ورقة مناقشة لدعوة للتعليق عليها املعروفة ابسم )ورقة مناقشة(
 

 IASBنشر مشروع املعيار أو تعديل املعيار للوقوف على آراء مجيع املنظمات األعضاء يف اجمللس

 
حتليل التعليقات الواردة 

 
املوافقة على املعيار 

 
النشر النهائي للمعيار 
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م هذه اللجنة عادة ممثلني من جلنة توجيه برائسة أحد أعضاءه وتظبعد املصادقة من قبل اجمللس يعني هذا األخري  -
ستشارية أو من منظمات أخرى مثل اجملموعة اإل هيئات حماسبية لثالث بلدان على األقل، وقد تظم كذلك ممثلني

 وضوع املقرتح.خرباء يف امل
املمارسات احملاسبية الوطنية تتمثل مهمة هذه اللجنة مبراجعة قائمة اجلوانب احملاسبية للموضوع املقرتح، كما تدرس  -

قليمية مبا يف ذلك املعاجلات احملاسبية لغري الظروف احلالية للمشروع، بعدها تقوم اللجنة التوجيهية بتقدمي واإل
 خمطط العمل احملاسيب للمجلس.

عداد ونشر مسودة رية إبرسال التعليقات على املخطط احملاسيب للجنة التوجيهية وتقوم هذه األخيقوم اجمللس إب -
ة األساسية اليت تشكل األساس يف املبادئ أو وثيقة نقاش أخرى والغرض من هذه اخلطوة هو حتديد مبادئ احملاسب

 ول والرفض.عداد مسودة املعيار كما تصف احللول البديلة وأسباب القبإ
ىل األطراف املعتمدة وتطلب التعليقات يف فرتة ثالثة أشهر عادة بعدها تقوم ل اللجنة التوجيهية هذه املسودة إترس -

ذا صادقة وإىل اجمللس للمهائية ملسودة املعيار اليت تقدم إمبراجعة التعليقات على مسودة املبادئ وتضع القائمة الن
نشر مسودة املعيار لألطراف املعتمدة للتصويت عليها يف ظرف شهر وعادة أتخذ متت املصادقة بثلثا األعضاء يتم 

  .هي كذلك ثالثة أشهر ومن مث املصادقة النهائية للمشروع وينشر حتىت مسمى املعيار احملاسيب الدويل
  احملاسبية الدوليةأمهية وأهداف تطبيق املعايري : خامسا

 صدار املعايري احملاسبية الدولية يف:  تكمن أهداف وأمهية إ  
 أهداف املعايري احملاسبية الدولية   .1
صدارها جملموعة ظمات املهنية احملاسبية الدولية إىل حتقيقها من خالل إهناك مجلة من األهداف اليت سعت املن  

 : 1احملاسبية الدولية واملقبولة قبوال عاما وتتمثل هذه األهداف فيما يلي
 ختالف يف املمارسة احملاسبية خاصة ابلنسبة لظروف املتشاهبة على املستوى الدويل.اإل تقليل درجة -
 .زايدة مصداقية وموثوقية القوائم املالية -
ىل ء صورة صادقة عن املركز املايل وإيصال نتائج سليمة إعطاالقياس املناسبة وشروطها، هبدف إ حتديد طرق -

 مستخدمي القوائم املالية.
 ات مالية قابلة للمقارنة والتحقق.معلوم عدادتكمن من إ -
 نتقال رؤوس األموال وزايدة عمليات التمويل عن طريقها.تسهيل عملية إ -
 تساهم املعايري احملاسبية الدولية يف حتقيق التوحيد احملاسيب يف املدى البعيد. -

                                                           
 .22، ص مرجع سبق ذكرهويف، خمل عزوز 1
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 أمهية املعايري احملاسبية الدولية  .2
مهتمني هبذا  نيابلغة من مجيع األطراف ذات العالقة من مهنيني أو أكادمييتكتسي املعايري احملاسبية الدولية أمهية 

 : 1اجملال، وميكن حصر أمهية املعايري احملاسبية يف النقاط التالية
جتهاد الشخصي ىل اإلضبط وتنظيم املمارسة احملاسبية، إذ يؤدي غياب املعايري إتساهم املعايري احملاسبية الدولية يف  -

احملاسبية املستخدمة،   ختيار السياساتيصاحب ذلك من عدم املوضوعية يف إ معايري خاصة هبا ومالكل دولة ووضع 
ىل زايدة التباين املمارسات احملاسبية مما ينتج عنه صعوبة املقارنة ملختلف البياانت املالية جملموعة من كما يؤدي إ

 املؤسسات لبعض الدول املختلفة.
احملاسبية حتكم القياس والتوصيل ضمن حتقيق التوازن بني املصاحل املختلفة لفئات وجود غطاء موضوعي من املعايري  -

 متعددة من املستخدمني من انحية، واملصلحة العامة من انحية أخرى.
 قتصادية.ل احملاسبية على مستوى الوحدة اإلتقلل وتعاجل املعايري احملاسبية الدولية الفجوة يف تعدد البدائ -
زز موضوعية املخرجات احملاسبية، إذ أن قبوال عاما يعمقبولة حماسبية وجود معايري وابلتايل ميكن القول أن   

طار عام للممارسات لوضع إ طار نظري متكامل يعرف ابلتنظيم احملاسيب وهو حماولةبوجود إال املوضوعية ال تتحقق إ
 احملاسبية.

 عرض املعايري احملاسبية الدولية املطلب الثاين: 
بالغ املايل سيتم تبويب هذه املعايري حسب ري احملاسبية الدولية ومعايري اإلقبل تقدمي عرض مفصل للمعاي

، وظيفة تصال احملاسيبوظيفة اإلفهناك من صنفها حسب الوظائف )وظيفة القياس،  ،وجهات نظر املهنيني واحملاسبني
 .فصاح احملاسيب ومعايري القياس والتقييم احملاسبنيوختص اإلجراءات احملاسبية(، اإل

 فيما يلي أهم تبويبات هذه املعايري وعرض مفصل هلا.
 تبويب املعايري احملاسبية الدولية   أوال: 

نيني واحملاسبني فهناك من أي تصنيف املعايري احملاسبية الدولية اىل طبيعة وجهات نظر املهختتلف عملية تبويب 
 :2ىل ثالث جمموعات رئيسية تتمثل فيما يليإ بوهبا

 معايري ختدم وظيفة القياس احملاسيب. -
 تصال احملاسيب.معايري ختدم وظيفة اإل -
 معايري ذات العالقة ابإلجراءات احملاسبية. -

                                                           
 .18، ص مرجع سبق ذكرهويف، خمل عزوز 1

 . 148ص  مرجع سبق ذكره،، براهيمإمسلم  2
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 :  ىل حني  بوهبا البعض اآلخر إيف
 معايري خاصة ابإلفصاح احملاسيب. -
 معايري خاصة ابلقياس والتقييم احملاسيب. -
 معايري خاصة ابألنشطة املتخصصة. -
 معايري أخرى متنوعة. -

 : ىلكما مت تصنيفها أيضا إ
 .35، 34، 32، 24، 14، 1معايري خاصة ابإلفصاح وهي-
 .33، 23، 21، 20، 18، 11، 8معايري متعلقة ببيان الدخل -
 .7معايري متعلقة ابلتدفقات النقدية وهي: املعيار احملاسيب الدويل رقم -
 .40، 38، 37، 36، 28، 27، 17، 16، 10، 2متعلقة ابمليزانية وهي: معايري  -
 .41، 30معايري متعلقة بقطاعات معينة -
 .22معايري متعلقة بدمج األعمال وهي:  املعيار احملاسيب الدويل  -
 3املعيار احملاسيب الدويل  ل احلصص يف املشاريع املشرتكة وهي:معايري املتعلقة ابلتقارير املالية حو  -
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 عرض املعايري احملاسبية الدولية اثنيا: 
، وهي تشمل املعايري 1973ستعراض قائمة للمعايري احملاسبية الدولية منذ صدورها سنة فيما أييت سيتم إ

 .ل متطلباهتاسارية املفعول وكذا جل املعايري اليت مت سحبها والغائها هنائيا وكذلك اليت مت استبدا
 (IAS)(:  قائمة املعايري احملاسبية الدولية 1-2اجلدول رقم )

 اتريخ االصدار تسمية املعيار رمز املعيار
 أو السحب

 نطاق املعيار املالحظات
    

IAS 1   صدر سنة  عرض القوائم املالية
1975 

- 

وعرض القوائم  إلعداديصنف هذا املعيار األساس 
 املالية ذات الغرض العام 

هذا املعيار على هيكل وحمتوى القوائم املالية ال يطبق 
 األولية املختصرة واملعدة.

IAS 2   صدر سنة  املخزون
1975 - 

حيدد هذا املعيار متطلبات قياس وعرض واالفصاح عن 
املنشآت  عاملخزون السلعي يف القوائم املالية جلمي

اهلادفة للربح ويستثين املعيار كل خمزون يغطيه معيار 
 آخر. 

IAS 3 سحب سنة  القوائم املالية املوحدة
1989 

مت دمج متطلباته مع 
و IAS 27املعايري 

IAS 28 

-  

IAS 4   سحب سنة  حماسبة االستهالك
1999 

استبدل ابملعايري 
IAS16 ،IAS22  ،

IAS 38. 

-  

IAS 5   

الواجب  لوماتاملع
 يف االفصاح عنها
 القوائم املالية

سحب سنة 
1997 

احلق اىل املعيار 
 IAS 01االول

-  

IAS 6 
أاثر التغريات يف سعر 

 الصرف
سحب سنة 

1981 
حل حمله املعيار 

IAS15. 
-  

IAS 7 

 

قائمة التدفقات 
 النقدية

صدر سنة 
1977 - 

وفقا جيب عل املنشأة أن تعد قائمة التدفقات النقدية 
ن تعرضها كجزء من أملتطلبات هذا املعيار وجيب 

 قوائمها املالية
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IAS 8 

 

السياسات احملاسبية، 
يف  والتغريات

التقديرات احملاسبية، 
 واألخطاء

صدر سنة 
1978 

- 

 يطبق هذا املعيار يف حالة
 ختيار أو تغيري السياسات احملاسبية إ -
 التغيري يف التقديرات احملاسبية -
 تصحيح أخطاء فرتة سابقة  -

IAS 9 
حماسبة تكاليف 
 البحث والتطوير

سحب سنة 
1999 

حل حمله املعيار 
IAS 38 

-  

IAS 10  
حداث الالحقة األ

 لتاريخ امليزانية
صدر سنة 

1978 - 
يطبق هذا املعيار للمحاسبة من األحداث بعد فرتة 

 فصاح عنها.التقرير واإل

IAS 11   نشاءعقود اإل 
صدر سنة 

1979 - 
- 

IAS12 ضرائب الدخل 
صدر سنة 

1979 - 
لدخل وتشمل يطبق املعيار عند حماسبة ضرائب ا

جنبية املفروضة على أرابح )الضرائب احمللية واأل
 اخلاضعة للضريبة(.   

IAS13 

عرض األصول 
املتداولة واملطلوابت 

 املتداولة

سحب سنة 
1997 

حل حمله املعيار 
IFRS 01 

-  

IAS14 
التقرير عن 
 القطاعات

سحب سنة 
2009 

حل حمله املعيار 
  التقارير املالية
IFRS 8 

-  

IAS15 

املعلومات اليت 
تعكس التغريات يف 

 األسعار

سحب سنة 
2003 - 

- 

IAS16 
املمتلكات واملصانع 

 واملعدات
صدر سنة 

1982 - 

يطبق هذا املعيار عند احملاسبة عن العقارات واآلالت 
واملعدات ويستثىن من املعيار كل العقارات واملعدات 

البيع واألصول احليوية  واألدوات احملتفظ هبا لغرض
 ستكشاف اليت تغطيها معايري اخرى  وأصول اإل

IAS17 صدر سنة  جيارعقود اإل
1982 

ألغي بداية من 
وحل حمله  2020

IFRS 16 

- 
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IAS18 صدر سنة  يراداإل
1982 - - 

IAS19 صدر سنة  منافع املوظفني
يطبق يف حماسبة مجيع منافع املوظفني ويستثين املنافع  - 1983

 الدفع على أساس األسهم. IFRS2اليت ينطبق عليها 

IAS20 

املنح  حماسبة
فصاح احلكومية واإل

عن املساعدات 
 احلكومية

صدر سنة 
1983 - 

ية يطبق هذا املعيار يف حماسبة عن املنح احلكوم
األخرى فصاح عن األشكال األ وكذافصاح عنها واإل

 من املساعدات احلكومية.

IAS21 

أاثر التغريات يف 
سعار صرف أ

 العمالت األجنبية

صدر سنة 
1983 - 

يطبق هذا املعيار على كل احلساابت يف املركز املايل 
 وقائمة الدخل املقيمة ابلعملة األجنبية 

كما يندرج يف نطاق هذا املعيار نتائج وحساابت 
املركز املايل املراد ترمجتها من قوائم الشركة التابعة وفروع 

 شركة األم. 

IAS 22 سحب سنة  ندماج األعمالإ
2004 

معيار  حل حمله
التقارير املالية رقم 

IFRS 3 

-  

IAS 23 صدر سنة  قراضتكاليف اإل
1984 - 

قرتاض احملاسبة عن تكاليف اإلعيار عند يطبق هذا امل
التكاليف مثل )التكلفة  ويستثين هذا املعيار بعض

قرتاض تسبة حلقوق امللكية، تكاليف اإلو احملأالفعلية 
 .اليت تعود بشكل مباشر(

IAS 24 

فصاح عن اإل
األطراف ذات 

 العالقة

صدر سنة 
1984 - 

 يطبق هذا املعيار يف احلاالت التالية:
 واملعامالت مع الطرف ذي العالقة.حتديد العالقات 

رتباطات بني األرصدة احلالية، مبا يف ذلك اإل حتديد
 املنشأة واألطراف ذات العالقة هبا.

 حتديد الظروف اليت يكون فيها اإلفصاحات املطلوبة

IAS 25 سحب سنة  ستثماراتحماسبة اإل
2001 

ستبدل ابملعايري أ
IAS 39 ،IAS 

40 

-  

IAS 26 
والتقرير عن احملاسبة 

 برامج منافع التقاعد
صدر سنة 

1987 - 
- 
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IAS 27 صدر سنة  القوائم املالية املنفصلة
1989 - 

التابعة واملشرتكة يطبق هذا املعيار على مجيع الشركات 
ذ تقوم إبعداد قوائم مالية منفصلة برغبة إوالشركة األم 

 منها أو مطلوبة مبوجب النظام. 

IAS 28 

ستثمارات يف اإل
املؤسسات الزميلة 
 واملشاريع املشرتكة

صدر سنة 
1989 - 

يطبق هذا املعيار على الشركات اليت تكون فيها 
السيطرة مشرتكة وتسمى ابلشركات الزميلة كما يندرج 
حتت هذا املعيار شرح متطلبات طريقة حقوق امللكية 

 ومعاجلتها حماسبيا.

IAS 29 

  

التقرير املايل يف 
قتصادايت ذات اإل

 التضخم املرتفع

صدر سنة 
1989 - 

قتصادايت ذات التضخم املعيار يف اإليطبق هذا 
 اجلامح.

IAS  30 

فصاح يف البنوك اإل
واملؤسسات املالية 

 املشاهبة

صدر سنة 
2007 

حل حمله معيار 
 التقارير املالية
IFRS 07  

- 

IAS  31  احلصص يف املشاريع
 املشرتكة

صدر سنة 
2013 

ستبدل ابملعايري أ
IAS 28 ،IFRS 

12 

- 

 

  

IAS  32 

األدوات املالية:  
 العرض

سحب سنة 
2007 

حل حمله املعيار 
IFRS 7 

فة األدوات املالية ماعدا يطبق هذا املعيار على كا
الشركات التابعة  ستثناءات مثل احلصصبعض اإل

لتزامات إوق و والزميلة واملشاريع املشرتكة وكذا حق
ىل األدوات املالية املتعلقة بعقود إاملوظفني ابإلضافة 

التأمني سواء املتعلقة بنطاق الدفع على اساس االسهم 
 أو تلك اليت حتتوي على ميزة االشرتاك االختيارية. 

IAS  33 

صدر سنة  رحبية األسهم
1997 - 

يطبق هذا املعيار على القوائم املالية املنفصلة أو الفردية 
املوحدة جملموعة هلا منشأة أم للمنشأة والقوائم املالية 

واليت تتداول أسهمها العادية أو اليت تودع قوائمها 
الية أو هيئة تنظيمية أخرى املالية لدى هيئة األوراق امل

 صدار أسهم عادية يف سوق العام.إلغرض 
  

IAS 34  التقارير املالية املرحلية 
صدر سنة 

1998 - 
- 

IAS  35  

 
العمليات غري 

 املستمرة
سحب سنة 

2007 
حل حمله املعيار رقم 

IFRS 5 
- 
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IAS  36 

خنفاض يف قيمة اإل
 األصول

صدر سنة 
1998 - 

 يطبق على مجيع أصول التالية
الشركات التابعة والشركات الزميلة واملشاريع  -

 املشرتكة.
 املمتلكات واملصانع واملعدات. -
 العقارات املسجلة بسعر التكلفة. -
 امللموسة مبا فيها شهرة احملل.األصول الغري  -

IAS  37  

 
املخصصات، 

لتزمات ل واإلصو األ
 احملتملة

صدر سنة 
1998 - 

وااللتزامات  ينطبق هذا املعيار على كافة املخصصات
ستثناء الناجتة عن العقود التنفيذية واألصول احملتملة إب

 واملخصصات وااللتزامات اليت تغطيها معايري أخرى.
IAS  38 

صدر سنة  صول غري امللموسةاأل
1998 - 

األصول غري امللموسة يطبق هذا املعيار على مجيع 
ستثناء اليت يتم التعامل معها على وجه التحديد يف إب

 معيار أخر. 
IAS  39  :األدوات املالية

 عرتاف والقياساإل
سحب سنة 

  - IFRS 9حل حمله  2013

 

IAS  40 

صدر سنة  ستثمارات العقاريةاإل
2000 - 

يطبق هذا املعيار عل مجيع العقارات ماعدا تلك اليت 
بضائع أو اليت تستخدم تستخدم يف توريد أو تصنيع ال

دارية، العقارات اليت يتم بيعها يف صياغ للخدمات اإل
 األعمال العادية.    

 

 

 

IAS 41 

 

صدر سنة  الزراعة
2000 -  

ستثناء صول احليوية إبيطبق هذا املعيار عند حماسبة األ
النبااتت املثمرة كما يطبق على احملصول الزراعي عند 
نقطة احلصاد واملنح احلكومية املتعلقة ابلنشاط 

 الزراعي.
يستثىن من املعيار كل من األراضي الزراعية اليت تغطيها 

صول الغري ملموسة ( األIAS40 ,IAS16املعايري )
( النبااتت املثمرة و IAS38املتعلقة ابلنشاط الزراعي)

 ( IAS 16, IAS20ح احلكومية املتعلقة هبا )املن
 عتماد على:من إعداد الطالبة ابإل املصدر:

  .96ص  ،مرجع سبق ذكره قمان عمر، -
 )بتصرف(  17، 1صدارايري الدولية للتقرير املايل، اإلختبار السكواب، خمتصر املعموعة إجم -
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  IFRS التقارير املالية الدولية : معايري لثاملطلب الثا
بالغ املايل"، حيث ينشر و معايري اإلأعيد تسمية املعايري احملاسبة الدولية ب" املعايري الدولية لتقارير املالية أ
تبع اجمللس ية لتقارير املالية، ويف بدايته إجملس معايري احملاسبة الدولية معايريه يف سلسلة من البياانت تسمى املعايري الدول

(، ويشمل (IASC) الصادرة سابقا عن )جلنة املعايري احملاسبية الدولية  (IAS) احملاسبية الدوليةجمموعة من املعايري 
-IFRS)لتقارير املالية ومعايري احملاسبة الدولية امصطلح " املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية" املعايري الدولية إلعداد 

IAS) 1التفسريات أو جلنة التفسريات القائمة السابقة ىل التفسريات اليت صاغتها جلنةابإلضافة إ. 
 IFRS التقارير املالية الدوليةنتقال إىل معايري اإل أوال: 
بالغ ايري اإلعداد التقارير املالية أو معمية اجلديدة للمعايري ب" معايري إالتطور التارخيي لصدور التس ابلرجوع إىل       

 2001أبريل  20يوم  (IASB)جتماع أعضاء جملس املعايري احملاسبية خلص إليها إاملايل ميكن القول أن هذه التسمية 
لتشريعات السابقة سارية جتماع " تبقى كافة املعايري والتفسريات الصادرة مبوجب احيث كان من أهم نتائج هذا اإل

و سحب معايري تعديل أ (IASB)ىل أن يتم تعديلها أو سحبها، أي جيوز جمللس املعايري احملاسبة الدولية املفعول إ
الصادرة مبوجب التشريعات السابقة ملؤسسة جلنة  (IFRIS)والتفسريات جلنة تفسري املعايري (IAS)احملاسبة الدولية 

 صدار معايري وتفسريات جديدة.(، ابإلضافة إىل إIASCاملعايري احملاسبية الدولية )
والتفسريات اليت وافق  إلعداد التقارير املالية يشمل املعايري اجلديدةستخدام مصطلح املعايري الدولية لذا فان إ        

وتفسريات جلنة املعايري ، (IAS)ىل املعايري احملاسبية الدولية ابإلضافة إ (IASB)عليها جملس املعايري احملاسبة الدولية 
(SIC ) .اليت صدرت مبوجب النظام السابق 
   :2املالية الدولية خالل فرتة وجيزة ما يليوحققت معايري التقارير          

بالغ املايل املشرتك قارير املالية الدولية من نظم اإلستخدام معايري التادة الشركات متعددة اجلنسيات من إستفإ -
 فيما بينها.

 مكانية املقارنة املالية بني الشركات.إ -
 العاملية.ىل أسواق رأس املال تسهيل اإلستثمارات عرب احلدود والوصول إ -
 بالغ(.)كفاءة اإل دمج أنظمة تكنولوجيا املعلومات املالية، وحتقيق توحيد -
 حتسني وظائف األعمال والعمليات على الصعيد العاملي. -

                                                           
، 03اجمللد  قتصادية،ة األعمال والدراسات اإلدار إلة جم ،" التأصيل النظري للمحاسبة وفق املعايري الدولية العداد التقارير املالية" حمصول نعمان،  1

 .124ص  ،2017-04-15،  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زاين عاشور ابجللفة، 1العدد 
)دراسة حتليلية يف األنظمة احملاسبية يف  بالغ املايلسيب املوحد مع متطلبات معايري اإلمدى توافق النظام احملاخولة حسني محدان، عماد حممد فرحان،  2

 .4ص، 2014جامعة بغداد، العراق، ، مجهورية العراق(
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ير عن القطاعات أكثر تفصيال، أو إمتثاال احلصول على تقارير أكثر مشوال من العمليات يف اخلارج، وتوفري تقار  -
 لتزامات. ألوسع اإل

     بالغ املايلاإل اثنيا: مفهوم 
 :1بالغ املايلالفكر احملاسيب لتحديد مفهوم اإل جتاهان يفيوجد إ

فبها من معلومات فصاح حماسيب وهذا يعين الرتكيز على أمهية التقارير املالية وما يرد ينظر إليه كإجتاه األول: اإل .1
 ىل األطراف املستفيدة أبفضل السبل.وكيفية توصيلها إ

يعترب اإلبالغ املايل مفهوما أوسع من اإلفصاح، إذ يرى أن اإلبالغ املايل هو مفهوم يتضمن جتاه الثاين: اإل .2
علومات واليت هي جزء بالغ املايل أبنه جمموعة من العناصر املختلفة هدفها النهائي توفري املاإلفصاح ويعرف اإل

 بالغ املايل.رئيسي من اإل
فال يقتصر  ،ز على الغرض الرئيسي من احملاسبةفهو يرك أمشل بالغ املايللإلميكن القول أن التعريف الثاين 

 غراض املستخدمني احملاسبني.حتقق أتتسم خبصائص نوعية   هاتوفري املعلومات وامنا جعلبالغ املايل من اهلدف من اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
جامعة عمان ، أطروحة دكتوراه يف احملاسبة، كلية األعمال، معايري التقارير املالية الدولية وممارسات احملاسبة االبداعيةعبد احلكيم املربوك سامل عبد هللا،  1

 .14ص ، 2012العربية، األردن،  
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 IFRSالدولية  التقارير املاليةلثا: عرض معايري اث
اية سنة ىل غإ، وهي تشمل  2003منذ صدورها سنة  االبالغ املايلستعراض قائمة للمعايري فيما أييت سيتم إ

  سارية املفعول بالغ املايل سبعة عشر معيارا لإل 2020
  IFRS املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية قائمة (:1-3اجلدول رقم )

رمز 
 املعيار 

اتريخ الصدار  تسمية املعيار 
 او السحب 

 نطاق املعيار

IFRS 1 

تبين املعايري 
 دالدولية لإلعدا

التقارير املالية 
 ألول مرة

صدر سنة 
2003 

 يطبق هذا املعيار عندما تتبىن املنشأة املعايري الدولية للمرة األوىل من خالل بيان
ىل هذه املنشآت صريح وواضح وغري متحفظ حول اإللتزام هبا، ويشار إ

 املعايري الدولية إلعداد التقارير للمرة األوىل"ب"املنشآت اليت تتبىن 
  هو: أنه عند تطبيق املعايري احملاسبية  1املبدأ اهلام يف معايري التقارير الدولية رقم

الدولية ألول مرة جيب ضمان أن إعداد القوائم املالية سوف يتم كما لو كانت 
 املعايري الدولية هي املطبقة دائماً.

IFRS 2 
الدفع على 

 سهمأساس األ
صدر سنة 

2004 

على الشركة أن تطبق هذا املعيار عند إثبات مجيع املدفوعات املبنية على أساس 
 :أسهم مبا يف ذلك

 املعامالت املبنية على أسهم واملسددة يف شكل أدوات حقوق ملكية -
 .املعامالت املبنية على أسهم واملسددة نقداً  -
 سلعاً أو خدماتاملعامالت اليت تشرتي الشركة مبقتضاها  -

IFRS 3 سنة  صدر عمالندماج األإ
2004 

 :يتناول ما يلي
 طريقة احملاسبة عن اندماج األعمال -
أسباب قانونية أو ميكن أن يتم ضم األعمال بطرق متنوعة تتحدد على ضوء  -

قد تتضمن شراء مشروع حقوق امللكية عن مشروع آخر أو و  ،ضريبية أو أخرى
 آخر.شراء صايف أصول مشروع 

IFRS 4 صدر سنة  عقود التأمني
2004 

 :على الشركة أن تطبق هذا املعيار على ما يلي
عقود التأمني ) مبا يف ذلك عقود إعادة التأمني( اليت تصدرها وعقود إعادة  -

 .التأمني اليت حتتفظ هبا
 ختياريةليت تتسم أبحد أشكال املشاركة اإلاألدوات املالية اليت تصدرها وا -
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IFRS 5 

صول الغري األ
متداولة احملتفظ 
هبا برسم البيع 
والعمليات 

 املتوقفة

صدر سنة 
2004 

هذا املعيار على مجيع األصول غري املتداولة املعرتف هبا وعلى مجيع يطبق 
جمموعات أصول الشركة اليت سيتم التخلص منها، كما تسري متطلبات القياس 
يف هذا املعيار على مجيع األصول غري املتداولة املعرتف هبا فيما عدا األصول اليت 

ألصول املبوبة كغري متداولة طبقاً من املزمع أن يستمر قياسها طبقاً هلذا ملعيار، وا
 .عرض القوائم املالية  IFRS 1للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

IFRS 6 

استكشاف 
وتقييم املواد 

 العدنية

صدر سنة 
2004 

طبق هذا املعيار على نفقات التنقيب والتقييم اليت تكبدهتا  ال حيدد هذا املعيار ي
الشركة اليت تعمل يف التنقيب أو تقييم املوارد  مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة

التعدينية، وكذلك ال تطبق الشركة هذا املعيار على النفقات املتكبدة قبل 
التنقيب عن وتقييم املوارد التعدينية مثل النفقات املتكبدة قبل حصول الشركة 
على احلقوق القانونية للتنقيب يف منطقة حمددة وكذلك بعد أن تظهر بوضوح 

 ستخراج املوارد التعدينية. جلدوى الفنية والقدرة التجارية إلا

IFRS 7 
األدوات املالية 
 )االفصاحات(

صدر سنة 
2005 

 ينطبق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية
 IFRS 7 على األدوات املالية: واألداة املالية هي عقد تؤدي إىل نشوء أصل

أداة حق ملكية لشركة أخرى، ويشمل مصطلح مايل لشركة ما والتزام مايل أو 
األدوات املالية أدوات حقوق ملكية واألصول املالية وااللتزامات املالية، وجلميع 
هذه املصطلحات الثالث تعريفات تساعد الشركات على حتديد أي البنود اليت 

 ينبغي حماسبتها كأدوات مالية أو أداة .

IFRS 8 
تقدمي التقارير 
 حول القطاعات

صدر سنة 
2006 

يطبق هذا املعيار على اجملموعات الكاملة للقوائم املالية الصادرة طبقًا ملعايري 
املايل وبيان الدخل  املركزاحملاسبة الدولية، وحتتوي اجملموعة الكاملة للقوائم املالية 

 الشامل وبيان التغري يف حقوق املالكني وبيان التدفقات النقدية واإليضاحات.
هذا املعيار على الشركة املقيدة أدوات حقوق ملكيتها أو األدوات يطبق  كما

اخلاصة مبديونيتها للتداول العام وكذلك على الشركات اليت بصدد قيد أدوات 
 الدين يف األسواق املالية.

IFRS 9 صدر سنة  األدوات املالية
2009 

  IAS39مجيع البنود اليت تقع ضمن معيار احملاسبة الدويل هذا املعيار يغطي 
املعيار الدويل للتقارير نطاق  وميتد، عرتافإلدوات املالية القياس واألا

 .لتزامات املاليةىل اإلإضافة صول الثابتة ابإلليحتوي على األ  IFRS 9املالية

IFRS10 
القوائم املالية 

 املوحدة
صدر سنة 

2011 
 (شركة أم )عرض قوائم مالية موحدة املنشأة اليت تكون عبارة عنيطبق على 

IFRS11 
الرتتيبات 
 املشرتكة

صدر سنة 
2011 

 يطبق هذا املعيار من قبل مجيع املنشآت اليت تكون طرفا يف الرتتيب املشرتك.
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IFRS12 

فصاح عن اإل
املصاحل يف 

 املنشآت االخرى

صدر سنة 
2011 

يطبق هذا املعيار من قبل مجيع املنشآت اليت هلا مصاحل يف أي من اآليت: 
الشركات التابعة، الرتتيبات املشرتكة، الشركات الزميلة، بعض املنشآت املسيطر 

 عليها وال يتم تضمينها ضمن القوائم املوحدة  

IFRS13 
قياس القيمة 

 العادلة
صدر سنة 

2011 

لبها املعايري احملاسبية ية والغري مالية اليت تتطيطبق على مجيع املعامالت املال
تسمح بذلك ويشمل مجيع املنشآت اليت تتخذ املعايري احملاسبية  األخرى أو 

كدليل حملاسبتها ويستثين من نطاقه تطبيقه العمليات اليت تتم وفق معايري االبالغ 
 IFRS 17 ،IFRS 2املايل

IFRS14 
احلساب النظامي 

 املؤجل
صدر سنة 

2014 

يسمح للمنشأة بتطبيق متطلبات هذا املعيار يف أول قوائم مالية هلا معدة وفقا 
 للمعايري الدويل للتقرير املايل اذا وفقط 

 كانت تزاول أنشطة ختضع أسعار للتنظيم.   -
ثبتت مبالغ تتأهل على أهنا أرصدة حساابت مؤجلة ألسباب تنظيمية يف أ  -

 اسبية املقبولة بشكل عام.قوائمها املالية وفقا للمبادئ احمل

IFRS15 
يراد من العقود اإل

 مع العمالء
صدر سنة 

2014 

ستثناء التعاقدات يع العقود املربمة مع العمالء إبتطبق املنشأة هذا املعيار على مج
 IAS 27، IAS 2 ،IFRS 9 ،IFRS 10 ،IFRSاليت نصت عليها املعايري 

11 ،IFRS 17 . 

IFRS16 صدر  يف  جيار التمويلياإل
 2019جانفي 

ستخدام( من لى كافة عقود االجيار ألصل)حق اإلتطبق النشأة هذا املعيار ع
 الباطن ما عدا: 

 واملوارد الطبيعي والغاز والبرتول املعادن عن كتشافابإل  اخلاصة اإلجيارات -
 .املماثلة

 (IAS41جيارات االصول احليوية )ختضع للمعيار إ -
 (.IFRIC 12)ترتيبات امتياز اخلدمة  -

 (.IFRS 15)تراحيص امللكية الفكرية املمنوحة من قبل املؤجر  -
تفاقيات الرتاخيص مثل األفالم إاليت حيتفظ هبا املستأجر مبوجب  احلقوق -

 والفديوهات واأللعاب واملخطوطات وبراءات االخرتاع وحقوق التأليف والنشر

IFRS17 عقود التأمني 
صدر سنة  

2020 

 املعيار على :تطبق املنشأة هذا 
 عقود التأمني مبا يف ذلك عقود اعادة التأمني اليت تصدرها. -
 عقود اعادة التأمني اليت حتتفظ هبا.  -

 عتماد على:من إعداد الطالبة ابإل املصدر:
  .96ص   مرجع سبق ذكره،قمان عمر،  -
 )بتصرف(. 17، 1صداريري الدولية للتقرير املايل،  اإلختبار السكواب، خمتصر املعاجمموعة إ -
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- Paul Pacter, Pocket Guide to IFRS Standards: the global financial reporting language, 

IFRS Foundation , United Kingdom, 2016. 

 IFRS for SMESاملبحث الثالث: املعيار الدويل للتقارير املالية حملاسبة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

معايري حماسبية تفي مبتطلبات املؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة لدعم الذي تلقته صدار برزت احلاجة إىل إ
زداد تعدادها يف العامل، فأصبحت األورويب وصندوق النقد الدويل فإ حتادألخرية من اجلهات الدولية مثل اإلهذه ا

افة للدخل القومي،  ومبا أن هلذه قتصاد قوي وخلق قيمة مضتوسطة متثل ركيزة من ركائز بناء إاملؤسسات الصغرية وامل
ري تطبيق  املعايري احملاسبية الدولية ومعايهلا  صعوبةالاملؤسسات خصوصية ختتلف عن املؤسسات الكبرية هلذا كان 

حتياجات مستخدمي عداد معايري تتالئم مع إحتياجاهتا وإزت فكرة إومن هنا بر بالغ املايل بشكلها الكامل، اإل
ن نص أ 2001يف ديسمرب  IASBمعلوماهتا املالية املفصح عنها فجاء يف التقرير السنوي جمللس املعايري احملاسبية 

اسة ، بعدها مباشرة ابشر اجمللس بوضع خطة عمل لدر 1هناك طلب على معايري تراعي اخلصوصية هلذه املؤسسات
 09يف   IFRS FOR SMEsويل خيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة عداد املشروع ليصدر معيار لتقرير مايل دوإ

 .ىل التعديالت اليت مستهضافة إلتطرق ألهم ما جاء فيه ابإلوفيما يلي سيتم ا 2009جويلية 
 IFRS FORللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  لتقارير املاليةالدويل ل عياراملاص حول املطلب األول: عرض خ 

SMES  
غرية واملتوسطة من قبل  جملس املعايري احملاسبية الدولية بالغ املايل الدويل للمؤسسات الصاإلمعيار صدر مت إ
فصاح كما حذف هذا املعيار ملؤسسات وتبسيط مبادئ القياس واإلحلد العبئ على هذه ا 2009يف جويلية 

بالغ احملاسبية الدولية ومعايري اإلري واليت تعاجلها املعاي ،املوضوعات غري ذات الصلة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 املايل بشكلها الكامل.

 IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  التقارير املاليةالتطورات التارخيية ملعيار  أوال:
حنو موضوع معايري التقارير املالية للمؤسسات   IASBبدأت املمارسات الرمسية جمللس املعايري احملاسبية الدولية   

آت الصغرية مشروع املنش IASCعندما طرحت جلنة املعايري احملاسبية الدولية  1998الصغرية واملتوسطة سنة 
ددا على حنو كاف، ال أن نطاق املشروع مل يكن حمواملتوسطة فعقدت عدة إجتماعات إحتوت على عدة مناقشات إ

 .2رشادات رمسيةصدار أية معايري أو إومن مث مل يتم إ

                                                           
1Diego Valentinetti, Caterina Basile, "Differences between National Reporting Practices and IFRS for SMEs 

Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy ",International Journal of Accounting and 

Financial Reporting, Vol. 6, No. 2, 2016. 
رييب يف الشركات ضتوسطة احلجم على حتديد الوعاء الويل اخلاص ابملشروعات الصغرية واملأثر املعيار الدهاين التابعي جزر، حنان أمحد روحية،   2

احملاسبة يف مواجهة التغريات اإلقتصادية والسياسية املعاصرة، جامعة القاهرة،  املؤمتر السنوي اخلامس لقسم احملاسبة حول ،املصرية )دراسة حتليلية نظرية(
  .13، ص 2014سبتمرب  27مصر،  يوم 
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 صدر التقرير السنوي للمجلس مفاده 2000ويف ديسمرب من سنة  1-1
 "Ademond exists for special version of Intermal Accounting Standards for Small Enterprises "  

 1جياد نسخة خاصة عن معايري الدولية للمنشآت الصعرية واملتوسطة" املطالب إل" كان هناك الكثري من 
عداد معايري خاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة حيات اليت تبني أن هناك طلب على إنطالقا من هذه التصر وإ

ثر وع وعلى أة من خرباء لدراسة املشر بعد أتسيسه مباشرة بتعيني جمموعة عمل مكون IASB قام جملس املعايري احملاسبية
عداد معايري جل إون أيه جهود يقوم هبا اجمللس من أداريون يف تقريرهم السنوي أبهنم سوف يدعمهذا طرح األعضاء اإل

صدار وميكن حصر التطور التارخيي إل ،تراعي خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك خصوصية الدول النامية
ىل غاية إ 2001من ظهور فكرة املشروع سنة  اءتوسطة يف عدة تواريخ بدملعايري اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملا

 .20092صدوره يف جويلية 
بطة مبوضوع نة املعايري حبصر أويل للقضااي املرتجلقامت وهنا  : اليوم العاملي لتحديد واضعي املعايري2003سبتمرب -

 واملتوسطة.عداد التقارير املالية للمؤسسات الصغرية املعايري احملاسبية إل
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة" مت التقارير املالية  "وجهة نظر أولية حول مشروع معايري : بعنوان2004جوان  -

عرتاف ات اإلالعديد من املستجوبني بتبسيط سياس هاتعليق على ورقة املناقشة األولية طالب في 117ستالم إ
ىل أهم شارة إقرتح وأنتهت هذه املرحلة دون اإلملان هذا عطت البديل عاس احملاسيب، وفئة قليلة فقط من أوالقي

ىل التبسيط تقييم ماهية القضااي اليت حتتاج إالتعديالت يف املعيار املقرتح فوجب ضروراي توفري معلومات أكثر أمهية 
 والتعديل.

مع  (IASB)جتماعا( جمللس املعايري احملاسبية الدولية إ 43جتماعات مفتوحة )إ: مت عقد عدة 2005أفريل  -
  مها:معدي ومستخدمي التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة طرحت فيه سؤالني 

 ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ماهي القضااي اليت ميكن تبسيطها من أجل املعيار اخلاص  -
ألهنا غري موجودة يف  الكاملةلغاؤها من معايري التقارير املالية ن خربتك، ماهي القضااي اليت جيب إقا منطالإ -

  (IFRS)ىل للمؤسسات السالفة الذكر الرجوع إ املؤسسات الصغرية واملتويطة، ويف حال ظهورها هل ميكن
 ملعاجلتها؟.

                                                           
قتصادية يف البيئة اإل تفصيل لبعض املعايري اليت تناسبقراءة يف املعيار الدويل اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، دريس، مايو عبد هللا، إخالد  1

 قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،صغرية واملتوسطة، كلية العلوم اإلواقع وآفاق تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات ال امللتقى الوطين حول،اجلزائر، 
 .05، ص 2013ماي  06-05جامعة الوادي، اجلزائر، يومي  

2    Asif Chaudhry  ,Danie Coetsee, Erwin bakeer , sanphen varughese, stphen mellwaine, International Financial 

Reporting Standard, All rights reserved. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey  , Published 

simultaneously in Canada, 2015,  p20. 
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رض الع عداد بيان متهيدي ابملبادئ األساسية اليت تشكل أساسا مسودة: قام فريق العمل إب2006جانفي  -
يف دراسة ومراجعة  2006ري ىل قبوهلا وبعد ذلك شرع اجمللس يف فيفسباب اليت أدت إوتشرح احللول البديلة واأل

 غرية واملتوسطة.عرض املعيار اخلاص ابملؤسسات الص عداد مسودةبيان إل
ية( وحددت رنسية، أملانية، اسبانجنليزية، فروع لتعليق عليها بعدة لغات )إ: عرضت مسودة املش2007فيفري  -

 .2007ستقبال التعليقات يف سبتمرب خر فرتة إلآ
مكانية تطبيق املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية : أجريت دراسة ميدانية من أجل التأكد من إ2007نوفمرب  -

 واملتوسطة يف الواقع.
يف مسودة النظر عادة عاما مفتوحا خالل هذه الفرتة من أجل إجتماعا إ 13: مت عقد 2008مارس وافريل  -

 صداره هنائيا.عرض املعيار قبل إ
على موقع جملس املعايري للمعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة : نشر املشروع النهائي 2009ماي  -

 .IASB احملاسبية
 بالغ املايل الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة صدار املشروع النهائي ملعيار اإلإ :2009جويلية  -
جمموعة من املؤسسات الضغرية واملتوسطة لتنفيذ املعيار الدويل للمؤسسات الضغرية  دعوة : مت2010مارس  -

 واملتوسطة وأوكلت هلا مهمة دعم تبين هذا املعيار على الصعيد الدويل ومتابعة تنفيذها
   IFRS FOR SMES  املؤسسات املطبقة ملعيار التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: اثنيا

قبل صدور النسخة النهائية للمعايري الدولية للمؤسسات الصغرية وملتوسطة أجريت تعديالت على مسودهتا 
 :1أمهها

شآت الصغرية واملتوسطة احلجم مع ىل املعايري اخلاصة بدال من املعايري الدولية للتقارير املالية للمنمت تغيري تسميتها إ -
 دون تغيري  إبقاء تعريفها

 ذكورة مستقلة متاما عن املعايري الدولية للتقارير املالية وغري مرتبطة هبا.تظل املعايري امل -
يف املعايري  IAS / IFRSيارات الواردة يف املعايري الدولية الكاملة للتقارير املاليةاخلمني البدائل  و يتم بشكل عام تظ -

التطبيق يف املالحق والبدائل األكثر صعوبة  أن توضع كل البدائل البسيطة وسهلةاملستقلة للمنشآت اخلاصة على 
 وتعقيد يف ملحق آخر.

                                                           
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسبرب،   ، جملة احلقيقة، " واقع احملاسبة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة"  جاو حدو رضا، مايو عبد هللا، 1

 .410، ص 23 جامعة أدرار،  اجلزائر، العدد
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د بيان الدخل عدايتعلق إب حول عرض البياانت املالية وذلك فيما 1دخال متطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم إ -
 عداد بيان التدفقات النقدية.للربح الشامل  وتغيري تسمية امليزانية إىل بيان الوضع املايل وإ

 هار املصاريف وفق طبيعتها.ظإ -
 عداد بياانت مالية منفصلة.ىل إموحدة دون احلاجة إ انت ماليةعداد بياإ -
ستثمارات العقارية واملوجودات الزراعية ملشرتكة واإلبيان معاجلات حماسبية للشركات احلليفة والوحدات ا -

 ا. واملمتلكات واملعدات واألدوات واملوجودات غري امللموسة والشهرة وغريه
رية أن حتدد نطاق املؤسسات الصغ بد على اجلهات التنظيمة لكل دولة  قبل دخول هذا املعيار حيز التنفيذ ال

حدد  املعيار، أي أن هذا املعيار ليس الوحيد لتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقدواملتوسطة اليت ينطبق عليها 
معيارا آخر لتطبيق هذا املعيار وهو مسؤولية احملاسبة جتاه اجلمهور كأساس هلذا  IASBجملس املعايري احملاسبية 

تعترب و  بشكلها الكامل IFRSحيث يتعني على املؤسسات ذات مسؤولية احملاسبية جتاه اجلمهور تطبيق  1التصنيف
 ذا توفرت فيها أحد الشروط التالية على األقل: ات مسؤولية حماسبة جتاه اجلمهور إمؤسسة ما ذ

 صدار أي أدوات مالية للجمهور. تقارير هليئات منظمة هبدف إقدمت أو هي بصدد تقدمي -
 نتمائية.تقوم إبدارة خماطر إ -
 مؤسسات ذات منفعة عامة أو تقدم خدمات هلا مميزات املنفعة العامة. -
يرادات، درجة السيطرة يف األصول، عدد املوظفني جمموع اإلع مو قتصادية يف بلدها على أساس جمذات أمهية إ -

 السوق وطبيعة وحجم االقرتاض من الغري.
 :2وعرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب هذا املعيار ب تلك املؤسسات اليت

 ال ختضع للمساءلة العامة. -
ني )املالك الذين ال املستخدمتقوم بنشر قوائما مالية ذات غرض عام للمستخدمني اخلارجني ومن بني هؤالء  -

 دارة العمل، الدائنون احلاليون واحملتملون، وكاالت التصنيف االئتماين(.يشاركون يف إ
اوهلا يف ذا كانت أدوات حقوق ملكيتها أو أدوات الدين اخلاصة يها يتم تدختضع املؤسسات للمساءلة العامة إ

ذا كانت حتتفظ مة إاول، كما ختضع املؤسسات للمساءلة العاصدار مثل هذه األدوات للتدالسوق العامة أو قامت إب
 .1ستثمار لقطاع األطراف اخلارجية وتعترب ذلك أحد أنشطتها الرئيسيةأبصول بصفتها أمني إ

                                                           
1Expert comptable, Pocket IFRS pour PME, France, 15/09/2009, p12   
2Dinuja perera, parmod chand, Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS(  for  

small and medium- sized enterprises ( SMES(, Advances in Accounting, incorporating Advances International  

Accounting 31 , 2015, p 167. 
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ومن هنا نستنتج أن املؤسسة اليت ختضع للمساءلة العامة الجيوز هلا وصف قوائمها املالية أبهنا أعدت وفق املعيار 
دولتها تتطلب أو تسمح ات الصغرية واملتوسطة، حىت ولو كانت األنظمة واللوائح التنظيمية يف الدويل للمؤسس

  ستخدام هذا املعيار من قبل املؤسسات اليت ختصع للمساءلة العامة. إب
ىل املؤسسات التابعة اليت تستخدم مؤسساهتا األم املعايري الدولية للتقارير املالية وجيوز اإلشارة كذلك إ

(IFRS)ذ كانت املؤسسات التابعة تستخدم املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مبعىن إIFRS FOR 

SMES ، وتكون غري خاضعة للمساءلة العامة أي تعد قوائمها املالية وفق هذا املعيار وتكون ملزمة جبمع األحكام
 . 2الواردة فيه

كما جيوز للمؤسسات األم عرض قوائمها املالية املنفصلة حسب متطلبات املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية 
ة موحدة وفقا ذا كانت غري خاضعة للمساءلة العامة، حىت ولو كانت تعد قوائما ماليإ  IFRS FOR SMESواملتوسطة 

  .IFRSعداد التقارير املالية بشكلها الكامل للمعايري الدولية إل
هم أو  IFRS for SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاملعيار الدويل  وطرق تبسيط حمتوىاملطلب الثاين: 

 القوائم املالية املرتبطة به
يعد املعيار اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة معيار مستقل يغطي خمتلف املواضيع اليت جاءت هبا املعايري 

ذات الصلة  ليستعتربها جملس املعايري احملاسبية ذفت واليت إح غري بعض املواضيع اليت IAS/IFRSاحملاسبية الدولية 
، فصاح احملاسيبالقياس احملاسيب وبعض متطلبات اإلابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما قلص هذا املعيار خيارات 

   حتوى عليه هذا املعيار والقوائم املالية املرتبطة به.وفيما يلي أهم ما إ
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
كي يب  ، نظرة عامة للبدائل املتاحة،يل للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم املعتمد ابململكة العربية السعوديةاملعيار الدويل للتقرير املامر الصاوي، ات  1
 .12، ص 2018، اململكة العربية السعودية، للنشر والتوزيع م جيأ

، اململكة العربية السعودية، الرايض، للنشر رؤية  املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطة،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  2
 .21-20ص ، 2019
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  IFRS for SMES  معيار التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أوال: حمتوى

خالله خمتلف العناوين تغطي من  موضوع 35بالغ املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من يتكون املعيار اإل
 :عداد وعرض القوائم املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي كما يلي املتعلقة إب

 مصادر معيار اإلبالغ املايل اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة:  (1-4)اجلدول 
اجلزء الوارد يف معيار اإلبالغ املايل للمؤسسات 

 الصغرية املتوسطة
 عنوان املصدر املصدررقم 

 اإلبالغ املايل الدوليةمقدمة معايري  / املقدمة
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة / النطاق-1

 IAS 1 املبادئ و املفاهيم-2
 اإلطار املفاهيمي جمللس املعايري احملاسبة الدولية

 عرض القوائم املالية
 عرض القوائم املالية IAS1 عرض القوائم املالية-3
 القوائم املاليةعرض  IAS1 امليزانية)قائمة املركز املايل(-4
 عرض القوائم املالية IAS1 قائمة الدخل-5
قائمة املتغريات يف حقوق امللكية وقائمة األرابح -6

 عرض القوائم املالية IAS1 احملتجزة

 قائمة التدفقات النقدية IAS7 قائمة التدفقات النقدية-7
 عرض القوائم املالية IAS1 ايضاحات القوائم املالية-8
 القوائم املالية املوحدة واملنفصلة IAS27 املالية املوحدة واملنفصلة القوائم-9

 السياسات احملاسبية والتقديرات و األخطاء IAS8 و األخطاء  السياسات احملاسبية والتقديرات-10

 األدوات املالية األساسية-11
IAS32 

IFRS 9 

IFRS7 

 األدوات املالية )العرض(
 والقياس()االعرتاف  األدوات املالية

 فصاحات(األدوات املالية )اإل

 األدوات املالية اإلضافية-12
IAS32 

IFRS 9 

IFRS7 

 األدوات املالية )العرض(
 )االعرتاف والقياس( األدوات املالية

 فصاحات(األدوات املالية )اإل
 املخزون IAS2 قوائم اجلرد -13
 الشركات الزميلة ستثمارات يفاإل IAS28 االستثمار يف الشركات احلليفة -14
 احلصص يف املشروعات املشرتكة IAS31 االستثمار يف املشاريع املشرتكة-15
 ستثمار العقارياإل IAS40 املمتلكات العقارية-16
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 املمتلكات واملصانع و املعدات IAS16 املمتلكات واملصانع و املعدات-17
 ملموسة األصول الغري IAS38 األصول الغري ملموسة خبالف الشهرة-18
 ندماع األعمالإ IFRS3 اندماج األعمال-19
 د االجيارو عق IAS17 عقود اإلجيار-20
 املخصصات وااللتزامات احملتملة واألصول احملتملة IAS37 املخصصات و االلتزامات احململة-21
 -IAS32 املطلوابت واحلقوق-22

IAS1 
 األدوات املالية )العرض( –عرض القوائم املالية 

  IAS11 االيراد-23

IAS18 

 عقود االنشاء
 االيرادات

 منافع املوظفني IAS20 املنح احلكومية-24
 تكاليف االقرتاض IAS23 تكاليف االقرتاض -25
 الدفع على أساس األسهم IFRS2 املدفوعات على أساس األسهم -26
 -IAS2 تدين يف قيمة املوجودات -27

IAS36 
 األصولاالخنفاض يف قيمة  -املخزون

 منافع املوظفني IAS19 منافع املوظفني -28
 ضرائب الدخل IAS12 ضرائب الدخل -29
 أاثر التغري يف أسعار الصرف األجنيب IAS21 ترمجة العمالت األجنبية -30
 التضخم املفرط IAS29 التقارير املالية يف االقتصاد مفرطة التضخم -31
 األحداث الالحقة لنهاية فرتة اعداد التقارير IFRS10 املاليةاألحداث بعد انتهاء الفرتة  -32
 االفصاحات عن األطراف ذات العالقة -33
 IAS 24 فصاح عن األطراف ذات العالقةاإل 

 IAS41 األنشطة املتخصصة-34

IFRS6 

 الزراعة
 كتشاف وتقييم املواد املعدنيةإ

التحول إىل معايري اإلبالغ املايل املؤسسات  -35
 تبين املعايري الدولية العداد التقارير املالية IFRS1 الصغرية واملتوسطة احلجم

Source: Diego Valentinetti, Caterina Basile, Differences between National Reporting Practices and IFRS for 

SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy, International Journal of Accounting and 

Financial Reporting, Vol. 6, No. 2, 2016, P 149. 

من  املايل للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مت تشكيله بالغاملعيار الدويل لإليالحظ من اجلدول السابق أن 
حيث مت تبسيط بعض  ،ختالفاتبشكل عام مع وجود بعض اإلمعايري اإلبالغ املايل الدولية لألغراض العامة 

 اصة فيما يتعلق ابألدوات املالية، وسيتم التطرق لذلك يف العنصر املوايل.  املتطلبات خ
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   IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  التقارير املاليةمعيار طرق تبسيط : اثنيا
      IFRS FORحنراف اجلوانب اليت جتيز إأساسها حتديد عتبارات واألسباب اليت مت على هناك مجلة من اإل

 SSME  عن IFRS 1الكاملة، وميكن حصرها يف مخسة جوانب متثلت يف: 
 ة واملتوسطة.ري ا املعايري الكاملة واليت تعد خارج نطاق املؤسسات الصغء بعض األمور واملسائل اليت تغطيهلغاإ -
 املعايري الكاملة واليت مل يعد مسموح هبا  حاليا.تعديل بعض اخليارات السياسية احملاسبية اليت تقدمها  -
 فصاح.املعيار اجلديد على تقليل طرف اإلعتماد إ -
حتوى املعيار اخلاص ، حيث إلغة املعيار احملاسيب الدويل اخلاص ابملؤسسات الصغرية تعتمد على التبسيط -

ري الدولية للتقارير املالية صفحة يف حني بلغ عدد صفحات املعاي 230ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة على 
 .2صفحة 15000بشكلها الكامل على 

 عرتاف والقياس يف املعايري الدولية الكاملة.تبسيط عدد من مبادئ اإل -
 حذف املوضوعات اليت ليس هلا صلة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة .1

بالغ املايل بشكلها يف معايري اإلن األحداث املعاجلة حيث قام جملس املعايري احملاسبية الدولية حبذف جمموعة م
 اليت نوردها كاآليت: 3ن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تتعامل مع هذه األحداثإلعتقاده أ IAS/IFRSالكامل
 رحبية السهم 1.1

م من سهم" حصة السهمن معيار املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرض مبلغ رحبية ال 34ال يتطلب اجلزء 
 ".4" رحبية السهم 33ذا ملزمة بتطبيق املعيار الدويل فصاح عنه فهي إاإل األرابح" أما إذا إختارت

 حليةالتقارير املر  2.1
طة ال تعد تقارير مالية مرحلية يرى جملس املعايري احملاسبية الدولية أبن معظم املؤسسات الصغرية واملتوس

 .5عتبارها مؤسسات ال ختضع عموما لرقابة ومتطلبات جهات رقابية معينةإب
 

                                                           
  ،11العدد  جملة الباحث، ،"املعيار الدويل للتقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فرصة وحتدي للدول النامية" عمر عزاوي، أمال مهاوة،   1

  .96ص ، 2012اصدي مرابح، ورقلة، جامعة ق كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
2 Shazia Essa, IFRS FOR SMES, Masters in Accounting, Master's Thesis in Accounting, School: Accounting, 

Economics and Finance, College of Law and Management Studies, 28 February 2018, P 13. 
3 Asif Chaudhry  ,Danie Coetsee, Erwin bakeer , sanphen varughese, stphen mellwaine  ,p  23-22. 

، رسالة ماجستري، شعبة علوم )دراسة إستبيانية( مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةسعيداين حممد السعيد،  4
 .104، ص 2014-2013وعلوم التسيري، جامعة حممد بوقرة، بومرداس، قتصادية والتجارية ري، ختصص حماسبة، كلية العلوم اإلالتسي

بالغ املايل الدويل املقرتح اخلاص ابملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم )املنشآت اخلاصة( ى مالئمة متطلبات مسودة معيار اإلمدعايدة محد املهديل،   5
 .67، ص 2009صص حماسبة، جامعة السرق األوسط للدراسات العليا، يوليورسالة ماجستري، خت للتطبيق يف بيئة املنشآت اخلاصة األردنية،
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 تأمنيال 3.1
عتبارها مؤسسات ح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إبأغلب مؤسسات التأمني خارج نطاق املعيار املقرت 

لة وابلتايل مينع عليها تطبيق املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية خاضعة للمساءحتتفظ ابألصول " ودائع للغري" وهي 
 .1واملتوسطة

 املدفوعات على أساس األسهم 4.1
ال هنا ؤسسات ال ختضع للمساءلة العامة فإخاصة أهنا م حقوق امللكية للمؤسسات الصغرية واملتوسطةنظرا لطبيعة 

 تتعامل مع: 
 سهم واملسددة يف شكل أدوات حقوق امللكية. األاملعامالت على  -
 سهم مسددة نقدا.على األ املعامالت املبنية -
 املعامالت اليت تشرتي مبقتضاها سلعا أو خدمات. -

من املعيار املقرتح  25هنا ختضع ملتطلبات اجلزء صغرية واملتوسطة مع ما مت ذكره فإتعامل املؤسسات الويف حال 
 .IFRS 2بالغ املايل وسطة الذي يقتضي بتطبيق معيار اإلللمؤسسات الصغرية واملت

 املؤجرين لعقود االجيار التمويليحماسبة   5.1
جيار التمويلي هم مؤسسات مالية أن معظم املؤجرين يف عقود اإل IASBمن وجهة نظر جملس املعايري احملاسبية  

 .IFRS FOR SMESواليت ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا املعيار املقرتح هلا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
 .105 مرجع سبق ذكره،، )دراسة إستبيانية( مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةسعيداين حممد السعيد،  1
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وميكن توضيح أهم املواضيع اليت حذفت من املعايري احملاسبية الدولية ضمن املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة وهذا من خالل اجلدول اآليت: 

 (: املواضيع احملذوفة ضمن متطلبات املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-5اجلدول رقم )
 املوضوع التسلسل

 ( القياس اعادة فرتة)  واملطلوابت للموجودات املتتابعة تالتسواي 01
 Deferred Taxالضرائب املؤجلة املعرتف هبا بعد احملاسبة عن املشرتايت الرئىسية   02
 امللكية غري املسيطر عليها )حقوق األقلية( 03
 خطوات االكتساب املتتابعة   04
 التعويض املدفوع عن املوجدات  05
 الدفع على أساس األسهم  06
 منافع العمال  07
 عادة متلك احلقوق إ 08
 ندماج األعمال إ 09
 فقدان السيطرة  10
 األحداث مع األقلية  11
 رشادات عن التأثريات املهمة اإل 12
 ستثمارات املشرتكة اإل 13
 خسائر التلف  14
 األرابح واخلسائر من اعادة تقييم األحداث ابألدىن واألعلى  15
 الرتتيبات التعاقدية  16
 طريقة امللكية يف اعداد القوائم املالية املوحدة  17
 العمليات للوحدات املشرتكة  18
 توسيع الضماانت  19
 املقايضة أحداث عن اإلعالن وعدم إعالن بني التمييز 20
 الزابئن من املوجودات حتويل 21
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 مالية الغري احلكومية املنح 22
  احلكومية املساعدات 23
  احلكومية املنح دفع إعادة 24
 املشتقات  25
 املالية األدوات جماميع بني التصنيفعادة إ 26
 املالية ابملوجودات االعرتاف إعادة عن تفصيلي إرشادي دليل 27
 . املخفية واألدوات العناصر  ووصف أتهيل 28
 للتحقق القابلة القيمة صايف حول دليل 29
 العقارية االستثمارات واىل من التحويل حول دليل 30
 Disposalالتخلص  31
 املناسبة العادلة القيمة حتديد امكانية عدم 32
 Exchange of Assets  تبادل املوجودات 33

 احلروب عند احلكومية املنح على احلصول 34
 Revaluationاعادة التقدير  35
 Value in useدليل عن القيمة املستخدمة  36
 Corporate Assetsاملوجودات املشرتكة  37
 مشرتكة سيطرةواليت يتوزع اخلطر فيها بني عدد من الوحدات حتت   انعاملص افعمبن فالتعري 38
 اختبار احلد األعلى للموجودات  39
 رشادي تفصيلي عن القياس اللتزامات املنافع احملددة دليل إ 40
 املوجودات الظاهرة ابلقيمة العادلة  41
 عادة ختصيص الضرائب املؤجلة إ 42
 الضرائب املؤجلة الظاهرة نتيجة اندماج األعمال  43
 مهاالس اساس على الدفع احداث نتيجة الظاهرة واجلارية املؤجلة بالضرائ 44
  واملطلوابت املوجودات على املؤجلة جنبيةاأل الضرائم نتيجة ختالفواإل التغري 45
 التغري معدالت علىب الضرائ أتثريات 46
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  يولوجيةالب ابملوجودات املرتبطة احلكومية املنح 47
 (IFRS 6) املوجودات وتقييم االستكشافات كلفة  وجمال عناصر 48
 (IFRS 8)  القطاعية التقارير 49
 (IAS 34) املرحلية املالية التقارير 50
 (IAS 33)هم الس على العائد 51

Source  : Price Water House Cooper, "Similarities and Differences, A Comparision of Full and 

IFRS for Smes"-2009, P 22-70. 

 عرتاف والقياستبسيط طرق اإل .2
 

 نظااااارا لدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةا املعيار تااااطوير يف حملاسبية الدوليةا معايري على عتماداإل إن
 نقطة من يبدأ مل الدولية احملاسبة معايري جملس فإن للمؤسسات، احملاسبية املعلومات مستااااااخدمي حاجات لتشااااااابه
وفق املعيار  واليت مت تبسيطها اليت حتتويها املعايري احملاسبية الدولية أهم املواضيع يلي وفيما، املقرتح املعيار لتطوير جديدة

.SIFRS FOR SME  الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 

 التدفقات النقدية  1.2

عرض   IAS/IFRSاملؤسسات املطبقة للمعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املايل IAS07 1 شجع معيار  احملاسيب 
قائمة التدفقات النقدية بطريقة مباشرة كوهنا تقدم معلومات أكثر فائدة ملستخدمي املعلومات املالية يف حني أن املعيار 

كما أن هذا املعيار مل يتضمن متطلبات حول عرض هذه الصغرية واملتوسطة مل يقرتح ذلك،   املقرتح للمؤسسات
 القائمة.

 تكاليف االقرتاض 2.2
نشاء أو إمتالك و مباشرة إلاليت تنسب  تكاليف اقراض"أبهنتكاليف اإل "  IAS 23من املعيار   11نصت الفقرة       

ن املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترب أ يف حني 2ؤهل ترمسل مباشرة يف تكلفة األصلصل مأتصنيع 
قائمة الدخل خالل الفرتة اليت حدثت فيها تكلفة ، ويظهر يف هذه التكاليف كمصروف يف البياانت املالية مهما كانت

 .3القرض
                                                           

من املوقع  ،السابع )قائمة التدفقات النقدية(املعيار احملاسيب الدويل عداد التقارير املالية، مؤسسة املعايري الدولية إل 1
www.infotechaccountants.com    3 ، ص2021 /04/  26اتريخ اإلطالع. 

من املوقع  الثالث والعشرون )تكاليف االقرتاض(، املعيار احملاسيب الدويلمؤسسة املعايري الدولية العداد التقارير املالية،   2
www.infotechaccountants.com    4 ، ص2021 /04/  26اتريخ اإلطالع. 

على املنشآت الليبية املماثلة يف ظل عدم  املعيار احملاسيب الدويل للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم ومدى تطبيقهرمضان مسعود عبد هللا خليفة،  3
  .345ص ،2018 جامعة اجلبل الغريب، ليبيا، تطبيق املعايري الليبية الكاملة،

http://www.infotechaccountants.com/
http://www.infotechaccountants.com/
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 تكاليف التطوير 3.2
انت املالية شأهنا يعترب املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تكاليف التطوير كذلك كمصروف يف البيا

أثناء تطويره نفاق اخلاص ابألصول الغري ملموسة على قياس اإلقرتاض نتيجة عدم قدرة املؤسسات شأن تكاليف اإل
 .1بشكل موثوق به

 األدوات املالية 4.2
" األدوات  IAS39بسط املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة نوعا ما متطلبات الواردة يف املعيار احملاسيب 

بوجود 2 39مسح املعيار  ذإ فصاحات(املالية )اإلاألدوات  IFRS 07 بالغ املايلومعيار اإلاالعرتاف والقياس"  –املالية 
عدة بدائل لتصنيف األصول واملطلوابت املالية مما سهل املقارنة بني هذه البياانت ملؤسسات خمتلفة من دولة معينة أو 

األدوات " من املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  11اجلزء  انت املؤسسة لفرتات خمتلفة، وغطىمقارنة بيا
كسياسة   39تباع املعيار احملاسيب إبتطبيق املؤسسات هلذا اجلزء أو  املالية " األصول املالية واملطلوابت املالية"ومسح

  3.حماسبية
 ما صنف املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األصول املالية اىل: ك

  ". األصول احملددة لتقاس " ابلتكلفة املطفاة منها تدين -
   ألسهم( غري املتداولة يف سوق عام.ستثمارات يف أدوات حقوق امللكية )ااإل -

مع ها ابلقيمة العادلة ية قياس مجيع األدوات املالية لديوجيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتاريخ القوائم املال
لعادلة يف رتاف ابلتغري ابلقيمة اععند بيع األداة املالية(، مع اإل ستعاب تكاليف العمليات )العموالت والضرائبإ

 حساب األرابح واخلسائر.
 4 القوائم املالية املوحدة واملنفصلة:  5.2

ستثناء املؤسسات الذي فرض أربعة شروط إل  (IAS-IFRS)بالغ املايل س املعايري احملاسبية ومعايري اإلعلى عك
املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قلص هذه ال أن املعيار إلية موحدة وقوائما مالية منفصلة قوائما ما من عرض

                                                           
 .96ص  مرجع سبق ذكره،عمر عزاوي، أمال مهاوة،  1

 .108مرجع سبق ذكره، ص ، )دراسة استبيانية( مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة سعيداين حممد السعيد،  2

 .77ص  مرجع سبق ذكره، ة السعودية للمحاسبني القانونني،اهليئ 3

 بتصرف  4
من املوقع  (،القوائم املالية املنفصلةاملعيار احملاسيب الدويل السابع )عداد التقارير املالية، مؤسسة املعايري الدولية إل -

www.infotechaccountants.com   0212 /04/  26طالع اتريخ اإل. 
 مرجع سبق ذكره.  املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطة،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  -

http://www.infotechaccountants.com/
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ذا  كانت املؤسسة ا موحدة أو املنفصلة إعداد قوائمإاملؤسسات الصغرية واملتوسطة من  ىل شرطني " تستثىنإروط شال
 . (IFRS)بالغ املايل قوائما مالية مبوجب املعايري اإل األم اتبعة للغري أو تعد

بالغ املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر بساطة من يف معايري اإل عفاءومن هنا يالحظ أن متطلبات اإل
" القوائم املالية املنفصلة" كون املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال ختضع  IAS 27تلك اليت نص عليها املعيار احملاسيب 

 للمسألة العامة وليس هلا أدوات دين أو أدوات حقوق امللكية يف سوق املايل.
 1 واملصانع واملعدات املمتلكات 6.2

حيق " املمتلكات واملصانع و املعدات" على أنه  16يف جزءه  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املقرتح نص املعيار
 Révolution)أو منوذج القيمة العادلة ( Casl model)ستخدام منوذج التكلفة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إ

Model)  احملاسيب  الدويل ىل املعيارواملعدات وذلك ابلرجوع إواملصانع م املمتلكات يلتقيIAS 16. 
 التقارير املاليةالقوائم املالية املعدة من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق متطلبات املعيار اثلثا: 

 IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
توفري معلومات عن املركز املايل للمؤسسة وعن أدائها ىل إالصغرية واملتوسطة  ؤسساتهتدف القوائم املالية للم

وتدفقاهتا النقدية، حبيث تفيد هذه املعلومات اليت يتخذها قطاع واسع من مستخدمي القوائم املالية وتظهر القوائم 
 املالية كذلك نتائج قيام االدارة مبسؤولياهتا عن رعاية املوارد اليت عهد هبا اليها.

عرض القوائم املالية" جيب أن تشمل اجملموعة الكاملة من القوائم املالية الثالث "  ونص املعيار يف قسمه
 : 2للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على ما يلي

 قائمة املركز املايل كما يف اتريخ التقرير  .1
 أاي مما أييت  .2

 قائمة دخل شامل واحدة لفرتة التقرير 1.2
خالل الفرتة مبا يف ذلك تلك البنود املثبتة عند حتديد الربح أو تعرض مجيع بنود الدخل واملصروف املثبتة 

 اخلسارة )واليت تعد جمموعا فرعيا يف قائمة الدخل الشامل( وبنود الدخل الشامل األخر.
 قائمة منفصلة للدخل وقائمة منفصلة للدخل الشامل 2.2

فإما هذه األخرية تبدأ ابلربح ختارات املؤسسة أن تعرض كال من قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل، إذا إ
 أو اخلسارة مث تظهر بنود الدخل الشامل األخر.

                                                           
 .68ص  مرجع سبق ذكره، ايدة محد املهديل،ع 1

 .37ص  مرجع سبق ذكره،  ة السعودية للمحاسبني القانونني،اهليئ 2
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 قائمة التغريات يف حقوق امللكية لفرتة لتقرير  .3
 قائمة التدفقات النقدية لفرتة التقرير       .4
 احملاسبية املهمة واملعلومات التوضيحية األخرى.   ملخصا للسياسات وتشمل: يضاحاتاإل .5

األمهية ) IFRS for SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدويل للتقارير املاليةاملعيار الثالث: املطلب 
 واألهداف(

حتياجات املستثمرين يف شركات اسهم واليت تعمل يف إر املالية الدولية كاملة لتلبية صممت معايري التقاري
كبرية من توجيهات التنفيذ وتشمل   وهي تغطي جمموعة واسعة من القضااي، وحتتوي على كمية سواق راس املال،أ

صغرية واملتوسطة ن مستخدمي البياانت املالية للمؤسسات الأإال  ،للشركات الكبرية الكشف عن املعلومات املناسبة
ن العديد من أما جل، كتقييم التدفقات النقدية قصرية األتركيز على  كثرأحتياجات، بل هي ليست هلا نفس اإل
ا عليها وهو العبء الذي منا بعد الدولية كاملة تفرض عبئ واملتوسطة تعتقد ان معايري التقارير املاليةاملؤسسات الصغرية 

هكذا جاءت فكرة ، ستخدامهاإبدأت يف  كثر البلدان قدأكثر تفصيال و أعايري التقارير املالية الدولية صبحت مأن أ
ة على حماولة التوفيق بني الدولي عمل جملس معايري احملاسبةتطوير املعايري املقرتحة للمشاريع الصغرية واملتوسطة، حيث 

 .1خرىأن بني التكاليف واملنافع من جهة حتياجات املستخدمني من جهة وحتقيق التواز إتلبية 
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الدويل للتقارير املاليةأوال : اهلدف من املعيار 

SIFRS FOR SME 
  : اهلدف من هذا املشروع كانو   

 .املالية حتياجات املؤسسات اليت ال ختضع للمساءلة العامة من التقاريرإوضع معايري مصممة خصيصا لتلبية  -
الدولية  ويستند هذا املعيار من معايري التقارير املالية  البياانت املالية لألغراض العامة للمستخدمني اخلارجيني نشر  -

جراء بعض التعديالت املناسبة بناء إرير املالية الدولية الكاملة مع قاللمؤسسات الصغرية واملتوسطة على معايري الت
 عتبارات التكاليف واملنافع.إمن املؤسسات الصغرية واملتوسطة و حتياجات مستخدمي البياانت املالية إ على

الية ملعلومات عن عداد التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تعزز قابلية املقارنة املاملعايري الدولية إل -
 .2الكياانت املختلفة يف مجيع أحناء العامل

ىل رأس املال الدويل من خالل اجلودة العالية لللبياانت املالية اليت صول املؤسسات الصغرية واملتوسطة إتعزيز و  -
 تقدمها.

                                                           
1 International Accounting Standard, IFRS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES,   

http://www.iasplus.com/standard/ifrsforsmes.htm 30 avril 2021.   
2Dinuja perera, parmod chand,  P 166.   

http://www.iasplus.com/standard/ifrsforsmes.htm
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صداره ملعيار الدويل من خالل إ (IASB وأخريا ميكن القول اهلدف الرئيسي جمللس املعايري احملاسبية الدولية )  
 طار عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. هو تقدمي نظام حماسبة جيد حيتضن إللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  SIFRS FOR SMEة للمؤسسات الصغرية واملتوسط الدويل لتقارير املاليةاثنيا : أمهية املعيار 
 1 

أن املتتبع ألمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية بصفة عامة واملعايري اخلاصة ابملشروعات الصغرية واملتوسطة 
ويعترب وحتسني املقارنة،  ،احملاسبة من خالل حوكمة الشفافيةاحلجم يالحظ أبن هذه املعايري ستساهم يف زايدة جودة 

سواق مل ترتبط بسيولة األىل عواية وهنا يتم حتليل هذه املؤشرات إالسواق املان العامالن مؤشرين على وظائف األهذ
ستجابة زامن مع اإلتوصف السيولة ابلتأثري السعري والذي يت حيث، قتصاديةية، كلفة رأمسال، قيمة الوحدة اإلاملال

ال أن هناك من إصعوبة قياس السيولة يف األسواق  السعرية للوحدة اليت يتم املتاجرة هبا يف سوق فعالة وعلى الرغم من
نسبة لتكلفة امللكية ما ابلأ، مع الوحدات اليت ال تطبقها ابملقارنة( IFRS) الحظ زايدة السيولة للوحدات اليت تطبق

، وابلتايل فأن املعايري ذات اجلودة سهم نتيجة حتملهم املخاطرةلة األدىن من العائد الواجب دفعه حلمفهي احلد األ
طر املتوقعة عن العائد هنا تساهم يف ختفيض املخاتكلفة احلصول على التمويل وذلك ألالعالية ستساهم يف ختفيض 

لفرتة زمنية معينه مث تعود ملستوى  ولو( IFRS) ققتصادية فستزداد مع تطبيوحدة اإلما ابلنسبة لقيمة الأ، املستقبلي
مستوى املصارف واحلكومة ومحلة مهية تطبيق هذه املعايري على أخرى أعتيادية كما الحظت دراسات مة اإلالقي
  م.سهاأل

، من هنا فان املالية بالغ العاملية املطبقة بشكل مستقر ستساعد على املقارنة بني املعلوماتن معايري اإلأكما   
، وعليه و صعوبة النظر والتمييزأ  واملقرضني واالخرين ابلعمىختالفات احملاسبية من املمكن أن تصيب املستثمرين اإل

وهذه الفائدة لن تعود  ، فاءة التوزيع والتسعري لرأمسالبالغ املالية العاملية عالية النوعية ستحسن من كفأن معايري اإل
املقارنة وحتذف هنا ستخفض تكلفة أعن رأمسال حيث  فقط على جمهزين رأمسال بل ستخدم الوحدات اليت تبحث

تسهل من مهام و   قالعاملية ستحسن من نوعية التدقي ن املعايريأكما   ، خاطرة اليت ترتبط بتكلفة رأمسالتكلفة امل
سهمها يف األسواق املالية فقط، عاملية على الوحدات اليت تتداول أبالغ املايل الوالتعليم فوائد تطبيق معايري اإل التدريب

ستعمال معايري موحدة عامليا على مستوى هذه ة واملتوسطة احلجم أن تنتفع من إللمشروعات الصغري بل كذلك ميكن 
 املشروعات من خالل اآليت: 

، حيث تعتمد املصارف املتعددة اجلنسيةأن معظم املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم تعتمد على التمويل من  -
 . قراض ويف وضع الشروط وحتديد معدل سعر الفائدةقرار اإلختاذ إاملصارف على القوائم املالية يف هذه 

                                                           
قسم ، قتصادكلية اإلدارة و اإل  ،تكييف املعايري احملاسبية الدولية لصاحل املشروعات صغرية احلجم و املتوسطة، ندوة علمية، صفوان قصي عبد احلليم   1

 .13، ص  25/01/2017جامعة بغداد ، احملاسبة
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 .يسعى اجملهزون لتقييم املكانة املالية للمشرتي يف دولة اخرى -
لدى العديد من الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم متتلك مستثمرين خارجيني ال يهتمون ابملعلومات يوما بيوم   -

 . كما تفعل االدارة اخلاصة ابلوحدة
، وهي مهمة جدا سمح إبجراء املقارنة بني الوحداتاملعايري احملاسبية العاملية للقوائم املالية ذات االغراض العامة تن أ -

 . عندما يكون املستثمر غري حملي
مهية املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم ففي كثري من الدول ومنها الوالايت املتحدة االمريكية أمن هنا تزداد       
من الناتج القومي  % 34 وتساهم يف خلق مجايل املشاريع فيهاإ%من  97  تشكل فيها تلك املشاريع حوايلواليت

%من  33 ويف كندا تساهم يف توفري ،مجايل فرص العمل املتاحة فيهاإن %م 58 مريكي وتساهم يف خلق إلمجايل األا
 %. 88 ويف إندونيسيا 55ويف الياابن  % فرص العمل 
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 األولخالصة الفصل 
تعترب احملاسبة الدولية نظام عاملي يتبناه مجبع الدول عن طريق جمموعة من املبادئ واملعايري احملاسبية املقبولة 

 قبوال عاما على املستوى العاملي.
ن اجلهود املختلفة اليت قامت هبا هذه املنظمات واهليئات سامهت بشكل مباشر يف التأثري على البيئة إ

بالغ املايل ومل ري احملاسبية الدولية ومعايري اإلصدار املعاييف تفعيل بيئة العمل الدويل حنو إاحملاسبية كللت هذذ اجلهود 
ري على ىل السعي لتطبيق هذه املعايفحسب بل تعدهتا إىل الدعوة إ عايري احملاسبيةصدارها للمإبتكتفي هذه املنظمات 

 ختالف البيئات احملاسبية.املستوى العاملي والدعوة إىل التوحيد احملاسيب حىت وإن كان من الصعب إب
ونتيجة للخصوصية اليت يتمتع هبا قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وللعبئ الذي أحلق به عند تطبيقه 

صدار معيار خاص هبذا القطاع وتقليل القيود إىل إ 2001سعى اجمللس سنة  ( IAS/IFRSاحملاسبية الدولية ) للمعايري
صدار معيار حماسيب دويل خاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قبل املعايري، وكلل هذا اجلهد إب املفروصة من

بعض التعديالت وكذا احلذف للموضوعات الغري ضافة من املعايري السابقة إب والذي يعترب مستحدث 2009جويلية 
 ذات الصلة للمؤسسات املطبقة له.  



 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت املتبعة لإلصالح احملاسيب يف ليااآل
املنظومة املؤسسات الصغرية 

   واملتوسطة ابجلزائر 
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 متهيد 
 خالل من أساسا أنش املالية، للمعلومات ابلنسبة العامل دول بني والتباين ختالفاتاإل من العديد وجود إن

 غريهم أو مستثمرين من سواء املالية البياانت مستخدمي قدرة عدم إىل عامليا، املستخدمةاملالية و  االقتصادية األنظمة
 .الدولية احملاسبة املعايري إىل تستند اليت القرارات ختاذإ على

 أتت هامة نتائج عن أسفرت الدولية املعايري إعداد لتطوير كبرية جهود املاضي القرن من األخري العقد وشهد
احملاسيب على مستوى معظم دول  والتطبيق الفكر على تتواىل اجلهود هذه نتائج ، ومازالتاحلايل القرن مطلع يف مثارها

 هذا يف حدث أهم الدولية بتطبيق معايري احملاسبية 2002 يناير 16-06العامل، هلذا كان صدور القرار األورويب 
 ،األورويب حتادواإل األمريكية ةاملتحد الوالايت خبالف طويل حماسيب اتريخ هلا دوال حتول يف البدء نقطةعترب أو ، اجملال
 .لديها احملاسبية البنية ألسباب تتعلق بضعف الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يف األسبقية النامية الدول ملعظم كان وكذا

 مايل حماسيب نظام بوضع الدولية احملاسبية املعايري تلك لتطبيق سارعت اليت الدول من اجلزائر كانت ابلطبعو   
 املؤسسات لبعض كانت هأن إال هبا معمول املعايري وفق للمؤسسات املالية املعلومات عرضو  ،قوي قتصادإ لتحقيق

 اجلزائر فعملت ،واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات املؤسسات تلك تعرفو  ة،البسيط احملاسبية ممارستها حبكم اخلصوصية
 سنحاول لذا ة،اخلزين حماسبة أو املبسطة احملاسبة بنظام النظام هذا يعرف احملاسبية حتياجاهتاإ مءيتال مايل نظام بوضع
   :يلي ما إىل الفصل هذا يف التطرق

 إذ نتطرق سيتم ختصيص هذا املبحث لواقع احملاسبة يف اجلزائر من خالل تبين املعايري احملاسبية الدولية، املبحث األول:
ىل املنظمات املهنية املشرفة على احملاسبة النظام احملاسيب املايل ابإلضافة إتبين ىل أهم األنظمة احملاسبية اليت سبقت إ فيه

 يف اجلزائر.
يعرض هذا املبحث واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البيئة اجلزائرية من خالل عرض بعض  املبحث الثاين:

تعريفها يف اجلزائر، كما بل التطرق لهم معايري تصنيفها، قمن املؤسسات لبعض دول العامل وأ التعريفات هلذا النوع
 .     2001حصائيات لتعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر منذ ظهور أول تعريف هلا سنة سنقوم إب

أو ما  خصص هذا املبحث لعرض نظام احملاسبة املبسطة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراملبحث الثالث: 
ىل القوائم املالية اليت إلضافة إجراءات تطبيقه ابوأهم إ ، وذلك من خالل تعريف هذا النظامزينةاخلحماسبة يعرف بنظام 

 متسكها املؤسسات املطبقة له.
 
 
 



                ابجلزائرالفصل الثاين : األليات املتبعة لإلصالح احملاسيب يف املنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   

  

- 56 - 
 

 صدار النظام احملاسيب املايل إىل إ معايري اإلبالغ املايل  ائر من تبيناحملاسبة يف اجلز املبحث األول: واقع 
 وقامت ابلعديد من هتمت ابلتوافق احملاسيبمن الدول واملنظمات احملاسبية إ ىل أن الكثريكما تطرقنا سابقا إ

ستخدام  هذه الدول على إ صدار معايري حماسبية تتمتع ابملرجعية  القانونية، كما حثت هذه املنظماتاجلهود منها إ
عدة دول  اسيب الذي ابشرتهصالح احملتتوافق مع بيئتها ومن هنا إنطلق مفهوم اإل املعايري كأساس لبناء معايري وطنية

نظاما عتمدت وإ( PCN)صالحها بداية بتخليها عن املخطط احملاسيب الوطين منها اجلزائر حيث سلكت مسار إ
 ىل تقريب املمارسات احملاسبية احمللية من املمارسات العاملية.حماسبيا ماليا يهدف أساسا إ

صالح وتنظيم  احملاسبة حيث أصدرت بل تعداه إىل إلنظام احملاسيب املايل صالحات مل متس فقط اهذه اإل
عادة هيكلة بعض املنظمات املهنية وكذا حتديد االطار قانونية  املنظمة للمهنة كما مت إاجلزائر جمموعة من النصوص ال

يدة العام للمجلس الوطين احملاسيب وابلتايل كان من املتوقع أن تساهم هذه اجلهود كذلك يف ضمان ممارسة مهنية جد
 والعمل على تطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل. 

  املطلب األول: اجلهود احمللية لإلصالح احملاسيب يف اجلزائر
ة نعكست على البيئة اجلزائريدولية من خمتلف دول العامل أاثر إجيابية إوتبين املعايري احملاسبية ال ن لظهور العوملةإ  

هذا التفاعل بظهور جتماعية والسياسية وغريها اليت طرأت، متخض اإلقتصادية واإلوجعلتها تتفاعل مع التغريات 
صالحية خاصة يف اجلانب احملاسيب فأصدرت اجلزائر عدة مراسيم تنظم مهنة احملاسبة وختلت عن نظامها عمليات إ

  احملاسيب الذي أصبح ال يفي مبتطلبات الساحة العاملية. 
 SCFاسبة يف اجلزائر قبل تبين النظام احملاسيب املايل أوال: اخللفية التارخيية للمح

ستقالل املنظومة التشريعية الفرنسية، وذلك تفاداي حلصول الفراغ يف اجلوانب املختلفة غداة اإلاجلزائر ورثت 
مل ابلنصوص والقاضي بتمديد الع 157-62خاصة يف اجملال احملاسيب، فأصدر املشرع اجلزائري القانون األساسي 

بل ، وميكن تقسيم مراحل تطور التشريع احملاسيب يف اجلزائر ق1ستثناء اليت هلا عالقة ابلسيادة الوطنيةانونية الفرنسية إبالق
 ىل مرحلتني نوردمها كاآليت: تبين النظام احملاسيب املايل إ

  1975- 1962الفرتة ما بني   .1
احملاسبة وذلك من خالل املخطط احملاسيب العام ستمر العمل يف هذه املرحلة ابلتشريع الفرنسي يف جمال إ

املرحلة خاصة العمل على  ستجابة ملتطلبات تلك(، حيث كان هذا التشريع كافيا لإلPCG) 1957الصادر سنة 
 دارة الضرائب.إ دارة الوطنية خاصةضمان اإلستمرارية يف تدفق املعلومات اإلقتصادية  واملالية املوجهة إىل اإل

                                                           
جملة البديل  ،" )دراسة حالة اجلزائر( اجلهود الدولية واحمللية املبذولة إلرساء مبادئ احملاسبة الدولية" ، خريي عبد الكرمي، شينون بن الطيب 1

 . 202ص ، 2017 ابجللفة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة زاين عاشور العدد الثالث، قتصادي،اإل
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ستقالل عمليات التأميم خاصة يف قطاعات البنوك ي غداة اإلخالل هذه املرحلة أ وشهدت اجلزائر
   1قتصاداسبية ترتجم التطور اجلديد يف اإلواحملروقات واملناجم، وهنا بدأت فكرة ضرورة وجود مرجعية حم

محاسبة، كما متيزت هذه املرحلة من الناحية التنظيمية  بتأسيس هيكل جديد يتمثل يف اجمللس األعلى لل
والذي أوكلت له مهمتان أساسيتان، األوىل هي تنظيم مهنة احملاسبة واخلبري احملاسيب يف اجلزائر  1971وذلك يف هناية 

نشاء خمطط وطين حماسيب ينظم مهنة احملاسبة ، والثانية إ1971ديسمرب  29در يف الصا 82-71مبوجب األمر رقم 
   .    1957والتخلي عن املخطط العام الفرنسي لسنة 

ستعانة للمجلس األعلى للمحاسبة، وكذا اإلىل اللجنة التابعة إ عداد املخطط احملاسيب الوطينستندت عملية إإ
بري تشيكوسلوفاكي جاء لطرح التجربة طين للمحاسبة الفرنسي، ابإلضافة إىل خخبرباء أجانب من اجمللس الو 

 التشيكوسلوفاكية يف امليدان.
جاءت نصوص قانونية أخرى لتنظيم العمل احملاسيب واملهنة احملاسبية خاصة من وتكملة هلذه التحوالت، 

قاضي بتنظيم الدراسات اجلامعية ال 1972ابريل  18املؤرخ يف  83-72اجلانب التكويين وذلك بصدور القانون 
تنظيم  ىلالرامي إ 1972ابريل  18يف  املؤرخ 84-72ضافة ختصص ليسانس علوم مالية وحماسبة، واملرسوم وإ

 الرتبص املهين التكويين خلرباء احملاسبة.
صالحات حماسبية جذرية فأكتفى املشرع اجلزائري ه املرحلة مل تشهد تغريات وإذعامة ميكن القول أن ه

ستقالل اإلقتصاد الوطين عقب ريع احملاسيب الفرنسي نظرا لعدة إعتبارات أمهها ضعف اإلبتكملة العمل ابلتش
 .  لوضعية املتدهورة للمؤسسات الوطنية أان ذاكنغالق الدويل واواإل
  2007اىل  1975الفرتة ما بني  .2

تكملة للمرحلة السابقة اليت أعطى فيها املشرع احملاسيب واملتمثل يف جملس احملاسبة الوقت الكايف لدراسة وضعية 
هذه املرحلة وضعت جمموعة من حتياجات املهنة،  ويف يليب إصدار خمطط احملاسبية للمؤسسات اجلزائرية وإ البيئة

 : 2الح ميكن تلخيصها يف النقاط األتيةخلطوط العريضة اليت تؤخذ بعني اإلعتبار يف عملية اإلصا
عداد الدفاتر ح املفاهيم احملاسبية وكذلك وضع أسس ومعايري يتم على أساسها  إوتوضيالعمل على تبسيط  -

 واملستندات احملاسبية. 
 حتياجات التسيري  للمؤسسات.قتصادي الكلي، من بينها إخطيط اإليد متطلبات التيليب املخطط اجلد أنجيب  -

                                                           
امللتقى الوطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف  صالح النظام احملاسيب،إبيئة احملاسبية اجلزائرية يف ظل واقع المحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  1

 .04، ص 2013ماي  06-05يومي اجلزائر،  جامعة  الوادي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   ،ت الصغرية واملتوسطة يف اجلزائراملؤسسا

 06-05الصفحات  املرجع نفسه، 2
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حتياجات احملاسبة الوطنية املتمثلة يف توفري معلومات واضحة كما جيب أن يليب املخطط احملاسيب اجلديد إ -
 ومتجانسة على مستوى املؤسسات.

والذي يسري  1975أبريل  29املؤرخ يف  35-75توجت هذه املرحلة إبصدار املخطط الوطين مبوجب األمر 
، وبعد ذلك صدر املرسوم الوزاري املتعلق بكيفية تطبيق املخطط احملاسيب 1976بتداء من الفاتح من يناير مفعول إ

والذي تضمن طبيعة التنظيم والتسيري احملاسيب، احلساابت وجمموعها وأرقامها، القوائم  1975جوان  23الوطين يف 
 طلحات املتبناة وقواعد التسجيل احملاسيب. اخلتامية، املص

 وقد طبق املخطط احملاسيب الوطين 
 إبصدار املنظومة اجلزائرية القانونية اخلاصة واملتمثلة يف:  19كما متيزت فرتة السبعينيات من القرن 

 ،  املعدل واملتمم.1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75القانون املدين، األمر رقم  -
 ،  املعدل واملتمم. 1975سبتمرب  26املؤرخ يف  59-75اري، األمر رقم القانون التج -
 ،  املعدل واملتمم.1966جوان  08املؤرخ يف  155-66القانون اجلزائي، األمر رقم  -
 ، املعدل واملتمم. 1976ديسمرب  06املؤرخ يف  101-76القانون الضرييب )الضرائب املباشرة(،  األمر  رقم  -

قام إبنشاء أربع  ، والذي(CSTC)حتول اجمللس العايل لتقنيات احملاسبة  19نينات من القرن أما يف فرتة الثما 
 خمططات حماسبية قطاعية: 

 .1987القطاع الفالحي سنة  -
 .1987قطاع التأمينات سنة  -
 .1988قطاع البناء واألشغال العمومية سنة  -
  . 1989قطاع السياحة سنة  -

بدأ هناية هذه الفرتة  املتضمن املخطط الوطين احملاسيب طيلة فرتة الثمانينات، ويف 35-75ستمر العمل ابلقانون إ
قتصادي املتبع خاصة فيما خيص النصوص التطبيقية للمحاسبة القطاعية، ومن أهم التفكري يف التغيري النهج اإل

 احملاسبات القطاعية اليت صدرت بشأهنا مثل هذه النصوص ما يلي: 
 .1992سات املصرفية سنة قطاع البنوك واملؤس -
 .1999حماسبة الشركات القابضة سنة  -
 .2002هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة  -
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شى مع عداد لنظام حماسيب يتما، بدأ اإل2001وابلتحديد يف سنة  19ويف بداية العشرية األخرية من القرن 
عت اجلزائر نظاما حماسبيا ماليا مبوجب وض 2007قتصاد الوطين، ويف أواخر سنة التطورات اليت حدثت على اإل

 ، وفيما يلي شرح مفصل ألمهية االصالح احملاسيب يف اجلزائر.2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07القانون 
 صالح احملاسيب يف اجلزائر اثنيا: اإل

ستدراك إىل إ (IAS/IFRS)سعت اجلزائر من خالل تقريب نظامها احملاسيب املايل من املعايري احملاسبية الدولية 
نطالقا لة يف جمال احملاسبة يف العامل وإالنقائص اليت كانت موجودة يف املخطط احملاسيب الوطين ومسايرة للتغريات احلاص

ن اجلدل الواسع الذي صاحب هذا اإلصالح، إال أن أسبابه كانت قوية خاصة إبنتقال اإلقتصاد اجلزائري من القطاع م
ىل املنظمات املهنية السوق، وفيما يلي أهم أسباب اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ابإلضافة إاإلشرتاكي إىل إقتصاد 

 صالح.ت لإلاملشرفة على احملاسبة اليت دع
 صالح احملاسيب يف اجلزائر أسباب اإل .1

نوردها  رتبطت أبسباب خارجية جند أهنا إ إلصالح مهنة احملاسبةا حنو السلطات اجلزائريةتوجهات ستقرار إن إ
   : 1كاآليت

نفتاح أسواق املال على املستوى الشركات العابرة للقارات، وكذا إ ، من خاللقتصاديةنتشار ظاهرة العوملة اإلإ -
 الدويل.

 توسع مظاهر حترير اخلدمات فيها يتعلق مبهنة احملاسبة والتدقيق اليت أوجدهتا منظمة التجارة العاملية. -
واليت يقوم إبصدارها جملس  من قبل العديد من البلدان (IAS-IFRS) حماسبية دوليةتوسع تبين وتطبيق معايري  -

 . (IASB)املعايري احملاسبة الدولية 
 .2قتصاد السوقشرتاكي إىل إاإلقتصاد اجلزائري من القطاع إنتقال اإل -
 حتياجات الشركات األجنبية القائمة ابجلزائر.ئمة املخطط الوطين احملاسيب مع إعدم مال -
ية واحملاسبية لوقايته من مشاكل جراءات واملعامالت املالستثمر األجنيب من خالل تدويل اإلحماولة جلب امل -

 ختالف النظم احملاسبية. إ
 

                                                           
"، على السوق اخلدمية ملهنيي احملاسبة والتدقيق ابجلزائر يف ظل االصالح احملاسيب( OMC)اآلاثر املتوقعة ملنظمة التجارة العاملية " بونعجة سحنون،  1

ص ، 2018 مارس 31، اجلزائر،2، جامعة علي لونيسي، البليدة 1، العدد9قتصادية والبشرية، اجمللد خمترب التنمية اإل جملة االقتصاد والتنمية البشرية،
281. 

 .6ص  مرجع سبق ذكره، بوقفة عالء،محيداتو صاحل،  2
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داري ابلقواعد واملبادئ احملاسبية، وتسهيل مراجعة املتعلقة ابلتالعب اإلداري والغري إالتقليل من األخطار  -
 .1أكثر وضوحااحلساابت من خالل تبين قواعد 

 صالح احملاسيب أمهية اإل .2
والذي أثبت أنه ال خيدم تفعيل البورصة والسوق  بعد النتائج الغري مرضية اليت حققها املخطط الوطين احملاسيب

املايل بشكل عام، ألن هذه األخرية تقوم على الكفاءة املرتبطة بتوفري املعلومات يف الوقت واملكان املناسبني وابلكم 
طار الذي حيكم األنظمة حملاسيب اجلزائري ومطابقته مع اإلالالزم، ومن هنا وجب التغيري جذري للنظام اوالكيف 

 : احملاسبية على املستوى الدويل، يف ظل ذلك أصبح من الضروري الوفاء هبذه املتطلبات لتحقيق اآليت
 نشاء بيئة حماسبية مقبولة قبوال دوليا.إ -
 األجنيب.ستثمار ستقطاب اإلتشجيع إ -
 حتياجات مستخدمي خمرجات األنظمة احملاسبية وطنيا ودوليا.الوفاء إب -
 .(IAS-IFRS) توافق األنظمة احملاسبية يف اجلزائر مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية -

 قتصادية الوطنية واملؤسسات األجنبية.الية واحملاسبية بني املؤسسات اإلتسهيل املعامالت امل -
 الفعال يف ظل املرجعية الدولية.فصاح اإل -
 قابلية مقارنة املؤسسات لنفسها عرب الزمن وبني املستوين الوطين والدويل. -
 عطاء معلومات مالية أكثر، تعمل على تشجيع املستثمرين وتسمح هلم مبتابعة أمواهلم.  إ -
 صالح احملاسيب يف اجلزائر اهلدف من اإل .3

ية للتجارة الدولية، توجب حتاد األورويب وتقدم املفاوضات مع املنظمة العاملبعد دخول اجلزائر يف شراكة مع اإل  
ىل تقريب املمارسات احملاسبية للمؤسسات ها احملاسيب الذي هتدف من خالله إصالحات عميقة يف نظامعليها إجراء إ

قتصاد اسبية واملالية حول اإللومات احملاحمللية مبا هو معمول به دوليا وابلتايل تلبية حاجات املستخدمني اجلدد للمع
ى السلطة العمومية لتعجيل عملية علني هذين األخريين قد مارسا ضغطا اجلزائري، وخاصة املستثمرين الوطنيني والدولي

 .752-35صالح املخطط الوطين احملاسيب رقم إ
 

 

                                                           
 .210، 209ص  مرجع سبق ذكره، شينون بن الطيب،خريي عبد الكرمي،  1
،  2016ديون املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،SCFوالنظام احملاسيب املايل  IFRSبالغ املايل ايري الدولية لإلللمعاحملاسبة املالية وفقا شعيب شنوف،  2

 .09ص 
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 اثلثا: املنظمات املهنية املشرفة على  احملاسبة يف اجلزائر 
املتعلقة مبهنة احملاسبة  حداث تغريات جذرية على طبيعة املنظمات املهنيةة األخرية إىل إاحملاسبي صالحاتاإل أدت

والعمل على تطبيقها مبا صالحات راف واملراقبة واملتابعة هلذه اإلشه املنظمات املهنية من دور يف األوالتدقيق، ملا هلذ
    1مثلة يف:طارها العام حيث ظهرت هيكلة جديدة هلا، واملتيتماشى وإ

 جملس احملاسبة .1
رتفاع عدد املؤسسات طين وهيكلة املؤسسات العمومية اإلقتصادية الذي نتج عنها إقتصاد الو اإل عادة تنظيممع إ

العمومية وتعقد أمناط التسيري وضعف التحكم يف النظام احملاسيب، أنشأت مؤسسة جملس احملاسبة لفحص حساابت  
اجلزائري بسن أليات رقابية  ومراقبة تنفيذ العمليات العمليات املالية هلا، حيث قام املشرعالدولة واملؤسسات العمومية 

 1980-03-01املؤرخ يف  05-80ختالل اليت تفرزها أساليب التسيري املتبناةا، من خالل القانون حتد أنواع اإل
تلف احملاسبات اليت تصور العمليات املالية املقرر إلنشاء جملس احملاسبة، ويف مادته اخلامسة )جملس احملاسبة يراقب خم

  .واحملاسبية، أين تتم مراقبة صحتها وقانونيتها ومصداقيتها(
 جملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة  .2

يناير  13املؤرخ يف  20-92املهنة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم ألعضاء  مت التأسيس جملس النقابة الوطنية
، والذي حيدد تشكيل 1997ديسمرب  01املؤرخ يف  458-97ابملرسوم التنفيذي رقم ، املعدل واملتمم 1992

  2ختصاصاته وفوائد عمله.هنة ويضبط إجملس النقابة الوطنية ألعضاء امل
 اجمللس الوطين للمحاسبة  .3

هتتم ابلربط بني الوزارات وما بني املهن،   داري،ستشارية وضبط ذات طابع إإ اجمللس الوطين للمحاسبة هو منظمة
والتطبيقات املرتبطة  كما يقوم اجمللس الوطين للمحاسبة بدور التنسيق والتخليص يف ميداين البحث والتقييس احملاسبني

أنشأ  ن جمللس احملاسبة مهام أخرى مثل العناية ابملسائل اليت هلا صلة ابلتقييس احملاسيب وتطبيق املقاييس،هبما، كما أ
ختصاصاته وصالحياته والذي حيدد إ 1996سبتمرب  25خ يف املؤر  318-96هذا اجمللس مبوجب املرسوم التنفيذي 

 والقواعد اليت تسريه.

                                                           
كلية العلوم ،  2، العدد قتصاديةإضافات إجملة  ،" واقع مهنة احملاسبة يف اجلزائر يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل" بلعور سليمان، قطيب عبد القادر،  1

 .305، ص 2018ابريل  03جامعة غرداية، اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 83-82، ص 1992لسنة ،  03العدد رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  2
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عادة مت حتديث املرسوم السابق حيث مت إ 2011يناير  27املؤرخ يف  24-11ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
لتنظيم وقواعد سريه، وحددت املادة الثانية من هذا املرسوم سلطة الوزير هيكلة اجمللس الوطين للمحاسبة من حيث ا

 :1املكلف ابملالية على اجمللس واألعضاء الذين يشكلونه، كما حدد هذا املرسوم التشريعي جمموعة من املهام أمهها
ني والغرفة الوطنية عتماد والتسجيل والشطب من جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبمسك امللفات املتعلقة ابإل -

 حملافظي احلساابت واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين.
 عتماد على التقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة مهن احملاسبةاإل -
 لتحاق مبهنة احملاسبة.حتديد معايري وسبل اإل -
 تنظيم مراقبة النوعية املهنية وبرجمتها. -
دخال قواعد حماسبية جديدة تعتمد على املعايري احملاسبية ورشات وبرامج التكوين  مبناسبة إ املسامهة يف تنظيم -

 الدولية.
 ستغالل كل الواثئق املتعلقة ابحملاسبة وتدريسها.مجع وإ -

اللجان  2010يونيو  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ  01-10من املرسوم التنفيذي  5وحددت املادة 
 : 2وهي كاآليت املتساوية األعضاء

 جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والعناية املهنية. -
 عتماد. األ جلنة -
 جلنة التكوين.  -
 نضباط والتحكيم.جلنة اإل -
 جلنة مراقبة النوعية.  -

فة مبهنة احملاسبة يف اجلزائر، فإنه ساهم يف اإلصالح احملاسيب مبا أن جملس احملاسبة هو اجلهة الرمسية الوحيدة املكل
 عداد النظام احملاسيب املايل الذي يستند يف قيامه على تبين املعايري احملاسبية الدولية.الل إمن خ
 

 
 

                                                           
 تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعده،، املتعلق بتحديد 2011يناير  27املوافق ل  1432صفر  22املؤرخ يف  24-11القرار   1

 .8، ص 07اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  

 .06ص  ،املرجع نفسه 2
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 ممارسو مهنة احملاسبة يف اجلزائر  .4
، اخلبري احملاسيب، حمافظ احلساابت، واحملاسب املعتمد فئات ىل ثالثاملهنني احملاسبيني يف اجلزائر إ يقسم

، 2010يونيو سنة  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف  01-10التنفيذي حسب ما نص عليه املرسوم 
 وفيما يلي:

 اخلبري احملاسيب  1.4
 يونيو سنة 29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف  01-10من املرسوم التنفيذي  18املادة  بنص

مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص مسه اخلاص وحتت اسبيا كل شخص ميارس بصفة عادية إبنه "يعد خبريا حمفإ ،2010
وتقومي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلساابت للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون واليت تكلفه 

 ".1هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلساابت
 :  ب وتتمثل املهام األساسية للخبري احملاسيب حسب نفس املرسوم

مبسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وجتميع احملاسبة املؤسسات واهليئات اليت ال يربطه هبا عقد  يقوم اخلبري احملاسيب -
 عمل.

 قتصادي.واهليئات يف امليدان املايل واإلجتماعي واإل التدقيق املايل واحملاسيب للمؤسسات -
 عالقة مبهمته.دارية والتسيري اليت هلا والتصرفات اإل ملتزاماهتإعالم املتعاقدين معه مبدى أتثري إ -

 حمافظ احلساابت   2.4
ساابت كل شخص ميارس بصفة عادية "يعد حمافظ ح 01-10من املرسوم التنفيذي  22دة حسب املا

مسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة حساابت الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقاهتا ألحكام إب
 التشريع املعمول به".

 :2من نفس املرسوم ب 23املادة حسب  حملافظ احلساابتاألساسية وتتمثل املهام 
يشهد أبن احلساابت السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر ابلنسبة  -

 للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات.
يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني  يفحص صحة احلساابت السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة -

 أو الشركاء أو حاملي احلصص.
                                                           

املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد،  ،2010يونيو سنة  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف 01-10القرار  1
 .6ص  اجلزائر،، 42 العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،

مرجع  احملاسب املعتمد،املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلساابت و  ،2010يونيو سنة  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف 01-10القرار  2
 .07سبق ذكره، ص 
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جراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس االدارة وجملس املديرين يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إ -
 أو املسري.

 ئات التابعة هلا.تفاقيات بني الشركات اليت يراقبها واملؤسسات أو اهلييقدر شروط إبرام اإل -
 عالم املسريين واجلمعية العامة أو هيئة مداولة املهنة بكل نقص قد يكتشفه.   إ -

نتظام احلساابت املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة، ق حمافظ احلساابت أيضا على صحة وإكما يصاد
الكياانت التابعة لنفس مركز القرار، وذلك على أساس الواثئق احملاسبية وتقرير حمافظي احلساابت لدى الفروع أو 

 ويرتتب عن مهمة حمافظ احلساابت التقارير اآلتية:
قتضاء سنوية وصورهتا الصحيحة أو عند اإلنتظام وصحة الواثئق الملصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على إتقرير ا -

 رفض املصادقة املربر.
 قتضاء.عند اإل دعمة أو احلساابت املدجمةتقرير املصادقة على احلساابت امل -
 تفاقيات املنظمة.تقرير خاص حول اإل -
 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات.  -
 متيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني.تقرير خاص حول اإل -
 تقرير خاص حول تطوير نتيجة السنوات اخلمس األخرية، والنتيجة حسب األسهم أو حسب احلصة. -
 لداخلية.جراءات الرقابة اتقرير خاص حول إ -
 ستغالل.يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على إستمرار اإلتقرير خاص  -

 احملاسب املعتمد  3.4
مسه اخلاص وحتت املهين الذي ميارس بصفة عادية إب "يعد حماسبا 01-10من املرسوم  41نصت املادة 

 تطلب خدماته" مسؤوليته، مهمة مسك وفتح وضبط حماسبات  وحساابت التجار والشركات أو اهليئات اليت
 :1من نفس املرسوم ب 44-43 -42املواد األتية  وتتمثل املهام األساسية حملافظ احلساابت حسب

ليه، الكتاابت احملاسبية وتطور أساس الواثئق واألوراق املقدمة إ يعرض احملاسب املعتمد حتت مسؤوليته وعلى -
 مسك حماسبتها.ليه ستندت إوالشركة أو اهليئة اليت أ عناصر ممتلكات التاجر

 دارية املتعلقة ابحملاسبة اليت كلف هبا.اسب املعتمد مجيع التصرحيات اإلجتماعية واجلبائية  واإليعد احمل -
 مسك وفتح وضبط احملاسبات واحلساابت. -
 دارات املعنية.تمد أن يساعد زبونه لدى خمتلف اإلميكن للمحاسب املع -

                                                           
 .9-8ص  ،سبق ذكرهاملرجع   ،2010يونيو سنة  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف 01-10القرار  1
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 .اجلداول املاليةعداد ميكنه القيام مبهام املساعدة يف إكما  -
 املطلب الثاين: النظام احملاسيب املايل   

بداية  ير احملاسبية الدولية، ومعارسة احملاسبية املتوافقة واملعاكأرضية للمم SCFيعترب النظام احملاسيب املايل 
خصوصا أن هذا النظام فرض نتيجة  ،نشغاالت على مطبقيه ومستعمليه على السواءطرح عدة إ 2010تطبيقه سنة 

قتصاد العاملي، وقد كان  لتطبيقه أاثر على خمتلف جوانب البيئة احملاسبية، خاصة مهنة إندماج اإلقتصاد اجلزائري يف اإل
كن مزاويل هذه جراء تدريب وتكوينات خاصة متريت متطلباهتا فأصبح من الضروري إاحملاسبة اليت زادت حتديتها وتغ

التكيف مع اجلديد الذي جاء به هذا النظام والتعرف على مبادئ وأسس وقواعد تطبيقه وفيما يلي عرض املهنة من 
    مفصل هلذا النظام.

 أوال: ماهية النظام احملاسيب املايل
، ومولت 2001سنة صالح احملاسيب احلقيقي ظهر مع هناية ما سبق  ميكن القول أن بوادر اإل من خالل

مع اجمللس الوطين للمحاسبة ىل العديد من اخلرباء الفرنسيني ابلتعاون البنك الدويل، وأوكلت إية من طرف هذه العمل
 : 1شراف وزير املالية ومرت هذه العملية بثالثة مراحل وهيوحتت إ

جراء مقارنة بينه وبني املعايري جمال املخطط احملاسيب الوطين مع إمت يف هذه املرحلة تشخيص  املرحلة األوىل: -
 احملاسبية الدولية.

 مت يف هذه املرحلة تطوير مشروع خمطط حماسيب جديد للمؤسسة. املرحلة الثانية: -
  وضع نظام حماسيب جديد   املرحلة الثالثة: -

   2:ويف هناية املرحلة األوىل وضعت ثالث خيارات لتطوير املخطط الوطين احملاسيب
 جراء التعديالت متاشيا ومتغرياتكيبة املخطط الوطين احملاسيب مع إيتمثل هذا اخليار يف البقاء على تر  اخليار األول:

قتصادي يف اجلزائر، والذي بقي اثبتا منذ صدور القانون التوجيهي لالستثمارات الوطنية االقتصادية احمليط القانوين واإل
 .1988لسنة 

بتكييف املخطط  احملاسيب  اخلاص 1999توبر يف أك 42ور املرسوم التوجيهي رقم ختذ هذا اخليار بعد صدإ 
الوطين مع نشاطات املؤسسات القابضة واحلساابت املوحدة للمجموعة، وكنتيجة هلذا اخليار ظهرت تسميات 

طار التصوري وجدو صعوبة يف التكيف مع هذا اإل ومصطلحات جديدة، أما ابلنسبة للمهنيني واخلرباء احملاسبني
    وطين السابق. احملاسيب املختلف عن املخطط احملاسيب ال

                                                           
 .10-9ص   مرجع سبق ذكره،شعيب شنوف،  1

2 ISGA, Le Nouveau Plan Comptable des Entreprises et Normalisation Internationationale, Séminaire en 

collaboration avec réseau d’experts, France- Maghreb, Alger, juin 2005, p 11-27.  
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جراء بعض املعاجلات مع احللول التقنية املطورة منم طرف جملس املعايري احملاسبية ضمن هذا اخليار إ اخليار الثاين:
كن له ومع مرور الوقت سيتكون نظامني حماسبيني خمتلفني يعطيان نظاما خمتلط ومعقد، وابلتايل مي، (IASB)الدولية 

  ختالف.  أن يكون مصدرا للتناقض واإل
جناز نسخة جديدة للمخطط احملاسيب الوطين مع عصرنة شكله ابلنسبة هلذا اخليار، فهو يتضمن إاخليار الثالث: 

 عتبار املعايري احملاسبية الدولية.بادئ والقواعد، مع األخذ بعني اإلطار تصوري حماسيب له، املإ ووضع
، أخذا بذلك املرجعية احملاسبية 2001سبتمرب  5يوم جتماعه املنعقد ىن هذا اخليار جملس احملاسبة يف إتب 

 .  FASB ومعايري جملس احملاسبة املالية األمريكية  IAS-IFRSللمعايري احملاسبية الدولية
 مفهوم النظام احملاسيب الوطين  .1

يتم تصنيفها، النظام احملاسيب املايل هو نظام لتنظيم املعلومة املالية حبيث يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية، 
تقيمها، وتسجيلها، وعرض كشوف تعكس الصورة الصادقة على الوضعية املالية وممتلكات الكيان )شخص طبيعي أو 

    1معنوي(  وجناعته ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية.
النظام على حيتوي النظام احملاسيب املايل على معطيات جديدة تقوم على مبادئ وفروضا حماسبية، ويشمل هذا 

 : 2انحيتني مها
 انحية جتميع املعلومات بشكل معني من واقع املستندات. -
  انحية تبويب وتصنيف املعلومات السابقة يف احلساابت.  -
 النظام احملاسيب املايل  أهداف فروض و مبادئ  .2
 يف: SCFتتمثل األهداف واملبادئ اليت تبناها النظام احملاسيب املايل   

 مبادئ النظام احملاسيب املايل  1.2
طارا تصوراي املايل )يتضمن النظام احملاسيب إ املتضمن النظام احملاسيب 11-07من املرسوم التنفيذي  6وفقا للمادة 

للمحاسبة املالية، ومعايري احملاسبية، ومدونة حساابت تسمح إبعداد كشوف مالية على أساس املبادئ احملاسبية 
 .3املعرتف وال سيما(

 
 

                                                           
 .19ص   مرجع سبق ذكره،، شعيب شنوف  1

اجلريدة الرمسية للجمهورية  ، املتضمن النظام احملاسيب املايل،2007نوفمرب  25املوافق ل  1428ذي القعدة  15الصادر بتاريخ  11-07القانون   2
 .03ص، اجلزائر، 74اجلزائرية الديقراطية الشعبية، العدد 

 .06، ص 2010دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  النظام احملاسيب املايل،بلعروسي حممد التيجاين،  3
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 حماسبة التعهد   1.1.2
ن العمليات احملاسبية تسجل وقت التعاقد وليس وقت التدفقات النقدية أي تسجل وقت ومن املبدأ احملاسيب فإ

 .1التعهد فقد تتم صفقة بوثيقة دون أي قبض مادي ويرتتب عليها قيود حماسبية
 الداللة  2.1.2

 تضمن مصداقيتها. جيب توثيق املعلومات املالية للمؤسسات يف قوائما مالية
 املصداقية  3.1.2

، وهذا املبدأ هو اهلدف ان تعكس املعلومات املالية املقدمة من قبل املؤسسات الصورة احلقيقية لنشاطاهتجيب أ
ف عن القوائم املالية للكيان هو تباع القواعد احملاسبية وما يعر اسبة أصال وهو معيار اجلودة حسب إاملتوخي من احمل

  2.مطابقة للحالة املالية ومدى جناعتهاعطاء معلومات إ
 القابلية للمقارنة   4.1.2

ستمرارية الطرق، وتسمح املعلومة للمستخدمني القيام مبقارانت ذات فاملعلومات تعد وتنشر وحتضر إحرتاما إل
 معىن عرب الزمن وما بني املؤسسات

 التكلفة التارخيية  5.1.2
ت املالية جيب أن تكون مببالغ الصفقة اتريخ حدوثها وليس مببالغ واملقصود هبذا املبدأ التقييمات املتعلقة ابلعمليا

 . معاد تقييمها لسبب أو ألخر فهنا تفقد احملاسبة مصداقيتها من الوضوح والدقة
 أسبقية الواقع  االقتصادي على املظهر القانوين    1.1.2

تسجل العمليات احملاسبية وتقدم يف القوائم املالية للمؤسسة حسب طبيعتها وحسب الواقع االقتصادي وليس 
 جلانبها القانوين.  

 احليطة واحلذر 7.1.2
سجل التوقعات اخلاصة وينص هذا املبدأ على تسجيل اخلسائر كأعباء قبل وقوعها أحياان، بينما ال ت  

 ذا متت فعال.ابإليرادات إال إ
 الطرق احملاسبيةثبات  8.1.2

 وذلك من أجل ضمان الدقة والوضوح يف القوائم املالية.   
 

                                                           
 .05، ص 2009بسكرة، ، مؤسسة الفنون املطبعية واملكتبية سبة،خمطط النظام احملاسيب املايل اجلديد املستمد من املعايري الدولية للمحا، حلبوز نو  1
 .07ص  مرجع سبق  ذكره،،  حلبوز نو  2
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 مبدأ عدم املقاصة 9.1.2
قل دون مقاصتها حىت تكون القوائم املالية صادقة وواضحة جيب تسجيل كل العمليات اليت متت بصورة مست  

 ذا كانت هذه املقاصة مسموح هبا قانوان.مع بعضها البعض، إال إ
 1فروض النظام احملاسيب املايل  2.2
 ستغالل   مواصلة اإل 1.2.2

ىل مستقبل خال من من وملدة أطول وينبغي عليها التطلع إستمرار جل مزاولة نشاطها إبتنشئ املؤسسة من أ
ذا إال إواصلة النشاط واإلستغالل التوقف والتصفية، لذا تعد املؤسسة قوائما مالية سنواي  تقوم هذه القوائم على مبدأ م

 :.توقفت عن النشاط ألمر غري متوقع
 الدورية 9.1.2
ذ تبدأ السنة شهر( إ 12على أساس دورة مالية متكونة من إثين عشر شهر) يقصد هبذا املبدأ أن احملاسبة تقوم       

 ديسمرب من نفس السنة. 31ىل يناير من السنة ن  إ 01ملالية من ا
 ستقاللية الدورات املاليةإ 10.1.2

 . هذا املبدأ أن نتيجة كل دورة مستقلة عن الدورة األخرىيعترب 
 ستقاللية الذمة املاليةإ 11.1.2

هذا املبدأ يكرس أن املؤسسة وحدة حماسبية مستقلة عن مالكها، واحملاسبة املالية عادة  تقوم على الفصل بني   
منفصلة عن الذمة املالية اخلاصة قتصادية وقانونية قائمة بذاهتا، وإيرادات املؤسسة كوحدة إأصول وخصوم وأعباء 

  ابملسامهني أو الشركاء فيها.
 وحدة العملة النقدية 12.1.2

ن كانت مقيمة ابلعملة اجلزائرية، وحىت إ يفرض على أي حماسبية تقوم داخل الرتاب الوطين اجلزائري أن تكون  
 ىل الدينار اجلزائري.ات متت بعملة أخرى فيتم حتويلها إهناك صفق

 اثنيا: جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل 
جماالت تطبيق هذا النظام  املتضمن النظام احملاسيب املايل 11-07من القانون  05-04-02وفقا للمواد 

تطبق على كل شخص طبيعي أو  11-07ن أحكام قانون على أفنصت املادة الثانية واليت مت التطرق ليها سابقا 
 .1ماليةمعنوي  يقوم مبسك حماسبة 

                                                           
كلية اإلقتصاد والعلوم التجارية واإلدارية،   ،06العدد  جملة الرؤى اقتصادية، ،" دوافع وآاثر اىل النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر" بلعور سليمان،  1

 .209، ص 2014 الوادي، اجلزائر،
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 وتتمثل ب: كياانت اآلتية مبسك حماسبة مالية" أما املادة الرابعة نصت على  "تلزم ال
 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري. -
 التعاونيات. -
وميكن للكياانت الصغرية اليت  و تنظيمي،اخلاضعني لذلك مبوجب نص قانوين أ و املعنويوناألشخاص الطبيعيون أ -

 ن متسك حماسبة مالية مبسطة.مستخدميها ونشاطها احلد املعني أ أعماهلا وعددال يتعدى رقم 
 و الغري جتارية.  األشخاص الطبيعيون أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية أ -

بة كما ميكن للمؤسسات الصغرية اليت ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها ونشاطها احلد املعني، أن متسك حماس
 .11-07مالية مبسطة وفق لنظام احملاسيب املايل وهذا حسب املادة اخلامسة من القانون 

 القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل اثلثا: 
تعترب القوائم املالية عن السجالت والتقارير املالية الرمسية للشركة خالل فرتة زمنية معينة، حيث تلخص هاته 

األطراف ذات صال املعلومة بوضوح ودون تعقيد جلميع النتيجة التشغيلية للشركة هبدف إياملايل العام و القوائم الوضع 
طار ذلك تقوم املؤسسة إبصدار جمموعة من القوائم املالية امللحقة اليت تساعد تمام ابلوضع املايل للمؤسسة، ويف إهاإل

  2يف تبسيط وتفصيل العمليات املعقدة.
طار تطبيق ملايل أن املؤسسات اليت تدخل يف إاملتضمن النظام احملاسيب ا 11-07ن املرسوم م 25وفقا للمادة 

  3هذا النظام  ملزمة إبعداد كشوفا مالية سنوية وتتمثل هذه الكشوف يف:
 امليزانية.  -
 حساب النتائج.  -
 جدول سيولة اخلزينة. -
 جدول تغري األموال اخلاصة. -
 ملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائج.    -

  

                                                                                                                                                                                            
اجلريدة الرمسية للجمهورية  املتضمن النظام احملاسيب املايل،، 2007نوفمرب  25املوافق ل  1428ذي القعدة  15الصادر بتاريخ  11-07القانون   1

 .3ص ، اجلزائر، 74الشعبية، العدد  ميقراطيةاجلزائرية الد

دراسة حالة شركة البناء للجنوب واجلنوب ( SCF)جدول سيولة اخلزينة يف النظام احملاسيب املايل ربيع بوصبع العياش، فاتح سردوك، عايب خليدة،  2
 صادية والتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم اإلقت  غرية واملتوسطة،صاحملاسيب املايل  يف املؤسسات الامللتقى الوطين حول واقع وأفاق النظام  الكبري)ورقلة(،
 .5، ص 2013ماي  06-05يومي  اجلزائر،جامعة الوادي، 

 .25ص  مرجع سبق ذكره،بلعروسي حممد التيجاين،  3
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 امليزانية  .1
متثل امليزانية الصورة الفوتوغرافية لثروة املؤسسة يف اتريخ حمدد، وذلك من خالل جانيب األصول واخلصوم 

 عن أهم العناصر األصول واخلصوم اليت تتضمنها امليزانية. SCFاملتضمن النظام احملاسيب املايل  11-07القانون  ونص
 حساب النتائج  .2

" يعد حساب النتائج وضعية ملخصة لألعباء يف قسمه التاسع الفصل الثالث  11-07نص القانون   
ويظهر  عتبار اتريخ التحصيل أو الدفعالسنة املالية، وال يؤخذ بعني اإلواملنتوجات امللحقة من طرف الكيان خالل 

 .1"النتيجة الصافية للسنة املالية إبجراء عملية الطرح
 جدول تغريات األموال اخلاصة .3

يشكل جدول تغري األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف فصول املشكلة لرؤوس األموال اخلاصة ابلكيان 
 خالل السنة املالية.

 جدول سيولة اخلزينة .4
وتنشأ  ،هاوخمارج املوجودات املالية احلاصلة أثناء السنة املالية حسب منشئتيقدم جدول سيولة اخلزينة مداخيل 

ستثمار، التدفقات اليت تنشأ من أنشطة اإل )التدفقات اليت تتولد من األنشطة العملياتية،التدفقات من ثالث مصادر 
  .(ت اليت تولدها األنشطة التمويليةالتدفقا

 لنظام احملاسيب املايلتطبيق ا صعوابتاملطلب الثالث: أهداف و 
ىل حتقيقها، كما أن البيئة اجلزائرية  عانت وال يسعى املشرع احملاسيب اجلزائري إ للنظام احملاسيب املايل أهداف

 تزال تعاين من صعوابت تطبيق هذا النظام حبذفريه، وفيما يلي أهم األهداف واملعيقات تطبيق النظام احملاسيب املايل:  
 النظام احملاسيب املايلأوال: أهداف 

  :2عتماد النظام احملاسيب املايل، نذكر منهااألهداف املرجو حتقيقها من خالل إهناك العديد من 
مواكبة األنظمة احملاسبية الدولية وذلك من خالل توافق النظام احملاسيب اجلديد مع متطلبات املعايري احملاسبية  -

 .   IAS-IFRS بالغ املايلالدولية ومعايري اإل
وابلتايل  ضفاء الشفافية يف املعلومات املالية املقدمة من قبل املؤسسات املطبقة لنظام احملاسيب املايلاحملاولة إىل إ -

 يشجع هذا األخري املستثمرين ويسمح هلم مبتابعة أمواهلم.
                                                           

 . 4ص  مرجع سيق ذكره، ،2007نوفمرب  25املوافق ل  1428ذي القعدة  15الصادر بتاريخ  11-07القانون  1

النظام احملاسيب املايل يف تقييم األداء املايل ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة )دراسة تطبيقية ملؤسسة املطاحن ، دور حممد جنيب داببش، طارق قدوري 2
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم غرية واملتوسطة،  صاحملاسيب املايل  يف املؤسسات الامللتقى الوطين حول واقع وأفاق النظام  ،الكربى للجنوب بسكرة(

 .7-6 الصفحات ، 2013ماي  06-05يومي  اجلزائر، جامعة الوادي، التسيري، 
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سب مع قوائم الكياانت األجنبية موحدة للكياانت املطبقة لنظام احملاسيب املايل تتناومالية عداد قوائما حماسبية إ -
 وهذا من أجل تسهيل املقارنة عرب الزمن على املستويني الوطين والدويل .

 عن الوضعية املالية واألداء وتغريات الوضعية املالية يف املؤسسات.عطاء صورة صادقة إ -
 يف السوق.ختاذ القرارات وتسيري املخاطر لكل الفاعلني اعد النظام احملاسيب املايل على إيس -
 يسمح النظام احملاسيب املايل ابلتسجيل بطريقة موثوق هبا وشاملة جملموع تعامالت املؤسسة. -

 النظام احملاسيب  صعوابت تطبيقاثنيا: 
ال أن تطبيقه يف البيئة اجلزائرية إرغم أن النظام احملاسيب املايل جاء لتحقيق مجلة من األهداف السالفة الذكر 

   قتصادية ولدى احملاسبني واخلرباء واألكادميينياسيب أتصل وجتذر يف املؤسسات اإلاملخطط احمللقي صعوابت خاصة أن 
 : 1وفيما يلي جمموعة من الصعوابت

 قتصاد اجلزائر مبين على احملروقات وموجه للخارج إ .1
( وتقريبا PIBاخلام )قتصاد اجلزائري يف مداخيله على قطاع احملروقات الذي ميثل ثلث الناتج الداخلي يعتمد اإل

قتصاد ادات الصادرات، هلذا ميكن القول أن إير من إ% 90 املداخيل البرتولية ثلثي املداخيل الضريبية للدولة وفاقت
ىل اجلوانب حليوية األخرى وأنتقل هذا العجز إالعجز الذي تعاين منه القطاعات اإقتصاد ريعي يف ظل اجلزائري 

 .SCFظام احملاسيب املايل احملاسبية مما حد من تطبيق الن
 غياب املنافسة الفعلية يف ظل تزايد النشاط املوازي  .2

 SCFتعرف اجلزائر رواجا لنشاط املوازي مقارنة ابملنافسة الفعلية، األمر الذي يعيق تطبيق النظام احملاسيب املايل 

السوق املوازي مع مبدأ املصداقية يف رورة توفر معطيات شفافة، وابلتايل تتعارض املعلومات املقدمة يف ضالقائم على 
 املعلومات املقدمة للمالية املقدمة للمستخدمني.

 غياب أسواق متخصصة .3
هي األسواق اليت تعتمد أسعارها كمرجعية إلعادة التقييم ال سيما يف جمال يقصد ابألسواق املتخصصة   

األصول الغري اجلارية، واجلزائر تعرف غياب شبه اتم هلذه األسواق مما قد يعيق هذا الغياب من توفر معلومات ذات 
 شفافية ومصداقية  ملستخدميها وهذا ما قد يتعارض مع متطلبات النظام احملاسيب املايل. 

 قتصاد وطين غياب نظام معلومايت إل .4
عتماد على حماسبة خالقة تعتمد على ؤسسات اجلزائرية يقتضي عليها اإلن تبين النظام احملاسيب املايل من قبل املإ

ملستخدميها من شفافية وكذا توفرها يف الوقت املناسب حىت  ميكن الصداقية و املنشر املعلومات املالية واحملاسبية ذات 
                                                           

  .48ص  مرجع سبق ذكره، ،()دراسة إستبيانية مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، سعيداين حممد السعيد 1
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احلكم والتقييم ومعرفة ما تستهدفه هذه املؤسسات من سياسات مستقبلية تقوم على متابعة حركية األسواق ووقائع 
 تطورات البيئات التكنولوجية.      

التكنولوجية قد يتسبب هذا يف وكذا ضعف األنظمة يف اجلزائر ويف ظل الغياب الشبه التام لألسواق املتخصصة 
 ورة وعدم متتعها ابملصداقية والشفافية مما قد يعيق تطبيق النظام احملاسيب املايل.تضارب للمعلومات املنش

 غياب السوق املالية )البورصة( .5
مما جيعل أمر تقييم األسهم  عوملة األسواق املالية اليت تتميز ابلكفاءةور احملاسبة الدولية جاء نتيجة لن تطإ

ائر، األمر الذي يؤكد ضرورة والسندات وفقا لطريقة القيمة العادلة ممكنا، وهو أمر ال ميكن حتقيقه يف ظل بورصة اجلز 
 صالح  جاد وعميق على السوق املايل وتنشيط البورصة.النظام احملاسيب املايل إبجراء إ عتمادربط إ
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البيئة اجلزائريةواقع املبحث الثاين: 
لصغرية واملتوسطة هو سبب من أسباب إتساع الفجوة بني حركية مهال الدول النامية للمؤسسات القد تبني إ

واملتوسطة  أثبتت أن قطاع املؤسسات الصغريةالدراسات  يف ظل أن ،هلذه الدول والدول املتقدمةالنشاط اإلقتصادي 
نتاجية د وذلك بتوسيع وزايدة القدرات اإلقتصاأحد أقطاب التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ومصدر حيوي إلنعاش اإل

 .وخلق الثروة  وتوفري مناصب عمل
ستقالل مباشرة على منوذج الصناعات املصنعة بداية مشوارها التنموي أي بعد اإلعتمدت يف واجلزائر اليت إ

قتصادي السائد أان ذاك، وابلتايل ساهم هذا التوجه بطريقة غري مباشرة يف بوضوح من خالل النظام اإل تنعكس واليت
التسعينيات وتزامنا  متدت حىت أواخر الثمانينيات ومع بدايةملؤسسات طيلة فرتة زمنية طويلة إهتميش هذا النوع من ا

واملتوسطة وذلك بوضع ائر أمهية للمؤسسات الصغرية ذ أولت اجلز مع برامج اإلصالح اإلقتصادي بدأت الرؤى تتغري إ
كل هذا اإلهتمام إال أنه ال يزال هناك   سرتاتيجية تنموية تتمحور أساسا حول تطوير القطاع لكن رغمخطط عريضة إل

والتساؤالت اليت تواجه هذه املؤسسات خاصة فيما تتعلق بتعريفها وأشكاهلا وخصائصها وهذا ما من اإلشكاليات 
 عنه صعوبة كبرية أمام املهتمني هبذا النوع من املؤسسات. يرتتب

 واملتوسطة )التعريف، األمهية، مصادر التمويل(  الصغرية املؤسسات  املطلب األول:
عطاء مفهوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ووضع احلدود الفاصلة بينها وبني ابقي املؤسسات حيظى إن إ

عتمد العديد منهم على عدد من املعايري املختلفة مثل حجم العمالة تنميتها، حيث إ واملهتمني بشؤون بقبول الباحثني
ورأس املال املستثمر ورقم األعمال والتكنولوجيا ومهما كان املعيار املعتمد للتعريف فهو خيتلف من مؤسسة ألخرى 

موعة من الدول املتقدمة والنامية ومن دولة اىل أخرى، وفيما يلي سيتم حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة جمل
واملتضمن   2017يناير  11املؤرخ يف  17-02متطرقني بذلك لتعريف الذي حدده املشرع اجلزائري يف القانون 

 القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 : الصعوابت اليت تواجه وضع تعريف شامل وموحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أوال

ىل تركيبة هذا النوع من جهة ومن امل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إعطاء تعريف واحد وشصعوبة إترجع 
فرتكيبة ختالف األماكن  ات املهنية يف هذا القطاع وكذلك إىل إىل طبيعة النظرة اليت تتبناها اجلهإىل أخرى إجهة 

النمو  والتكنولوجيا املستخدمة، وفيما يلي  قتصادايت الدول املتقدمة من حيث مستوايتالدول النامية ختتلف عن إ
 أهم الصعوابت اليت تواجه وضع تعريف شامل وموحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 ختالف درجة النموإ .1
قتصاداي أو صناعيا وتكنولوجيا ودول متخلفة إ قتصادايقتصادي بني الدول املتقدمة إو اإلختتلف درجة النم

حدامها من الصنف األول  تنشطان يف نفس اجملال لدولتني إسائرة يف طريق النمو جعل املقارنة صعبة بني مؤسستني 
مريكية ، فمثال املؤسسة اليت تعترب صغرية يف بلد متقدم كالوالايت املتحدة األ1سالف الذكر واألخرى من الصنف الثاين

ؤسسة كبرية يف بلد انمي كاجلزائر مثال، وهذا مقارنة ابملكانيات اليت تتوفر عليها عتبارها مأو الياابن وغريها ميكن إ
عطاء تعريف الدول حال دون إ قتصادايتال ...اخل ( ومن هذا نستنتج أن إختالف إ)عدد العمال املوظفني، رأس امل

 ا. كتفت كل دولة إبعطاء  تعريف خاص هبمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهلذا إواحد موحد لل
   قتصاديةتنوع األنشطة اإل .2
تصنف املؤسسات حسب  ذاملؤسسات ومييزها من فرع ألخر، إ حجاميف األنشطة اإلقتصادية يغري يف أ ن التنوعإ 

لصغرية واملتوسطة وختتلف أيضا تصنيفات املؤسسات ا 2ىل )صناعية، جتارية، زراعية، خدمية(قتصادية إالقطاعات  اإل
حتتاج لرؤوس أموال ضخمة إلقامة  ىل العمالة ورأس املال ، فاملؤسسات الصناعيةاحلاجة إمن قطاع ألخر إلختالف 

كثرية ومؤهلة ومتخصصة األمر الذي ال يطرح يف املؤسسات أو التوسع فيها، كما حتتاج أيضا إىل يد عمالة  ستثماراهتا إ
وألجل التحكم يف أنشطتها حتتاج  لصناعيةالتجارية أو اخلدمية على األقل، أما على املستوى التنظيمي فاملؤسسات ا

ختاذ القرار، لكن املؤسسات هام وحتديد األدوار واملستوايت إلأكثر تعقيدا يتم يف ظله توزيع املإىل هيكل تنظيمي 
ختاذ القرارات وتوحد جهة وكذا ما ى تنظيمي معقد ويتسم ابلبساطة والوضوح وسهولة إىل مستو ة ال حتتاج إالتجاري

 ة حتديد التعريف.يقصر صعوب
  واملتوسطة  : معايري تعريف املؤسسات الصغريةاثنيا

ىل جمموعة من املعايري بل إ ،سات الصغرية واملتوسطة ال يستند إىل معيار واحد فقطن حماولة تعريف املؤسإ
طبيعة امللكية عمال، حجم رأس املال املستثمر، حصة املؤسسة يف السوق، ا يعتمد على جحم العمالة، رقم األمنها م

 .3واملسؤولية وغريها من املعايري

                                                           
، سكندريةاإلاملكتبة املصرية للنشر والتوزيع  املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف احداث التنمية الشاملة يف االقتصاد اجلزائري،، أمحد رمحوين 1

 .18، ص 2011 ،مصر
، غواط، اجلزائراأل، رويغي مطبعة، الطبعة األوىل  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، آليات وأدوات ترقية بيئتها اخلارجية، اسرتاتيجياهتا،عطاله ايسني،  2

 .10، ص 2009

 .14ص ، املرجع نفسه 3
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ىل جمموعة من املعايري واملؤشرات اليت توضح مؤسسات الصغرية واملتوسطة يستند إلذا فان وضع تعريف لل
مجاال ميكن تقسيم املعايري اليت يستند اليها التعريف يف يزها عن ابقي املؤسسات األخرى وإاخلصائص املميزة هلا ومت

 جمموعتني رئيسيتني مها :    
 املعايري الكمية  .1

عتمادا على جمموعة من السمات الكمية اليت تربز الفروق بني األحجام املختلفة هتتم بتصنيف املؤسسات إ
  1للمؤسسات ويتمثل أمهها فيما يلي:

 معيار حجم العمالة  1.1
حجم العمالة املستخدمة يف املؤسسة وخيتلف  ىالدول يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عل تعتمد بعض

 هذا العدد من دولة ألخرى وفقا ملستوى التقدم الصناعي ويتميز هذا املعيار مبا يلي: 
 البساطة يف القياس وسهولة املقارنة بني املشروعات الصناعية  -
 نكماش  قيمة النقود ونتيجة التضخم واإلملتغريات يفالثبات النسيب حىت ال يتأثر اب -
 حد كبري وسهولة احلصول عليها من املشروعات وأصحاب األعمال. ىلتوافر البياانت إ -

 :2ىل ثالث أنواعويقسم هذا املعيار املؤسسات إ      
يتجاوز عددهم توظف أعداد هائلة من العمال اليت ؤسسات املوهي  قتصادية الكربى:املؤسسات اإل 1.1.1

 اآلالف أو حىت مئات اآلالف يف بعض األحيان وتنقسم اىل نوعني:
 املؤسسات الكربى دولية النشاط.   -
 املؤسسات الكربى حملية النشاط. -

 ستغالل الفرداملصغرة أو وحدات إ املؤسسات 2.1.1
صاحب املؤسسة  فروعه وهنا يقوم وخمتلف جماالته و ادي قتصسات املصغرة كافة أوجه النشاط اإلوتغطي املؤس

يتجاوز عددهم عشرة عمال وتشمل هذه بعض العمال عند احلاجة شرط أن ال درهتا بصفة أساسية ويستعني بإب
 املؤسسات كل من:

 الصناعات احلرفية والتقليدية.  -
 الصناعات املنزلية واألسرية.   -

 

                                                           
 .48ص ، 2005 مصر،  سكندرية،اإل، مؤسسة شباب اجلامعة الصناعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية،فتحي السيد عبده، ابو السيد أمحد،  1
 .20، ص 2016يرتاك لطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر إ متويلها،املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالت  رابخ خوين، رقية حساين،  2
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة 3.1.1
ال أن هناك عامل على األغلب إ 500بني عشرة عمال إىل  السابقني وتوظف تتوسط هذه املؤسسات النوعني

 ىل األسباب اآلتية: ام معيار حجم العمالة ويرجع ذلك إستخديف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبصعوابت يف تعر 
 .ختالف ظروف البلدان النامية وتباين مستوى النموإ -
 لصناعة من فرع ألخر يف نفس البلد.ظروف االختالف إ -
 ىل تكثيف العمالة على رأس املال يف البلدان النامية.لتكنلوجي املستخدم والذي مييل إا املستوى -

 ستثماريةمعيار رأس املال أو القيمة اإل 2.1
للتمييز بني املؤسسات األخرى  ستثمار أحد املعايري الكمية اليت تستعمليعترب رأس املال أو قيمة اإل

ا املستثمر الصغرية واملتوسطة على أهنا تلك اليت ال يتجاوز رأس ماهلستخدام هذا املعيار يعرف بعض املؤسسات وإب
ال أن هذا املعيار وحده غري كايف، لكون قتصادي وغريها إل ودرجة النمو اإلختالف الدو حد أقصى معني خيتلف إب

ن رأس املال ستفادة من التقليل مالعمال لإلهناك بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعتمد على تكثيف عدد 
وهناك مؤسسات أخرى يكون فيها رأس املال املستثمر العامل كبري وابلتايل يكون عدد العمال قليل لذلك يستخدم 

 .1هذا املعيار كمعيار مكمل ملعيار عدد العمال أو غريه من املعايري األخرى
 نتاج معيار قيمة املبيعات أو اإل 3.1

ن املؤسسات الصغرية تتسم بصغر مبيعاهتا من حيث الكمية والقيمة املقارنة ابملؤسسات طبقا هلذا املعيار، فإ
سواق كما أهنا تتبع األسواق احمللية إلرتباطها هبا من انحية، أو عدم قدرهتا على اإلنفاذ إىل األاملتوسطة والكبرية،  

ب تعديال مستمرا وفقا يار منفردا، كونه يتطلستخدام هذا املعشارة أنه ال يصلح إخرى، وجيدر اإلاخلارجية من انحية أ
ستخدامه للمقارنة سواء بني الدول أو بني القطاعات املختلفة يف لتغريات األسعار ومعدالت التضخم، وال ميكن إ

  2الدولة الواحدة.
 
 

      
                                                           

حالة الصناعات الصغرية سرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر)واقعه، أمهية، وشروط التطبيق( ري اإلالتسيسلطاين حممد رشيد،  1
، اجلزائر، تسيري، جامعة حممد بوضياف، مسيلةقتصادية والتجارية وعلوم الالعلوم اإلدارة أعمال، كلية إمذكرة ماجيسرت ختصص  بوالية بسكرة، واملتوسطة

 .41، ص 2006
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم ،  07، العدد قتصادية، جملة األحباث اإلدعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائربن نذير نصر الدين،  2

 .  127، ص 2012ديسمرب  اجلزائر، دحلب، البليدة،جامعة سعد التسبرب، 
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 املعايري النوعية  .2
 املعايري اآلتية:تعرب املعايري النوعية عن صفات وخصائص معنوية وغري كمية ترتجم من خالل 

 ستقاللية واملسؤولية  اإل 1.2
ختاذ القرارات وتنظيم ميثل املتصرف الوحيد الذي يقوم إبعتباره مالكا حسب هذا املعيار فإن صاحب املؤسسة إب

 دارية تقع عليه ويل والتسويق ...اخل، وابلتايل فإن املسؤولية القانونية واإلالعمل داخل املؤسسة وحتديد منوذج التم
  1.هوحد
 معيار حصة املؤسسة من السوق    2.2

انياهتا وضيق األسواق مكة واملتوسطة ضعيفة بسبب نشاطها وإالصغري تكون احلصة السوقية يف املؤسسات 
مكانيات وظروف العمل على غرار بني هذه املؤسسات بسبب تشابه اإل ىل املنافسةاليت توجه إليها منتجاهتا ابإلضافة إ

م ذن فان معيار احلصة السوقية يعترب من املعايري النوعية اليت يت، إون حصتها السوقية مرتفعةاملؤسسات الكرب اليت تك
    2.عتبار الرتابط الذي جيمع بني خمرجات هذه املؤسسات والسوقهبا التفرقة بني املؤسسات على إ

 امللكية      .3
ىل القطاع الصغرية واملتوسطة تعود ملكيتها إأن غالبية املؤسسات  يعترب هذا املعيار من املعايري النوعية اهلامة حيث
ؤسسات دور املدير معظمها فردية أو عائلية يلعب مالك هذه امل ،اخلاص يف شكل شركات أشخاص أو شركات أموال

      3ختاذ  القرار الوحيد.واملنظم وصاحب إ
 التكنولوجيا         .4

ببساطة التكنولوجيا اليت تستخدمها بسبب الكثافة النسبية يف عدد العمال تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 والقلة يف رأس املال.

  قتصادايت بعض الدول واهليئات املهنية يف إ: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اثلثا
ر وأمهيتها يف اجلزائقبل التعرف على الواقع التارخيي وتطور األنظمة التشريعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

ج دعمها من طرف احلكومة البد من هم اآلليات وبرامألىل التطرق حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ابإلضافة إ
لقاء نظرة جملموعة من التعاريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املعتمدة من قبل جمموعة من الدول املتقدمة والنامية إ

 واهليئات الدولية.

                                                           
 .17ص  مرجع سبق ذكره، ين،أمحد رمحو  1

 .41ص  سبق ذكره،، رشيدسلطاين حممد  2
 .16ص  مرجع سبق ذكره،، أمحد رمحوين 3
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 تعريف الوالايت املتحدة األمريكية  .1
فاملؤسسات الصغرية  ،دارة املؤسساتالذي ينظم إ 1953حسب قانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام 

دارهتا بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر على جمال العمل ذلك النوع من املؤسسات اليت يتم إمتالكها وإواملتوسطة هي 
د على معياري املبيعات وعدد العمال لتحديد تعريف أكثر تفصيال فقد حدد هذا الذي تنشط يف نطاقه وقد أعتم

 : 1القانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما يلي
 مليون دوالر كمبيعات سنوية. 5اىل  1مؤسسات اخلدمات والتجارة ابلتجزئة من  -
 مليون دوالر كمبيعات سنوية. 10اىل  5مؤسسات التجارة ابجلملة من  -
 عامل أو أقل. 250الصناعية عدد العمال  مؤسسات -
 تعريف الياابن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  .2

ال( ورأس املال مع األخذ بعني ، واملتمثلني يف حجم العمالة )عدد العم2تعتمد يف تعريفها على معيارين كميني
 3ليه املؤسسة فتنقسم على النحو اآليت: اإلعتبار نوع القطاع املنتمية إ

مليون ين ايابين وعدد العمال ال  100املال املستثمر أقل من  الفروع:  رأسعية املنجمية وابقي ت الصنااملؤسسا -
 عامل. 300يفوق 

 عامل. 100مليون ين ايابين وعدد العمال أقل من  30التجارة ابجلملة: رأس املال ال يفوق  -
 عامل.   50مليون ين ايابين وعدد العمال أقل من  10التجارة ابلتجزئة واخلدمات: رأس املال ال يفوق  -
 تعريف االحتاد األورويب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  .3

متالك املؤسسة من قبل شخص و موحد جلميع املؤسسات ويشمل يف إنطالقا من معيار االستقاللية، فهيعرفها إ
  4أو أكثر. % 25اص وال يكون من بني مالك مؤسسات هلا حقوق تصويت بنسبة واحد أو عدة أشخ

 5حتاد األورويب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ب:ووفقا هلذا التصور فقد وضح اإل
 أجراء. 10املؤسسات املصغرة: هي مؤسسة تشغل أقل من  -
عمال سنوي ال أجري وتنجز رقم أ 50وتشغل أقل من ستقاللية صغرية: هي اليت تتوافق معايري اإلاملؤسسات ال -

 ماليني أورو. 5ماليني أورو أو ال تتعدى ميزانيتها  7يتجاوز 
                                                           

 .12، ص 1953 ،دار النهضة للنشر والتوزيع، مصر قتصادايت الصناعات الصغرية واملتوسطة ودورها يف حتقيق التنمية،إ، صفوت عبد السالم عوض 1
 .129ص  مرجع سبق ذكره،بن نذير نصر الدين،   2
 .31ص  مرجع سبق ذكره،أمحد رمحوين،  3
 .130ص  مرجع سبق ذكره،بن نذير نصر الدين،  4
 .22ص  مرجع سبق ذكره،عطاله ايسني،   5
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عامل وال يتجاوز رقم أعماهلا  250ستقاللية وتشغل أقل من طة: وهي تلك اليت توافق معيار اإلاملؤسسات املتوس -
   مليون أورو. 27مليون أورو أو ال يتعدى ميزانيتها السنوية  40السنوي 

 واملتوسطة  تعريف هيئة األمم املتحدة للمؤسسات الصغرية .4
أنه ال يوجد تعريف  توصلت هيئة األمم املتحدة يف تقريرها حول دور احملاسبة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 واملتوسطةللمؤسسات الصغرية تعريف تقرييب لستندت يف دراستها لذلك إ هلذه املؤسسات عاملي متفق عليه عموما 
قتصادية للكياانت التجارية وأوردت امالن مهمان يف حتديد الطبيعة اإلعلى معيار العمالة واحلجم حيث يشكالن ع

    .1التعاريف التالية ألغراض هذه الدراسة
املؤسسات البالغة الصغر: هي كل عمل جتاري تستخدم ما بني شخص واحد ومخسة أشخاص وتقسم هذه  -

 ىل حد يسمح إبدارهتا مباشرة على أساس العالقة بني شخص وآخر.أنشطتها إة ببساط املؤسسات
شخصا ويكون هلذا العمل  50و 6تجاري الذي يستخدم ما يرتاوح بني املؤسسات الصغرية: يقصد هبا العمل ال -

 غالبا عدد خطوط النشاط ومن التصور أن يكون له أكثر من موقع مادي واحد.
عامال ويكاد من املؤكد  250و 51ملؤسسات اليت تستخدم ما بني لى أهنا تلك ااملؤسسات املتوسطة: وتعرف ع -

 أن تعمل هذه املؤسسات يف أكثر من موقع.
  2: أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطةرابعا
كبرية ضمن متطلبات التنمية   أمهيةالسنني  توسطة والصغرية واملصغرة عرب مركتسبت املؤسسات املإلقد   
قتصادية اإلاإلختالالت جتماعية بسبب الطبيعة اليت متيزها واليت جتعلها موردا خصبا لتصحيح مجيع واإلقتصادية اإل

جل قيام هذه املؤسسات أومن  الوطن الواحد، أقاليموالشاملة بني  التنمية املتوازنة إىلجتماعية وابلتايل الوصول واإل
 .هنا تدعيم هذا الدورأاملالية اليت من ش واآللياتالبدائل والسبل  إجيادبدورها اهلام على املستوى احمللي يتطلب 

 نتاج احمللي الوطينزايدة اإل .1
سواء يف الدول املتقدمة أو النامية، قتصادية ية ابلغة يف التنمية اإلتكتسي املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمه  

حتتاج أموال ضخمة ن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال ستثمارات كو بتوجيه املدخرات الصغرية حنو اإل وذلك
 ستثمارات وابلتايل زايدة الناتج الداخلي.ها، هذا يعين زايدة املدخرات واإلإلنشائ

 

                                                           
 .24-23ص  مرجع سبق ذكره،أمحد رمحوين،  1

-16ص  مرجع سبق ذكره،، ()دراسة استبيانية مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حممد السعيد،ين اسعيد 2
17. 
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 د من مشكلة البطالةاحل .2
ال تستخدم تكنلوجيا  اتحة فرص العمل نظرا لطبيعة أنشطتها اليتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إ تساهم   

ذا ما قارهنا ابملؤسسات الكبرية اليت تستخدم األساليب احلديثة مقابل نسبة ستبداهلا ابليد العاملة، وإاملعلومات وإ
  ضعيفة من اليد العاملة.

 بتكاراتملواهب واإلتنمية ا .3
إبعطاء فرصة ألصحاب تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا فعاال يف تعزيز وتشجيع املواهب، وذلك   

بداعات من أفراد اجملتمع الذين ميتلكون قدرات مالية حمددة، وذلك بتوظيف مهاراهتم وقدراهتم خلدمة املهارات واإل
 مشاريعهم.

 جتماعيستقرار اإلاإل حتقيق .4
ما حقق اإلستقرار نتيجة توفري املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملناصب العمل والقضاء على البطالة هذا   
جتماعي للمجتمع ككل، كما أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا دور يف احلد من اهلجرة الداخلية واخلارجية اإل

 وابلتايل احملافظة على املواهب احمللية.
 املسامهة يف تنمية الصادرات .5

التدفقات جات الصناعية وزايدة ذ أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تساهم يف توسيع عملية تصدير املنتإ  
ي املستند أساسا ملواجهة التحدايت املفروضة على اإلقتصاد العاستثمارية، وتعترب هذه املؤسسات الوسيلة األفضل ملاإل

      .1على منتجات املؤسسات الكبرية
 املسامهة يف حتقيق التكامل الصناعي بني املؤسسات املقاومة من الباطن .6

 ،نتاج منتجات وسيطة للمؤسسات الكبريةواملتوسطة يتمثل يف إسات الصغرية املؤسعادة ما يكون نشاط   
 وابلتايل حتقق التكامل الصناعي يف شكل مقاولة ابلباطن للمؤسسات الكبرية.

 : مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةخامسا
يق األموال الذاتية ىل التمويل الذايت والذي يتم عن طر غرية واملتوسطة يف بداية نشاطها إتلجأ املؤسسات الص  

 معظم الدول واملدخرات الشخصية ألصحاب املؤسسات، ولكن يتصف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف
 ىل مصادر أخرى للتمويل نوردها كاآليت: لقدرة على اإلدخار، مما جيعلها تتجه إخنفاض اخاصة النامية منه إب

 

                                                           
كلية العلوم ،  05العدد  ،قتصادية واملاليةجملة الدراسات اإل ،" التمويل املصريف االسالمي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة" نوال بن عمارة،   1

 .45ص  2012 اجلزائر، ،يجامعة الواداإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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 املصادر غري رمسية .1
الغالب خارج االطار القانوين الرمسي للدولة، كالقروض املقدمة من األهل، مدينو تعمل هذه املصادر يف   

خل، وعادة تتم هذه اخلدمات املالية للمشروعات ت، ووكاالت املبيعات ومجعيات اإلدخار واإلئتمان ...إالرهوان
 اليت ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة.الصغرية جدا 

  1املصادر الرمسية: .2
 التمويل هنا عرب مؤسسات مالية رمسية أي حتكمها تشريعات وقوانني الدولة وتتمثل يف:تتم عملية   

 البنوك التجارية )التمويل املصريف( 1.2
حتياجاهتا القصرية مويل إهو ميثل القروض القصرية األجل عامة اليت تتحصل عليها املؤسسة من البنوك لتو   

ئتمان املصريف يف تلك الثقة اليت يوليها البنك ميثل اإلستثماراهتا، و لتمويل إ القروض املتوسطة والطويلة األجلاألجل و 
يقوم الطرف ق عليها الطرفني، و للمؤسسة يوضع حتت تصرفها مبلغ من املال أو تقدمي تعهد من طرفه لفرتة حمددة يتف

 صل عليها البنك.دة يتفق عليها حيذلك لقاء فائلتزاماته و جبميع إاملقرتض يف هناية الفرتة ابلوفاء 
 اهليئات واملؤسسات املختصة 2.2
ىل اجلمعيات املهنية ضمن قبل اهليئات احلكومية ابإلضافة إ عادة ما تصنف الدولة القروض املمنوحة من  

القروض البنكية برغم من أن مصدرها ليس البنك وهذا ألن اهلدف األساسي من هذه القروض ال خيتلف عن القروض 
 قتصادية واملصلحة العامة للمجتمع.يكون من أبرز أهدافها التنمية اإلو  اليت تقدمها البنوك،

 االئتمان التجاري 3.2
ئتمان التجاري نوع من أنواع التمويل القصري األجل و الذي حتصل عليه املؤسسات املتوسطة حيث يعترب اإل  

عليها املؤسسة من املواد األولية اليت تتحصل قيمة املشرتايت اآلجلة للبضائع و هي متثل الصغرية واملصغرة من املوردين و و 
لكن رغم ذلك فيمكن أن رتبط ابلتغري يف حجم املشرتايت و نه يعترب مصدرا آليا للتمويل ألنه مابلتايل فإاملوردين و 

 ، ممااجملددة يصبح هنا التمويل مكلفا جدا ابلنسبة للمؤسسة املقرتضة إذا مل تقم بتسديد قيمة املشرتايت يف اآلجال
 .2يسئ إىل مسعتها يف السوق

 
 

                                                           
كلية العلوم   ،02العدد  ،قتصاد التطبيقيجملة التنمية واإل  ،"البورصة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" مكاوي احلبيب، اباب حامد كرمية،  1

 .200-199، ص 2017سبتمرب  02 اجلزائر، جامعة مسيلة، االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

ختصص ، دراسة حالة البنوك العمومية بوالية مسيلة، رسالة ماجستري، إسرتاتيجية البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةعمران عبد احلكيم،   2
 14-13،  ص 2007  اجلزائر، قتصادية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة،العلوم اإلإسرتاتيجية، كلية 
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 قود حتويل امللكيةع 4.2
جارية اليت تعمل يف قيام املؤسسات املالية بشراء أو خصم ديون املؤسسات التيقصد بعقود حتويل امللكية   

الفواتري املوجودة لدى حساابت املدينني كالسندات و ستهالكية، أو قيام البنوك التجارية بشراء حقل السلع اإل
يوم واهلدف من هذه العملية هو توفري السيولة  120-30التجارية أو الصناعية و اليت ترتاوح مدهتا بني املؤسسات 

 النقدية بشكل مستمر.
هناك صيغ متويل متعددة تستعملها البنوك اإلسالمية يف متويل املؤسسات التمويل عن طريق البنوك اإلسالمية:  .3

 1بعضها. املتوسطة و الصغرية واملصغرة وسوف نركز على
 تعين املسامهة يف رأس مال املشروع لرفع قدراته املالية     ي إحدى أساليب التمويل املصريف و وه املشاركة:  1.3

 وتستعمل البنوك اإلسالمية هذا النوع من التمويل على حنوين : 
 املشاركة الدائمة. -
 املشاركة املتناقصة.  -
عن املفهوم املستخدم يف الفكر اإلقتصادي يف املفهوم اإلسالمي خيتلف متاما مفهوم املضاربة  املضاربة: 2.3 

حدمها رأس املال ويسمى ب"صاحب املال" ويقدم اآلخر جهده املعاصر، إذا يقصد هبا إتفاق بني طرفني يقدم إ
ي إحدى األساليب التمويلية وه 2املتمثل يف اإلدارة أو خربة أو التقنية، ويسمى صاحب اجلهد ب "املضارب" 

 صاحب املؤسسة.لية مشاركة بني البنك اإلسالمي و اجلديدة اليت تعرب عن عم
)البقرة من  {و احل هللا البيع وحرم الراب }3املراحبة إحدى صور البيوع، والبيع جائز شرعا لقوله تعاىل املراحبة: 3.3
الثالثة، املزايدة واملساومة واملراحبة، حيث يتم يف املراحبة  ( وهي صورة تقوم على أحد أساليب حتديد مثن البيع 27اآلية 

 .4حتديد مثن البيع للسلعة بتكلفة شراء البائع هلا ) الثمن + مصروفات الشراء ( هذا إضافة إىل ربح معلوم يتفق عليه
املباعة على أقساط ئتمانية حيث يتم دفع سعر السلعة يل غري نقدي، وهو من البيوع اإلصيغة متو  البيع األجل : 3.4

يف املستقبل وهي يف جمموعها أكثر من مثنها أن بيعت حاال، وقد أجازها مجلة من الفقهاء بشروط حبيث جيب أن يتم 
 حتديد األجل عند ابتداء عقد البيع.

 
                                                           

ة و املتوسطة و تطور دورها يف ، الدورة التدريبية حول متويل املشروعات الصغري التمويل اإلسالمي فرص و حتدايتبو زاين حممد و خالدي خدجية،     1
 .02، ص 2003ماي  25-22 ، اجلزائر،جامعة سطيف ،التسيري مو لتجارية وعلواقتصادية كلية العلوم اإل،  قتصادايت املغاربية اإل
 .159، ص 2000،  اجلزائر،  للنشر والتوزيع ، دار هومةمبادئ االقتصاد و عوامل التنمية يف اإلسالمرشيد محيدان،   2
 .27القرأن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  3

 .09ص ، 2005، جامعة األزهر، مصر، ةاإلسالمية للمشروعات الصغري أساليب التمويل حممد عبد احلليم عمر،   4
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 واملتوسطة تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغرية   املطلب الثاين:
نتهجتها اجلزائر مطلع التسعينيات وذلك إبدراكها ألمهية املؤسسات الصغرية يف ظل السياسات اإلصالحية اليت إ      

صدار العديد تطوير هذا القطاع وذلك من خالل إ ىلمية فقد عملت احلكومة اجلزائرية إواملتوسطة يف رفع قاطرة التن
ىل احلكومة واليت تسعى إاؤها من طرف نشالتطرق عن آليات وبرامج اليت مت إىل ضافة إمن األنظمة التشريعية، ابإل

 ترقية وتطوير قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  
 يف اجلزائر  واملتوسطة التطور التارخيي للمؤسسات الصغرية أوال: 

صالحات هيكلية مست املؤسسات االقتصادية رتة التسعينيات من القرن املاضي إقتصاد اجلزائري منذ فشهد اإل
ت ضمن برامج رتقاء هبذه املؤسساسطة بشكل خاص، كان اهلدف منها اإلواملتو  بشكل عام واملؤسسات الصغرية

وبرامج الشراكة مع اإلحتاد األورويب ابإلضافة  2014ألف مؤسسة حىت أفاق  20ىل أتهيل التأهيل والذي يهدف إ
املؤسسات ، وفيما يلي عرض مفصل للتطور التارخيي لظهور 1نشاء جتمعات املؤسسات الصغرية واملتوسطةإىل إ

 ىل ثالث مراحل:  واليت قسمناه إ يف اجلزائر الصغرية واملتوسطة
   (1962-1990) املرحلة األوىل .1

عتمادها على قتصادية وذلك إبحتقيق التنمية اإلشرتاكي يف زائرية يف هذه املرحلة املنهج اإلنتهجت الدولة اجلإ
وابلتايل سامهت اجلزائر بطريقة غري مباشرة يف هتميش عتبارها منوذج الصناعات املصنعة ؤسسات كبرية احلجم إبامل

مث التسيري االشرتاكي  2املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومتيزت هذه املرحلة إبصدار احلكومة لقانون التسيري الذايت،
املتعلق بتسيري ومحاية األمالك الشاغرة  1962أوت  21املؤرخ يف  02-62للمؤسسات وذلك وذلك مبوجب األمر 

 واملتعلق بلجان التسيري يف املؤسسات الزراعية. 1962أكتوبر  22املؤرخ يف  02-62ملرسوم رقم وا
ستثمارية ات الكبرية على معظم املشاريع اإلستحوذت املؤسسين خيارات الصناعات املصنعة فقد إومع تب

املؤرخ يف جويلية  277-63ستثمار رقم صغرية واملتوسطة وبصدور قانون اإلمضعفة بذلك قطاع املؤسسات ال
واملعنويني األجانب حسب  ستثمار لألشخاص الطبيعينين يف املادة الثالثة على حرية اإلوالذي يتضم 1963

 جراءات النظام العام.  إ
ابلدرجة األوىل إىل واملوجه  1966سبتمرب  15املؤرخ يف  284-66صدر األمر رقم  1966ويف سنة 

، وتضمن هذا القانون خمتلف التدابري 1963ألجنبية اليت نص عليها قانون ستثمارات ااإلستثمار اخلاص، دون اإل
                                                           

جملة كلية بغداد  ،"سرتاتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرإالعناقيد الصناعية ك" عبود زرقني، تواتية الطاهر،  1
 .161، ص 2014 جامعة بغداد، العدد احلادي واألربعون، للعلوم االقتصادية،

كلية العلوم    قتصادية املتقدمة،جملة البحوث اإل  ،"هيئات دعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف اجلزائر" بقاط حنان، هامل سليمة،  2
 .39، ص 2018ديسمرب  05جامعة الشهيد محة خلضر، اجلزائر، العدد اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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على تصريح  املتعلقة جبذب املستثمرين، وقد كانت املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة منها ملزمة على أن حتصل
الصغرية واملتوسطة مؤسسات ليس  عتربت املؤسساتية نشاطها، وابلتايل أستثمارات لبدامن اللجنة الوطنية لإل

املتعلق  1982أوت  21ؤرخ يف امل 11-82قتصاد الوطين وجاء القانون رقم ستطاعتها خلق قيمة مضافة يف اإلإب
لى ستثمار اخلاص الوطين معززا ومشجعا للقطاع اخلاص الوطين ومكمل للقطاع العام، الذي كان مسيطر عابإل

من هذا القانون عن ميادين أنشطة القطاع اخلاص الوطين اليت ميكن أن تنموا  11قتصادي وأشارت املادة النشاط اإل
فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت كانت منحصرة يف الصناعة والصيانة واملقاولة من الباطن والصيد البحري 

 والنقل الربي للمسافرين والبضائع، البناء واألشغال العمومية والسياحة والفندقة.
 (1982-1996رحلة الثانية  )امل .2

ىل خوصصة القطاع صدرهتا اجلزائر مما أدى إعة من اإلصالحات والقوانني اليت أمتيزت هذه املرحلة مبجمو 
املراسيم  صالحات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن أهمالقطاع اخلاص، وبتايل مست هذه اإلالعمومي وحتفيز 

 خالل هذه املرحلة واليت هلا عالقة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقوانني اليت أصدرت 
، واملتعلق 1993أكتوبر  5املوافق ل  1414ربيع الثاين  19املؤرخ يف  12-93صدور املرسوم التنفيذي رقم  -

 ها.ستثمارات ومتابعتالة ترقية ودعم اإلنشاء وكمن هذا املرسوم مت إ 7وجب املادة ستثمار ومببرتقية اإل
هتدف الدولة من خالل إصدارها هلذا املرسوم إىل مساعدة املتعاملني إىل إمتام إجراءات وإستفاء الشكليات    

 2001ستثمار، وبعد سنة وذلك عرب شباك موحد الذي يظم اإلدارات واهليئات املعنية ابإل ستثماراهتم،الالزمة إلجناز إ
ستثمار يف شكل شباك وحيد ينظم كل اهليئات اليت حيتاج اليها للتطوير اإلىل الوكالة الوطنية وكالة إحتولت هذه ال

 املستثمرون.
والذي مت  1994جويلية   18املوافق ل  1415حمرم  26املؤرخ يف  188 -94صدور املرسوم التنفيذي رقم   -

املؤسسات الصغرية ىل ترقية وتطوير ر، ويهدف إنشاء وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائمن خالله إ
ىل ات الصغرية واملتوسطة، ابإلضافة إواملتوسطة وتوسيعها وترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج املؤسس

 التعاون الدويل يف هذا اجملال وترقية العقار الصناعي.
ألصحاب املؤسسات الصغرية ستشارة دمي الدعم واإلنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت تعمل على تقإ  -

سبتمرب  08واملوافق ل  1417ربيع الثاين  24املؤرخ يف  296-96واملتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
1996. 
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 (     1996-2017املرحلة الثالثة ) .3
 ىليهدف هذا الربانمج إ(: 2001-2004) قتصاديبرانمج دعم اإلنعاش اإل 1.3

 نفاق العام كآلية لدعم النمو وخلق مناصب الشغل دور اإللطلب الكلي من خالل تعزيز تنشيط ا -
 املضافة. للقيمة   دعم األنشطة املنتجة -
 ي ما يعادل مليار دوالر أمريكي.مليار دينار أ 525الربانمج مبلغ  خصص هلذا -
إلعادة مليار منها  2قتصادية، ربعة مليار دينار للمؤسسات اإلل هذا الربانمج  مت ختصيص مبلغ أكذلك من خال -

مليار موجهة لصندوق الرتقية التنافسية املسؤول عن متويل برامج التأهيل خاصة  2أتهيل املناطق الصناعية و 
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 (2004-2009)  برانمج دعم النمو 3.2 
 4202هلذا الربانمج ب عتمادات املخصصة ملشاريع املقررة سابقا، وقدرت اإليعترب هذا الربانمج تكملة للربامج وا

 لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية.مليار  4دوالر، خصص منها  55ادل مليار دج أي ما يع
 مشتلة، ومراكز لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودور ومتاحف لصناعة التقليدية. 14نشاء إ

 (2010-2014برامج توطيد النمو ) 3.3
 ىل: مليار دوالر ويهدف هذا الربانمج إ 286مليار دينار أي حوايل  21214ذا الربانمج حبوايل املبلغ املخصص هل

 هود التنمية الشاملة عن طريق عدد من السياسات املعتمدة للحد من البطالةإستكمال ج -
 دعم التنمية البشرية والقطاع الفالحي وترقية السياحة والصناعات التقليدية. -

بقطاع املؤسسات الصغرية جراءات القانونية اليت ظهرت خالل هذه الفرتة اليت هلا عالقة أما فيما خيص اإل
 فهي تتمثل يف:  واملتوسطة

 1422مجادي الثاين  01واملؤرخ يف  01-03صدار األمر الرائسي رقم ستثمار من خالل إظهور قانون تطوير اإل -
أضاف ، و 93-12ار اليت نص عليها املرسوم ستثمذي يستبدل فكرة ترقية اإلوال 2001أوت  20املوافق ل 

رية التامة يف النشاط، كما يكرس إنسحاب الدولة يف جمال جيايب من خالل احلهذا املرسوم عن سابقة طابع إ
     1جهزة وضماانتاملنتج وتتفرغ لدور احملفز بكل أ قتصادي حبيث تتخلى عن دوراإلستثمار اإل

 
 ستثمار واملتمثلة فيما يلي: اليت تقوم بتسيري ملف اإل اهليئاتنشاء ذا القانون مث إوضمن ه

                                                           
لتقى العريب األول حول العقود امل ،2014-2001قتصادي نعاش اإليف اجلزائر مع االشارة لربامج اإلستثماري واقع املناخ اإلعثمان عالم،  1

 . 07-03، ص 2015 يناير 28-25 ،قتصادية اجلديدة بني املشروعية والثبات التشريعي، شرم الشيخ، مصراإل
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 ستثمار.اجمللس الوطين لإل -
 .1993ستثمار اليت أنشأت سنة ستثمار كبديل عن الوكالة الوطنية لرتقية ودعم اإلوير اإلالوكالة الوطنية لتط -
 الشباك املوحد. -
املوافق ل  1422رمضان  27املؤرخ يف  18-01جاء القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  -

والذي يعد املنعرج احلاسم يف اتريخ املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حيث نص هذا  2001ديسمرب  12
طار التنظيمي اليت تنشط املتوسطة يف اجلزائر، كما حدد اإلالتشريع على أول تعريف رمسي للمؤسسات الصغرية و 

 جل دعمها وترقيتها.أختذهتا احلكومة اجلزائرية من اآلليات اليت إهذه املؤسسات وكذا فيه 
نتاج السلع صغرية واملتوسطة أبهنا كل مؤسسة إفحسب املادة الرابعة من هذا القانون تعرف املؤسسات ال      

ليار دج  م 2عامل وال تتجاوز رقم أعماهلا السنوي  250اىل  1واخلدمات مهما كانت طبيعتها القانونية، تشغل من 
 كما تتوفر مؤسسات  أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

منه احلدود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعايري  7-6-5يف املواد  18-01كما بني القانون          
 تصنيفها واجلدول التايل يوضح ذلك:

 18-01وفق القانون  ات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرؤسس(:معايري تعريف وتصنيف امل2-1اجلدول رقم )
 احلصيلة السنوية)امليزانية( رقم األعمال عدد العمال)األجراء( الصنف

 مليون دج 10 مليون دج 20> 09-01 مؤسسة مصغرة
 مليون دج 100 مليون دج 200> 49-10 مؤسسة صغرية
 مليون دج 500 -100 مليار 2 -مليون 200 250-50 مؤسسة متوسطة

، "كلية تدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  نظم حاضنات االعمال" رحيم حسني،  املصدر:
 .162، ص 2003سنة  ،03العدد  سطيف، ،جامعة فرحات عباس، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 واملتضمن 2002 نوفمرب 11 ل املوافق 1423 رمضان 6 يف املؤرخ 373-02 رقم التنفيذي املرسوم صدور-
 .األساسي قانونه وحتديد واملتوسطة الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق نشاءإ

 واملتضمن 2003 فيفري 25 ل املوافق 1423 احلجة ذي 24 يف واملؤرخ 78-03 رقم التنفيذي املرسوم صدور -
 ملدة النشأة حديثة املؤسسات ومرافقة حتضانإب تتكلف عمومية هيئات وهي املؤسسات، ملشاتل األساسي القانون
 .معينة

 والذي 2003 فيفري 25 ل املوافق 1423 احلجة ذي 24 يف واملؤرخ 79-03 رقم التنفيذي املرسوم صدور -
 وزارة تتكفل حيث وتنظيمها، ومهامها واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التسهيل ملراكز القانونية الطبيعة حيدد

 الصغرية املؤسسات نشاءإ جراءاتإ تبسيط تتكيف واليت التسهيل مراكز إبنشاء واملتوسطة الصغرية املؤسسات
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 داريةاإل  جراءاتاإل أتسيس مرحلة أثناء توجههم اليت العراقيل ختطي على املشاريع أصحاب مساعدة وكذا واملتوسطة
 .    ومرافقتهم ودعمهم  وتوجيههم عالمهمإ

 والذي 2003 فيفري 25 ل املوافق 1423 احلجة ذي 24 يف واملؤرخ 80-03 رقم التنفيذي املرسوم صدور -
 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات  لرتقية ستشارياإل الوطين اجمللس نشاءإ يتضمن

 لتسيري الوطنية الوكالة نشاءإ واملتضمن 2004 جانفي 22 يف واملؤرخ  14-04 رقم التنفيذي املرسوم صدور-
 .جتماعيةاإل واهلشاشة الفقر حماربة خيص فيما احلكومة سياسة لتجسيد داةأ الوكالة هذه وتشكل املصغر، القرض

 القانون واملتضمن 2004 أفريل 19 ل املوافق 1425 صفر 29 يف واملؤرخ 134-04 التنفيذي املرسوم صدور -
 القروض منح تسهيل ىلإ يهدف والذي واملتوسطة الصغرية املؤسسات ستثماراتإ قروض صندوق إلنشاء األساسي

 واملؤسسات البنوك املصغرة القروض خماطر ضمان ىلإ األساسية مهمته وتتمثل واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات البنكية
 .فيه املنخرطة املالية

 نشاءإ املتضمن 2005 ماي 3 ل املوافق 1426 األول ربيع 24 يف واملؤرخ 165-05 التنفيذي املرسوم صدور -
 الصغرية املؤسسات أتهيل يف األساسي املنعرج املرسوم هذا وبعد وسريها، واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير الوكالة

 .واملتوسطة
 اثنيا: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

    2017جانفي  11املؤرخ يف  02-17املرسوم التنفيذي يف  رف املشاارع الااجزائااري مبقتضىيعاا   
 1:املاااؤسسااات الاااصغياارة و املتوسطة، أبهنا مؤسسة إنتاج السلع و/ أو اخلدمات مهما كانت طبيعتها القانونية

  .شخصا ( 250) إىل( 01) واحد من تشغل -
 دينار( 01) مليار السنوية حصيلتها جمموع يتجاوز ال أو جزائري، دينار ماليري أربعة السنوي أعماهلا رقم يتجاوز ال -

 .جزائري
 .أعاله الثالثة  النقطة يف حمدد هو كما  ستقالليةاإل معيار تستويف -

نستنتج أنه مت  17-02والقانون  18-01عند املقارنة بني تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القانون   
اليت تنص على معياري رقم األعمال السنوي واحلصيلة السنوية  18-01تغيري معايري التصنيف املعتمدة يف القانون 

                                                           
 للجمهورية الرمسية اجلريدة ،املتوسطةو  الصغرية املؤسسات لتطوير وجيهيالت القانون يتضمن الذي 2017 يناير 11 بتاريخ املؤرخ 02-17 رقم قانونال  1

   .05 ص ،02 العدد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية
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ضرورة حتني القيم املالية من جهة ومن جهة أخرى تدهور قيمة العملة الوطنية يف سوق 1ىل ويرجع سبب هذا التغيري إ
 الصرف.  

مبجموعة من املعايري لتصنيف  17-02ولقد جاء القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة         
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة نوردها كاآليت: 

 دات العمل السنوية أي عدد العاملني بصفة دائمة خالل سنة واحدة.األشخاص املستخدمون ويقصد هبم وح  -
شهرا أي سنة   12احلدود املعتربة لتحديد رقم األعمال أو جمموع احلصيلة واليت تتعلق آبخر نشاط مقفل مدة   -

 كاملة.
 أو مؤسسة يف مال رأس من % 25 دخل يف نطاق هذا القانون املؤسسات اليت متلكي ال تأمؤسسة مستقلة  -

 األخرى. املؤسسات من جمموعة
نصوص عليها يف عتماد على احلدود الفاصلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املوبناء على ما سبق وابإل  

عداد اجلدول التايل اليت يصف املؤسسات اليت ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية مت إ 17-02القانون 
 واملتوسطة وكذا معايري تصنيفها. 

 17-02وفق القانون  معايري تعريف وتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر(: 2-2رقم ) اجلدول
 عدد العمال الصنف

 )األجراء(
احلصيلة  رقم األعمال

 السنوية)امليزانية(
 ستقالليةاإل

ستقاللية ضرورة توفر معيار اإل مليون دج 20 مليون دج 40> 09-01 مؤسسة املصغرة
 مليون دج 200 مليون دج 400> 49-10 مؤسسة صغرية  يف التسيري

 مليار -200 مليار4 -مليون 400 250-50 مؤسسة متوسطة
القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية و ) 02-17قانون رقم من  10-9-8عتماد على املواد بة ابإلالطالعداد من إ املصدر:
 .11/01/2017بتاريخ الصادر  ،02(، اجلريدة الرمسية، العدد املتوسطة

 مهها: ير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أويشمل هذا القانون أيضا على جمموعة من املواد تتعلق بتطو 
قفال السنة املالية حصيلة تفوق أو تقل عن على ) يف حال تسجيل املؤسسة عند إ  10-9-8-7 2نصت املواد -

ستمرت هذه الوضعية إال إذا إ 3ها صفة املؤسسات الصغرية واملتوسطةاحلدود املذكورة سابقا هذا ال يكسبها أو يفقد
 ملدة سنتني متتالتني(

                                                           
 .06-05ص مرجع سبق ذكره، ، 2017 يناير 11 بتاريخ املؤرخ 02-17 رقم قانونال 1

 . 06ص  مرجع سبق ذكره،، لقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطةااملتضمن  02-17من القانون رقم  6، 7املواد رقم  2
 .06ص مرجع سبق ذكره،، لقانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطةااملتضمن  02-17من القانون رقم  10،9،8املواد رقم  3



                ابجلزائرالفصل الثاين : األليات املتبعة لإلصالح احملاسيب يف املنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   

  

- 89 - 
 

أنه يستثين من تطبيق هذا القانون )البنوك أو املؤسسات املالية، شركات  17-02من القانون  37نصت املادة  -
 (دسترياني، الوكاالت العقارية، شركات اإلالتأم

 خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة اثلثا: 
 فيما يلي: تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املؤسسات الكبرية مبجموعة من اخلصائص واملميزات وخنتصرها

 ري والتسي اإلدارة .1
 اإلدارة ألساليبستعماهلا إالتنظيمي و  لبساطة هيكلهاوهذا  اإلدارةبسهولة  الصغرية واملتوسطة املؤسسات تميزت 

 1.صاحب املؤسسة اي املالك هو املسري  ويكون يف أغلب األحيان والتسيري الغري معقدة 
 التأسيس سهولة .2
لكوهنا تعتمد على جذب وتفعيل  ،نشائها نسبيااملال املطلوب إل رأس ويكمن هذا يف ختفيض مستلزمات  

قتصادي وكذلك متعددة ضمن جمال اإل أنشطةاملدخرات لتحقيق منفعة وفائدة تليب من خالهلا حاجات حملية يف 
 والتنظيم. اإلداريرا لبساطة هيكلها ظن التأسيسخنفاض تكاليف إو  اإلدارية األجزاءسهولة 

 قلة التكاليف الالزمة لتدريب العاملني .3
قلة التكاليف الالزمة لتدريب العاملني وذلك لكوهنا تعتمد على بتتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

 ستعماله للتقنيات العالية واملتطورة اليت تتطلب تدريب العاملني.إالعمل وعدم  أثناءالتدريب املباشر للعمال 
 امللكية أمناط .4

واليت تكون دارهتا وبساطة هيكلها التنظيمي سهل من إ خنفاض رأس مال املؤسسات الصغرية واملتوسطةن إإ  
ستقطاب إوهذا الشيء يساعد على  ،األشخاصعلى شكل شركة  أوملكية عائلية  أوملكية فردية  األحيانيف غالب 

 2.يف البيئة احمللية وتنميتها واإلدارية ةالتنظيمياخلربات واملهارات 
  واإلبداعالتجديد  .5

خرتاعات اجلديدة والذي ميكن مالحظته هو واإل لألفكارتعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدر الرئيسي       
هذه املؤسسات على  أصحابخرتاع يف العامل وهذا انتج عن حرص ومعظم براءات اإل ألهنمملكية هذه املؤسسات 

 ابألرابح.اجلديدة اليت تعود عليهم  األفكاربتكار إ
 
 

                                                           
 .66ص، 1998اجلزائر،  ،دار احملمدية العامةالطبعة األوىل، ، قتصاد املؤسسةإانصر دادي عدون،   1
 .29 ص ،2002 عمان، ردن،األ ،دار الصفاء لنشر و التوزيع ،إدارة األعمال التجارية الصغريةتوفيق عبد الرحيم يوسف ،  2
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 املستهلكنيتلبية طلبات  .6
السلع واخلدمات اليت تقدم بصفة  إلنتاج أكثراجلغرايف جيعلها موجهة  طبيعة نشاط هذه املؤسسات وتوزيعها إن       

املنتجات هذه  أنجند  أين األحيانيف بعض  إالرتباطها ابملستهلك كبري إشرة للمستهلك وهذا ما جيعل معدل مبا
 وآرائهم أذواقهمخالل التعبري عن  حاجاهتم وتلبية رغباهتم من إلشباع لألفراداملؤسسات الصغرية واملتوسطة فرصة 

 .وخرباهتم  أفكارهموترمجة 
 د على املواد الداخلية يف التمويل امتعاإل .7

متويل مؤسساهتم من املصادر  إىلالكثري من مالكها يلجئون  أنهذه املؤسسات جند  رأس مال نظرا لقلة حجم       
وهذا  واألصدقاء األقاربنه يقتصر على إمصادر خارجية ف من األموالقرتاض إرغب يف  إذا أماو عائلية أفردية  داخلية
 :1لك بسببوالبنوك يكون جدا اندرا وصعبا وذفرتاض من املصارف جتاه اإليعين اإل

 .هذه املؤسسات على تقدمي امللفات البنكية الالزمة أصحابعدم قدرة  -
  .للحصول على القروضعدم توفر الضماانت البنكية الالزمة  -
 حمدودة للتوسع واخنفاض مستوى التكنولوجيا املستعملة  إمكانيات .8

 ةالتنظيميوالقدرات  اإلنتاجيةخنفاض الطاقة إص و النواتج النامجة على نق أهمتعترب هذه امليزة واخلاصة من       
عن دعم وتنمية هذه  املسئولةكبرية على اجلهات   أبعباءللمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهو ما يلقى  ةوالتمويلي

 زدايد التقدم والتطور التكنولوجي .إستمرار ال سيما مع سات تتعاظم إبهذه املؤس أن،كما املؤسسات
 التوازن بني املناطق إحداث .9

من خالل قدراهتا  اإلقليميةنوع من التوازن والعدالة يف التنمية  إحداثتعمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على       
 األقاليمديد من عنتشار يف الوقدراهتا على اإل حدىستقالل املوارد احمللية واخلصائص املميزة لكل منطقة على على اإل

  .2ستقرار السكان عليهاإو  األقاليمبسبب صغر حلجم وقلة التخصص مما يساعد على تنمية هذه 
 أخرى يزات مم .10

ات املال يف الصناع رأسيتكون  إذا،  1للتمويل على حنو كبري من حمدوديتهادر الداخلية اعلى املص عتمادهاإ -
حتياطات والثاين هو اإل (وجتهيزات وأاثث وآالتومباين  أراضي ) املال الثابت رأسهو  األول إطارينالصغرية من 

  (.خمزون حساابت مدنية)نقدا  إىلومجيع املوجودات اليت تتحول بسرعة  التغذية
                                                           

قتصادية وعلوم معهد العلوم اإل ، رسالة ماجسرت غري منشورة،الدول النامية حالة اجلزائر إنشاء وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قويقع اندية، 1
    .30 ص ،2001 اجلزائر، جامعة اجلزائر، ، التسيري

،جامعة قتصادية معهد العلوم اإل منشورات 11 العدد جملة العلوم السياسية،، "مؤسسات مصغرة املفهوم والدور املرتقب"  حممد اهلادي مباركي،2
 .133 ص ،1999 اجلزائر قسنطينة،
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النساء والشباب ومجوع النازحني العمل لفئات  صتتوافر فر أن  الشخصي يغلب يف املشروع وابلتايل ميكنطابع ال -
 .الكبرية األعمالقطاع  إىل نضماملإلهلني ؤ من املناطق الريفية غري امل

تتفق رخيصة نسبيا  أبسعاريها لل احملدود واليت تسعى للحصول عدخواخلدمات لفئات اجملتمع ذات ال توفري السلع -
   2.عتبارات اجلودةإع الفرتة الشرائية دون تنازل عن م
املال  رأستدىن  أنهذه املشروعات حيث  ألصحابمته ئاملال ومال رأسامللكية من حيث حجم  أمناطمالئمة  -

 تها من املشروعات الكبرية فخنفاض كلشروعات نظرا إلهذه املمدخراهتم على مثل  دينتمن يتصفون  إقباليزيد من 
هتمام املؤسسات إة واحملدودة واليت ال تثري الصغري  األسواق إىل: تتجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة األسواقختبار إ -

 أنكما   اإلنتاجعلى تكلفة  ينعكسذات خربة كبرية مما  كوادر إداريةالكبرية ال تتطلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة  
يطة فرئيس املؤسسة يتدخل يف كل ميادين التسيري ومتثل احملور وبس معقدةهذه املؤسسات تستعمل طرق تسري غري 

ري دون ييف كل القرارات املتعلقة ابلتنظيم والتسيري وهو ما يعطي املؤسسات الصغرية واملتوسطة مرونة وتس األساسي
 .تعقيد

تستطيع   ومنه ،كرب من الصناعات الكربىأختيار موقعها بسهولة يسمح هلا إبصغر حجم  هذه املؤسسات  إن -
الذي  األمرتكلفة مرتفعة ب إاليصعب على املؤسسات الكبرية بلوغها  أسواقنتشار يف املناطق الداخلية مقرتبة من اإل

  األسواق.ة يف هذه يقدرة تنافس أكثرجيعل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات حول حصائياتإاملطلب الثالث: 

هتمام الكبري قيقيا وفعاال حبكم اإلمنوا ح ستثمار يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر اإل عرف  
قتصاد الوطين من إلتها يف امياان أبمهيوالصناعة التقليدية هلذا القطاع إاملؤسسات الصغرية و املتوسطة  وزارةالذي أولته 

الذي كان له ابلغ األثر يف حتديد إحصائيات و  12/12/2001املؤرخ يف  01-18خالل إصدار القانون التوجيهي 
يناير  11املؤرخ يف  17-02وكذا صدور املرسوم األخري  ،ت الصغرية و املتوسطة يف اجلزائردقيقة لعدد املؤسسا

ستثناء يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبحية معايري احملددة لتصنالذي مل خيتلف عن املرسوم السابق من ان 2017
حصائيات لتطور يف عدد املؤسسات الصغرية اإلهم ملواد الذي أضافها واليت تطرقنا إليها سابقا، وفيما يلي أبعض ا

 .2019ىل غاية إ 2001 ذه املؤسساتواملتوسطة يف الفرتة من صدور القانون التوجيهي هل
 
 

                                                                                                                                                                                            
 .10 ص ،2004 مارسمصر،  اإلسكندرية، ،املكتب اجلامعي احلديث،  اخلرجينيتنمية املشروعات الصغرية لشباب  حممد وجيه بدوي،1
 .13-12 ص ،2010، مصر، القاهرة  منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ،املشروعات الصغرية حبوث حمكمة منتقاة ميسر إبراهيم وآخرون، 2
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 (2001-2019سطة اخلاصة والعامة خالل الفرتة )واملتو  تطور املؤسسات الصغرية  أوال:
طار القطاع العام إم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر صنفني من املؤسسات، تلك اليت تنشط يف تظ  

اجلزائر خلاصة يف نلخص تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة واطار القطاع اخلاص، و إ ومنها اليت تنشط يف
 :اآليتيف اجلدول  2019ىل غاية إ 2001 ما بني خالل الفرتة املمتدة 

 (2001-2019(: تطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة من )2-3اجلدول رقم )

 البيان
 السنوات

م ص وم 
 1اخلاصة 

مقدار 
 التطور

نسبة 
 التطور

ن م من 
 2مج 

م ص 
وم 
العام

3 

مقدار 
 التطور

نسبة 
 التطور

ن م من 
 مج

مقدار  اجملموع
 التطور

نسبة 
 التطور

مج 
 4ن م

2001 244570 / / / 778 / / 0.31 245348 / / 100 
2002 261075 16505 6.74 99.69 778 0 0 0.29 261853 16505 6.72 100 
2003 287799 26724 10.23 99.73 778 0 0 0.27 288755 26724 10.20 100 
2004 312181 24382 8.47 99.75 778 0 0 0.25 312959 24382 8.44 100 
2005 341914 29733 9.52 99.74 874 96 12.33 0.25 342788 29829 9.53 100 
2006 376028 34114 9.98 99.80 739 -135 -15.45 0.19 376767 3979 9.91 100 
2007 410293 34265 9.11 99.84 666 -73 -9.88 0.16 410959 34192 9.08 100 
2008 518900 108607 26.47 99.88 626 -40 -6.00 0.12 519526 108567 26.42 100 
2009 586903 68003 13.10 99.90 591 -35 -5.59 0.10 587494 67968 13.8 100 
2010 618515 31612 5.39 99.91 557 -34 -5.75 0.09 619072 31578 5.38 100 
2011 658737 40222 6.50 99.91 572 15 2.6 0.08 659309 40237 6.50 100 
2012 711275 52538 7.98 99.92 557 -15 -2.62 0.08 711832 52523 7.97 100 
2013 777259 65983 9.20 99.93 557 0 0 0.07 777816 65984 9.27 100 
2014 851511 74252 9.55 99.94 542 -15 -2.69 0.06 855598 74237 9.54 100 
2015 934037 92526 9.69 99.94 532 -10 -1.84 0.06 934569 82516 9.68 100 
2016 102231 88194 9.44 99.94 390 -142 -26.69 0.04 1022621 88052 9.42 100 
2017 1074436 52205 5.10 99.97 264 -126 -32.20 0.023 1074700 52079 5.09 100 
2018 1092908 18472 1.71 99.97 262 -2 -0.75 0.023 1093170 18470 1.71 100 
2019 1171945 79037 7.23 98.30 244 -18 -6.87 0.020 1192189 99019 9.05 100 

 عتماد على: ابإل عداد الطالبةمن إاملصدر: 

                                                           
 املؤسسات الصغرية و املتوسطة اخلاصة   )م ص م خاصة ( = 1
( / العدد اإلمجايل للمؤسسات nعدد املؤسسات الصغرية و املتوسطة للسنة )= ''  (%) اإلمجايل نسبة املسامهة من اجملموع=  )ن م من مج إج ( 2

 x100 ''( nالصغرية و املتوسطة لنفس السنة )
  العامةاملؤسسات الصغرية و املتوسطة   )م ص وم العامة( =  3
  جمموع نسبة املسامهة =  مج ن م 4
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 ىل غايةإ 2004للسنوات من  16.14.12.10.08.06نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم   -
 حصائيات التابعة لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية.اإلصادرة عن مديرية املنظومات اإلعالمية و  2009

الصادرة عن  2012ىل غاية إ 2010للسنوات  22.20.18نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  -
حصائيات التابعة لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة لرتقية اإلقتصادية و والدراسات اإل سرتاتيجيةة اإلليقظاملديرية العامة ل

 االستثمار.
ية العامة لليقظة اإلسرتاتيجية الصادرة عن املدير  2013لسنة  24نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  - 

 حصائيات التابعة لوزارة الصناعة واملناجم. اإلقتصادية و والدراسات اإل
الصادرة عن  وزارة  2016ىل غاية إ 2014للسنوات  30.28.26وسطة رقم نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملت -

 الصناعة واملناجم.
الصادرة عن  وزارة  2016غاية  إىل 2014للسنوات  30.28.26نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  -

 الصناعة واملناجم.
الصادرة عن   2019غاية  إىل 2017للسنوات  35-34-32نشرايت املعلومات اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم  -

 وزارة الصناعة واملناجم.
 ىل ما يلي:ل البدا بعملية  التحليل جيدر اإلشارة إقب  

-2005-2004-2003-2002-2001املتوسطة اخلاصة للسنوات )ابلنسبة للمؤسسات الصغرية و   -
( كان هناك اجلمع يف اإلحصائيات املقدمة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة 2006-2007-2008-2009

أصبحت اإلحصائيات املتعلقة بعدد املؤسسات الصغرية  2010بتداء من سنة ات التقليدية، وإاخلاصة والصناع
أصحاب املهن احلرة الذين أصبحوا  أي كل من األشخاص املعنونني واألشخاص الطبيعينيواملتوسطة اخلاصة تظم  

 يعدون مبثابة مؤسسات والصناعات التقليدية واحلرفية.
كانت حتسب بناء على   2009غاية  إىل 2001اإلحصائيات املتعلقة ابلصناعات التقليدية واحلرفية للسنوات   -

أصبحت  2010بتداء من سنة واحلرف على املستوى الوطن، أما إ لتقليديةاملعطيات املقدمة من غرف الصناعة ا
 (.(CASNOSجتماعي لغري اإلجراء  املتعلقة ابلصناعات التقليدية اإلاإلحصائيات 

حصائيات املقدمة على اجلمع بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة والصناعات عتماد يف اإلوعليه سيتم اإل  -
-2001ن هذه املؤسسات خالل السنوات )تتم عملية املقارنة، كما جيدر اإلشارة أالنوع حىت التقليدية يف نفس 

)أصحاب املهن  شخاص الطبيعينيتضم األ( لن 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008
 ت اخلاصة هبم خالل هذه السنوات.التقليدية واحلرفية( لعدم توفر املعلوما



                ابجلزائرالفصل الثاين : األليات املتبعة لإلصالح احملاسيب يف املنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   

  

- 94 - 
 

 (CASNOS)متعلقة مبعطيات  2013-2012-2011-2010-2009رقام املقدمة املتعلقة بسنة األ  -
حصائيات مقدمة من هي إ 2019- 2018-2017-2016-2015-2014حصائيات املتعلقة سنة واإل

 طرف وزارة الصناعة و املناجم.
 من خالل اجلدول السابق نستنتج ما يلي: 

ىل زايدة كبرية وصلت إ 2019اىل  2001يف اجلزائر خالل الفرتة   اخلاصة عرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
سنة  1171945اىل  2001مؤسسة خاصة سنة  244570نتقل العدد من ( حيث إ%479.18حدود )
 .ؤسسة خاصةم 2019

إىل لتطور من سنة ختالف نسبة ازايدة سنوية مستمرة ابلرغم من إ اخلاصة ةتسجل املؤسسات الصغرية واملتوسط -
 2007وأعلى نسبة تطور بني سنيت  2018و   1017بني سنيت    %1.71دىن  نسبة تطور اخرى حيث بلغت أ

 . % 26.47قدرت ب  2008و 
 244ىل إ 2001مؤسسة سنة  778من واملتوسطة التابعة لقطاع العام  بينما تراجعت املؤسسات الصغرية -

 96ب  2005تسجيل زايدة طفيفة يف سنة  ( فبالرغم من% 318.85بنسبة تراجع ) 2019مؤسسة سنة 
 خنفاض املتتايل هلذه السنوات.اإل ن احلالة العامة تتمثل يفإال أ 2011مؤسسة سنة  15مؤسسة و 

ىل اجلهود املبذولة من طرف احلكومة اجلزائرية وذلك ؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة إرتفاع الكبري يف امليرجع اإل -
أما   CNACمني على البطالة  و الصندوق الوطين للتأ ANJEN و ANSEJ مثل هلا إبنشاء وكاالت وهيئات داعمة

ليه راجع لنظام خوصصة املؤسسات اليت إنتهجته احلكومة، واليت مت اإلشارة إالرتاجع الذي نشهده يف القطاع العام 
 اخلواص.سابقا حيث أصبحت الدولة اجلزائرية تتمتع ابلدور احملفز إلنشاء هذه املؤسسات من طرف 
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 (2004-2019للسنوات ) اجلهاتتوزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب  : اثنيا
 اآليت:من خالل اجلدول  التوزيع اجلغرايفميكن توضيح توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب   

 (2001-2019للسنوات)(: توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب اجلهات 2-4)رقم  اجلدول
 املنطقة

 السنة  
 اجملموع اجلنوب اهلضاب العليا الشمال

2004 138035 65563 57851 225449 
2005 149964 72076 23802 245840 
2006 163492 80072 26242 269806 
2007 177730 87666 28550 293946 
2008 193483 96354 31540 321378 
2009 205857 105085 34960 345902 
2010 219270 112335 37714 369319 
2011 232664 119146 39951 391761 
2012 248985 128316 42816 420117 
2013 262423 134960 44581 441964 
2014 344405 108912 43672 496989 
2015 361160 114116 45599 520875 
2016 401231 126051 50104 577386 
2017 415242 129767 50801 595810 
2018 438260 136899 53060 628219 
2019 459146 144836 55591 659573 

  على منشورات الوزارات اليت تكلفت بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ابالعتماد الطالبةمن إعداد  املصدر:
 35-06 نشرايت املعلومات اإلحصائية عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم:

 نهمالية حيث أر يف اجلهة الشن متركز املؤسسات الصغرية واملتوسطة للجزائأنالحظ من خالل اجلدول السابق   
( % 300أي بنسبة تفوق ) 2019سنة  459146اىل  2004سنة  138035داد هذه املؤسسات من رتفع تعإ

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة طيلة السنوات حيث نالحظ زايدة مستمرة يف حني حتتل اهلضاب العليا املرتبة الثانية 
 .   2013-2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004اآلتية 
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رتفاع هلذا النوع من املؤسسات السنوات اليت تليها مسجلة أعلى إ رتفاع يفمث تعود لإل 2014اجع تعدادها سنة ليرت 
 مؤسسة. 144836ب  2019سنة 
يؤثر سلبا على التنمية  ئ، هذا التوزيع الغري متكافخرية يف تعداد هذه املؤسساتاألوحيتل اجلنوب املرتبة   

وكذا عدم وجود توزيع عادل  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةساسية ئر واليت تعترب من الوظائف األاملتوازنة يف اجلزا
 ستغالل األمثلمل اإلنتاج واإلفرص يف تثمني  عواومنتظم هلذه املؤسسات عرب جهات الوطن مما خلق عدم تكافئ ال

 للموارد املتاحة.
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 املبحث الثالث: نظام احملاسبة املبسطة للمؤسسات الصغرية 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة أن ة ئريلقد مت التطرق سابقا لألمهية البالغة اليت أولتها احلكومة اجلزا         

من اجلانيب االقتصادي واالجتماعي، وذلك بسن جمموعة  يف حتقيق التنمية املستدامة يف هذه األخرية أثبتت مكانتها
لرتقيتها وتطويرها، ويف إطار  والربامجيم اليت أعطت تعريفا دقيقا هلذه املؤسسات وسخرت كل اآلليات املراس

سات الصغرية واملتوسطة من ين املؤسصالحات احملاسبية اليت قامت هبا اجلزائر مؤخرا واليت مت عرضها سابقا مل تستثاإل
صالح حيث أصدرت مرسوم  ينظم نشاطها احملاسيب يعرف بنظام احملاسبة املبسطة، وفيما يلي عرض مفصل هذا اإل

  هلذا النظام،  واملؤسسات املطبقة له. 
اسيب املايل أول : أهم الصعوابت اليت تلقتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة عند تطبيقها للنظام احملاملطلب األول

 مرة 
ىل تقريب املمارسات احملاسبية احمللية من املمارسات ل تطبيق النظام احملاسيب املايل إتسعى اجلزائر من خال        
وتطبيقا هلذا النظام جعلها تتلقى  ؤسسات الصغرية واملتوسطةومبا أن أغلب النسيج املؤسسايت فيها يتمثل يف مالدولية 

صعوابت خاصة  عند أول تطبيق حبكم أتصل وجتذر النظام السابق فيها، وكذا القيود احملاسبية اليت فرضها هذا النظام 
 :  ومن أهم الصعوابت ما يلي

ال من التكلفة عرتاف والقياس لألصول واخلصوم مثل التقيم ابلقيمة العادلة والتكلفة احلقيقة بدكثرة مبادئ اإل .1
عدادية قييم املصروفات خاصة املصاريف اإلالتارخية وكذلك التغريات جذرية الذي أدخلها على كيفية قياس وت

ختياره السياسات ة احملاسبية يف اجلزائر مما شكل إختالط لدى احملاسب يف إوهذا يكاد مستحيال ابلنسبة للبيئ
 احملاسبية املناسبة.

املايل  القوائم املالية اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة عند تطبيقها للنظام احملاسيبعداد إرتفاع تكاليف إ .2
SCF، جدول تغريات أموال اخلاصة( وذلك ابدراج قائمتني )جدول تدفقات اخلزينة مكانياهتايف ظل حمدودية إ ،

 ىل امليزانية  وجدول حساب النتائج واملالحق.ابإلضافة إ
مما تكبدت هذه  عنها، يام بعملية التدقيق يف قوائمها املالية من طرف شخص مستقللزام املؤسسات ابلقإ .3

 ضافية.املؤسسات تكاليف إ
 .1ىل وقت كبري من أجل تغيريهايات وعادات احملاسبني مما حيتاج إرسوخ األهداف احملاسبية السابقة يف ذهن .4
الذي أضحت تشكل عبئ   ةاملايل مثل القوانني اجلبائيغياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق النظام احملاسيب  .5

 كبري على التطبيق الفعلي هلذا النظام.
                                                           

 .50ص  مرجع سبق ذكره،(، )دراسة استبيانية مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  السعيد،سعيداين حممد  1
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ابلنظام احملاسيب املايل خاصة السياسات احملاسبية اجلديدة اليت أدخلها هذا النظام على طارات خبرية ال يوجد إ .6
 بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

  نظام حماسيب مبسط للمؤسسات الصغرية عداددراسة مشروع إ الثاين: املطلب  
أصبح املشرع  عند تطبيقها للنظام احملاسيب املايل يف ظل الصعوابت اليت تلقتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة        
مام حتمية وضع نظام آخر ضمن النظام احملاسيب املايل تطبقه هذه املؤسسات من انحية يفي ابملتطلبات جلزائري أا

فصاح احملاسيب الذي فرضه النظام احملاسيب العبئ والصعوابت خاصة يف جمال اإلاملهنة عامليا ومن انحية أخرى خيفف 
 املايل عليها.

 : تعريف نظام احملاسبة املبسطة أوال 
ختضع املؤسسات اليت تتوفر فيها بعض الشروط كرقم األعمال وعدد العمال وكذا طبيعة النشاط احملددة من        

ختيار بني كما أن هلذه املؤسسات حرية اإل  1طرف الوزارة املالية لنظام احملاسبة املبسطة أو ما يعرف مبحاسبة اخلزينة،
بدفرت اخلزينة ويتم على  عداد سجل األموال يعرفاخلزينة على إوترتكز حماسبة تطبيق هذا النظام أو عدم تطبيقه، 

   ..يرادات أو خسائر صافيةلتدفق الصايف لألموال سواء كانت إبراز امستواه إ
 2ويقوم نظام احملاسبة املبسطة على جمموعة من الشروط:

مية ذات يرادات اليو إمكانية جتميع اإلدات مع يرال أو دفاتر اخلزينة ومها دفرت اإلاملسك املنتظم لسجالت األموا -
 قتضاء، ودفرت النفقات الذي تسجل فيه العمليات حسب ترتيبها الزمين.املبالغ املنخفضة عند اإل

ثبات الرئيسية واملتمثلة يف الفواتري سواء كانت مستلمة من الغري أو صادرة من طرف املؤسسة، حفظ واثئق اإل -
 مع وجوب اتريخ وتصنيف وترقيم هذه الواثئق.  ،خلإخ الرسائل ....أشرطه الصندوق، بياانت البنوك، نس

 املؤسسات اخلاضعة لنظام احملاسبة املبسطة اثنيا: 
ميكن تطبيق نظام احملاسبة املبسطة من طرف املؤسسات اليت ال يتعدا رقم أعماهلا وعدد عماهلا خالل سنتني ما        

 : 3يلي
ماليني دج  10وتشمل املؤسسات ذات النشاط التجاري اليت رقم أعماهلا املؤسسات ذات النشاط التجاري:  .1

 عمال يعملون بصفة دائمة ضمن الوقت الكامل.  9وعدد العمال ال يتجاوز 

                                                           
 .  22ص  مرجع سبق ذكره،، 2008جويلية  26القرار املؤرخ يف   1
 -01اجمللد  ،دارية واملاليةجملة العلوم اإل "، على املؤسسات الصغرية واملتوسطة احملاسبة املبسطة املطبقة" ، حويل حممد، دريس خالد، مرزوقي مرزوقي  2

 .230، ص 2017خلضر، الوادي، اجلزائر، ديسمرب جامعة الشهيد محة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،    01العدد 
 .91ص  مرجع سبق ذكره، ،2008جويلية  26لقرار املؤرخ يف ا 3
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 6نتاجي حريف واليت رقم أعماهلا وتشمل املؤسسات اليت نشاطها إ نتاجي احلريف:املؤسسات ذات النشاط اإل .2
 عمال يعملون بصفة دائمة ضمن الوقت الكامل. 9ز ماليني دج وعدد العمال ال يتجاو 

وتشمل املؤسسات اليت تقدم خدمات خمتلفة للمؤسسات  املؤسسات اخلدمية وخمتلف القطاعات األخرى: .3
عمال يعملون بصفة دائمة ضمن الوقت  9ماليني دج وعدد العمال ال يتجاوز  3األخرى واليت رقم أعماهلا 

 الكامل.
 جمموعة النشاطات الرئيسية والثانوية. رقم األعمال يشملن جيدر اإلشارة إىل أ        

 (: املؤسسات اليت ميكن هلا مسك حماسبة مالية مبسطة2-5اجلدول رقم )
 مالحظة رقم األعمال عدد العمال النشاط أو القطاع
 النشاط التجاري

جراء يعملون ضمن الوقت أ 09
 الكامل

 مليون دج 10
يتضمن رقم األعمال النشاطات 

 الرئيسية والثانوية
 مليون دج 06 االنتاج واحلريف
 مليون دج 03 نشاط اخلدمات
 مليون دج 03 نشاطات األخرى
 من اعداد الطالبة  ابالعتماد على املعطيات السابقة املصدر:                 

سطة هي املؤسسات اليت تندرج حتت املعنية بتطبيق نظام احملاسبة املبن املؤسسات ما جيدر االشارة  إليه هو أ         
املؤسسات  اليت ال يتجاوز  أي  2017 يناير11املؤرخ يف  17-02حسب تعريف املرسوم  املصغرةطار املؤسسات إ

املؤسسات ن كان الفارق كبري بني التشريعني )نظام احملاسبة املبسطة، معايري ، حىت وإمليون دج 40رقم أعماهلا 
عملة الوطنية يف مة الحتني القيم املالية من جهة ومن جهة أخرى تدهور قيىل ويرجع سبب هذا إ الصغرية واملتوسطة(

  ىل هذا التغري يف قيمة العملة.ني أن املشرع احملاسيب مل يستجب إستجاب له املشرع القانوين يف حسوق الصرف الذي إ
 احملاسبة املبسطة )حماسبة اخلزينة(جراءات تطبيق نظام : إاثلثا 

يقوم نظام احملاسبة املبسطة للمؤسسات املصغرة على مرحلتني تعترب كل مرحلة هي مكملة للمرحلة األخرى، 
حيث أن هناية كل مرحلة هي بداية للمرحلة  اليت تليها، املرحلة  األوىل تتمثل يف متابعة خمتلف العمليات اليت قامت 

  أن املرحلة الثانية تقوم جبملة من التصحيحات، وميكن  تلخيص هاتني املرحلتني كما يلي: هبا املؤسسة يف حني
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 متابعة العمليات اجلارية وفقا للمحاسبة املبسطة  .1
 ن تطبيق احملاسبة املبسطة يف املؤسسات املصغرة يتطلب منها تقييد خمتلف العمليات اليت قامت هبا، أي يتعنيإ     

  1راداهتا ونفقاهتا بشكل منتظم وموثوق وترتبط مصداقية هذا القيد مبا يلي:السنة املالية قيد إعليها خالل 
نتظام، حيث يتم تسجيل العمليات ضمن دفرت اخلزينة، وجود دفرت وحيد وتسجيلها يف وجود دعامة  حمينه إب 1.1

 دفرت نفقات ودفرت اإليرادات.
و دفاتر اخلزينة، حيث توافق اخلزينة على تسجيالت أندات إثبات داخلية او خارجية ابإلعتماد حفظ س 2.1

و املؤسسة املماثلة من )أوراق نقدية، سندات( ويف البنك أجمموعة أرصدة املؤسسة يف الصندوق من جهة 
 جهة أخرى.

 يرادات والنفقات خالل السنة املاليةعمليات اآلتية عند قيد عمليات اإلوجيب التمييز بني ال
عين )بنك، صندوق(: حيث يفتح دفرت واحد لكل حساب من حساابت اخلزينة أو حسب حساب اخلزينة امل 3.1

 يرادات والنفقات.يقتضي تنظيم املؤسسة فتح دفرت اإلدفرتين عندما 
حسب طبيعة العمليات: يتم التميز بني العمليات حسب نشاط املؤسسة وحاجات مسؤوليها للمعلومات  4.1

 اخلاصة ابلتسيري، ويشمل هذا التمييز العمليات التالية: 
 ه املستغل. و الدفع اإلضايف لرأس املال يقوم بالسحب الشخصي لألموال أ -
 شراء سلع موجهة إلعادة بيعها على حالتها. -
دارية وتكاليف التسيري وشراء اللوازم واملستهلكات ملستخدمني والضرائب والتكاليف اإلأخرى مثل تكاليف اأعباء  -

 األخرى.
 اخلدمات.يرادات البيع وأداء إ -
 يرادات األخرى كاإلعاانت واهلبات...اخل.اإل -
 لبنوك مثال(.حتويل األموال يف حالة وجود حسابني للخزينة على األقل )كاإليداع أو السحب نقدا من ا -
 شراء التثبيتات. -
 االقرتاضات أو التنازالت )عمليات البيع(. -

 

                                                           
، امللتقى  الوطين حول ، دراسة تفصيلية لنظام احملاسبة املالية املطبقة على املؤسسات الصغرية يف اجلزائرحممد كويسي، عوينات فريد، مهاوات لعبيدي 1

يومي اجلزائر، جامعة الوادي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   ت الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،احملاسيب املايل يف املؤسسا واقع وآفاق النظام
 .9، ص 2013ماي  05-06



                ابجلزائرالفصل الثاين : األليات املتبعة لإلصالح احملاسيب يف املنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   

  

- 101 - 
 

 مبادئ تصحيحات آخر السنة وفقا للنظام احملاسيب املبسط .2
تقوم املؤسسات املصغرة املطبقة للنظام احملاسيب املبسط يف آخر السنة املالية إبجراء جرد خارج احملاسبة لكل  1.2

  1عنصر من العناصر اآلتية:
 احلساابت الدائنة قروض االستغالل اذا مل يتم تسديد املبيعات واملشرتايت نقدامبلغ  -
 مبلغ املخزوانت مبختلف أنواعها واألشغال اجلارية -
 مبلغ التثبيتات  املشرتاة أو املباعة خالل السنة املالية. -
 قرتاضات املكتبة أو املسددة خالل السنة املالية.مبلغ اإل -

ن جرد احلساابت الدائنة وديون اإلستغالل أو ثبات، وال يكو مجالية كسند إحتتفظ املؤسسة ابلكشوف اإل 2.2
ذا كانت التغريات بني املبالغ معتربة عند بداية السنة املالية وعند هنايتها فيما جرد املخزوانت ضروراي إال إ

 خيص هذه العناصر.
من اتريخ شراء متسك املؤسسات اليت هلا تثبيتات سجال تقيد فيه هذه التثبيتات ويتضمن هذا السجل كل  3.2

بيت جدول إهتالك وحيسب ىل مبالغ احليازة،  كما أن لكل تثالتثبيتات وبيعها ومدة استعماهلا ابإلضافة  إ
 حتساب احلصة الزمنية.ن إن كل سنة مالية دو على أساس إهتالك خطي ع

قة لنظام احملاسبة طباملؤسسات جرد للمخزوانت حسب طبيعتها كما وقيمة، كما تعد املؤسسات امل جتري 3.2
 قرتاضات يبني فيه ابلنسبة  لكل سنة مالية مبلغ رأس املال ومبلغ الفوائد املسددة.املبسطة جدول إهتالك  اإل

 نة مالية.قفال كل سجراء  اآلتية عند إقتضاء إبونتيجة لذلك تقوم املؤسسة عند اإل 4.2
 هنايتها. ل عند بداية السنة املالية وعندستغالساب التغري اجلاري لقروض ودون اإلح -
 حساب تغري املخزوانت واألشغال اجلارية عند بداية السنة املالية وعند  هنايتها. -
)التثبيتات املشرتاة قفال السنة املالية عند إ  هتالكات السنة املالية املتعلقة ابلتثبيتات املوجودةحساب التخصيص إل -

 خالل السنة املالية أو خالل السنوات املالية السابقة(.
حساب فائض القيمة أو نقص القيمة الناتج عن بيع تثبيتات السنة املالية )سعر البيع منقوصا منه القيمة الصافية  -

 احملاسبية يف بداية السنة املالية للتثبيت املعين(.
عند بداية السنة املالية وعند بداية السنة املالية وعند هنايتها وحتديد التكاليف  قرتاضاتب التغري اجلاري لإلحسا -

    الية املسددة خالل السنة املالية.امل
 

                                                           
 .232ص   مرجع سبق ذكره،ويل حممد، دريس خالد، مرزوقي مرزوقي، ح 1
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 القوائم املالية املتعلقة بنظام احملاسبة املبسطة :الثالثاملطلب 
بعمليات املراقبة واملراجعة ملختلف هناية السنة املالية عند احملاسبة املبسطة املؤسسات اخلاضعة لنظام  تقوم  

عداد جمموعة من الكشوف املالية ملالية  وتقدميها يف جدول مايل وإتقوم حبساب نتيجة السنة ا اكم  ،املبالغ و األرصدة
  1:هناية السنة املالية وحساابت النتائج وكشف تغيري اخلزينة و نوضح ذلك فيما يلي وضعية وهي جداول

 هناية السنة املالية عمليات مراقبةأوال: 
 عند هناية السنة املالية جيب على املؤسسة مراجعة العناصر التالية:

 .تتوافق بني الرصيد احملاسيب النهائي حلساب الصندوق واملبالغ احلقيقية املوجودة يف الصندوق  -
التساوي بني الرصيد النهائي حلساب البنك والرصيد املوجود يف الكشف البنكي عند اتريخ اقفال السنة املالية  -

 .مصححا عند االقتضاء عن عمليات التقريب  
 األموال .عدم وجود الرصيد املؤقت على مستوى عمليات حتويل  -
 حتديد النتيجة .1

رادات النشاطات إي يف شكل جدول حتديد على النحو التايلتقدم نتيجة السنة املالية يف الكشوف املالية   
 النشاط )خارج اقتطاعات املستغل(: عباء( نفقات أ-) )بعد خصم احلصص اليت يقدمها املستغل(

 تغريات الديون والقروض اجلارية للمستغل )اذا كانت معتربة( -+/
 معتربة(فتتاح وخمزون القفل)اذا كانت التغريات بني خمزون اإل -+/
 التصحيحات املتعلقة ابلتثبيتات )اذا كانت معتربة( -+/
 التصحيحات املتعلقة ابالقرتاضات )اذا كانت معتربة( -+/

 = نتيجة السنة املالية.
 كشوف املاليةاثنيا:  عرض  وتقدمي ال

هناية السنة املالية ن تعدها املؤسسات اخلاضعة حملاسبة اخلزينة من وضعية تشكل الكشوفات املالية اليت جيب أت  
ن يقدم ذلك وميكن أ الرصيد املايل املتعلق ابلسنة املالية،ة أو وحساب نتائج السنة املالية وكشف تغيري اخلزين

قل الفصول يدة تظم على األ)الكشوف االخرية( يف جدول واحد وتقدم هذه الكشوف يف صفحة مزدوجة وح
 : 2اآلتية
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 الوضعية عند بداية السنة :( 2-6) اجلدول رقم
 املبالغ اخلصوم املبالغ األصول

 الصندوق
 البنك )زايدة او نقصان(

 س املالرأ 
 (-)+/ السنة املالية نتيجة

 

  جمموع اخلصوم  جمموع االصول
امللتقى الوطين حول واقع ، النظام احملاسيب املايل احملاسبة املطبقة على الكاايانت الصغريةمرزوقي مرزوقي، حويل حممد، املصدر: 

 .09، ص 2013ماي  06-05وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، يومي 
حسب نظام احملاسبة املبسطة، فاملؤسسة املطبقة  املصغرةفتتاحية للمؤسسات يعرض اجلدول السابق امليزانية اإل  

رة مطالبة بعرض كل عناصر األصول واخلصوم كل على حدى حسب نصوص النظام احملاسيب املايل، هلذا النظام أول م
، أما وتشمل األصول كل النقدايت )الصندوق، البنك، احلساب اجلاري الربيدي، وخمتلف حساابت السيولة األخرى(

يجة السنة املالية اليت عادة ىل نتلتأسيس الشركات )رأس املال(، ابإلضافة إجانب اخلصوم يشمل على أهم عنصر 
 تكون معدومة يف بداية نشاط املؤسسة.

ذا  كانت توافق و أكثر عند اإلقتضاء إأ تيةحد الفصول اآلاية السنة املالية أن تظهر الوضعية يف هنكما جيب أ  
 مبالغ معتربة.

 الوضعية عند هناية السنة املالية :(2-7 اجلدول رقم )
 املبالغ اخلصوم املبالغ االصول

 التثبيتات
 ستغاللقروض اإل
 الصندوق

 البنك)زايدة او نقصان(

 س املالرأ 
 نتيجة السنة املالية

 اجملموع الفرعي
 قرتاضاتاإل

 ديون االستغالل

 

  جمموع اخلصوم   صولجمموع األ
 .09ص  مرجع سبق ذكره،مرزوقي مرزوقي، حويل حممد، املصدر: 

ابمليزانية اخلتامية، فاملؤسسات ن -12-31يقصد ابلوضعية عند هناية السنة املالية أي عن اتريخ اقفال   
عناصر  علىتشمل امليزانية اخلتامية و ، ة نشاطها يف هناية السنة املاليةاملطبقة لنظام احملاسبة املبسطة مطالبة بعرض وضعي

 (. 2-7هو موضح يف اجلدول )املالية  تشمل نتيجة السنةاألصول واخلصوم كل على حدى كما 
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 حساابت النتائج: (2-8) اجلدول رقم
 املبالغ الفصول 

 يرادات البيع او اداء اخلدماتإ
 ايرادات النشاطات االخرى

 جمموع ايرادات النتائج
 نفقات الشراء

 نفقات النشاطات االخرى
 جمموع نفقات االعباء

 1املالية للسنة  النفقات( -الرصيد )االيرادات
 1-تغري قروض االستغالل م/م
 1-تغري ديون االستغالل م/م

 1-م/م  تغري املخزوانت
 قرتاضاتتصحيحات تتعلق ابإل

 تصحيحات تتعلق ابلتثبيتات

 

  نتيجة السنة املالية
 .10ص  مرجع سبق ذكره،مرزوقي مرزوقي، حويل حممد، املصدر: 

اذ يلخص هذا البيان أعباء ومنتوجات بيان حساب النتائج حسب الطبيعة، يعرض اجلدول السابق على   
 املؤسسات، كما حيدد الضريبة على أرابح الشركات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ابجلزائرالفصل الثاين : األليات املتبعة لإلصالح احملاسيب يف املنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   

  

- 105 - 
 

 تغري اخلزينة خالل السنة املالية: (2-9) اجلدول رقم
 املبالغ البيان

 اخلزينة الصافية عند افتتاح السنة املالية
 السنة املاليةهناية اخلزينة الصافية عند 

 (-او النقصان ) الزايدة )+( اخلزينة
 املتاتية من

 للمستغل (-) او السحب الصايف )+( حصص املسامهة الصافية
 1 السنة املالية النفقات(-الرصيد )االيرادات

 (-) او النقصان )+( الزايدة حركات اخلزينة االخرى خارج النشاطات اخلزينة:

 

 .10ص  مرجع سبق ذكره،مرزوقي مرزوقي، حويل حممد، املصدر: 
( تغري اخلزينة خالل السنة املالية، اذ يلخص هذا البيان أو اجلدول حركة اخلزينة لسنة 2-9يعرض اجلدول )        

 املالية لدى املؤسسة اليت نص عليها نظام احملاسبة املبسطة. 
وفق نظام حماسبة اخلزينة هي كشوف مبسطة حتمل  املصغرةات وهبذا فان الكشوف املالية اليت تعدها املؤسس  

أما املؤسسات اليت ال تدخل ضمن نطاق تطبيق  ،يتها املالية خالل السنة املاليةاملعلومات الضرورية اليت تعرب عن وضع
 جدول سيولة اخلزينة حساابت النتائج، امليزانية، ن الكشوف املالية اليت تقوم مبسكها هي:املبسطة فإ نظام احملاسبة 

معلومات مكملة  ويوفر، القواعد والطرق احملاسبية املستعملة امللحق الذي يبنيضافة اىل إ ،جدول تغري االموال اخلاصة
كثر تعقيدا من حيث طبيعة املعلومات تلك الكشوف بطريقة مغايرة تكون أ هنا تعرضكما أ  للميزانية وحلساب النتائج،

 املالية اليت تتضمنها. 
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 خالصة الفصل الثاين 
قتصادي، حتسني النشاط اإلن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هلا أمهية ابلغة يف أ الثاينتبني من خالل الفصل   

قوم بلس املعايري احملاسبية الدولية وهذا ماجعل جم، كبريا من حيث تسيريها وحماسبتهاهتماما  إولت العديد من الدول أف
تميز هبا يصائص اليت واخلهذا النوع من القطاعات جبكم خصوصية  IFRS FOR SMESإبصدار معيار خاص هبا 

 املؤسسات الكربى .قطاع تلف عن خيواليت 
عداد نظام يتوافق واملعايري احملاسبية الدولية جهود كبرية للتكييف مع حمتواه إيتطلب اخليار اجلزائري بشان   

هذا اخليار العديد من الصعوابت خصوصا يف ظل  صاحبحيث  ،املؤسسات الصغرية واملتوسطةوتطبيقه من طرف 
يف ذهنية هذا املخطط  فتاصيل وجتذر ،سنة32حلوايل الوطين اسيب تشبع املهنيني اجلزائريني ومعايشتهم للمخطط احمل

ىل التباعد املطروح إبيق النظام احملاسيب إضافة ون تطحيول د، و مام املؤسسة اجلزائريةأاي كبريا احملاسبيني واخلرباء يعد حتد
وجد اليوم خلق مناخ مناسب للتطبيق أالسيما اجلبائية ما  ،والعديد من التشريعات والقوانني احملاسيب املايلبني النظام 

املايل وجعله جل السهر على تطبيق النظام احملاسيب أهيل املوارد البشرية من ت املالية وأتمن خالل توفري كل اإلمكاان
 يتماشى واملتطلبات الدولية .

املؤسسات  SCFوللخصوصية اليت حتملها املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد مكن النظام احملاسيب املايل   
 IFRS FORمن مسك حماسبة مبسطة تتوافق ومبادئ املعايري احملاسبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  املصغرة منها

SMES ظام احملاسيب املايل اإلجراءات الكفيلة بتنظيم احملاسبة املبسطة حسب ما نص عليه املشرع حيث يتضمن الن
  طلق عليها حماسبة اخلزينة .أؤسسات اليت ميكن هلا مسكها وكذا حدد امل ذإاجلزائري 
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 متهيد
اإلهتمام نصب نها من قبل املؤسسات غري كافية وإأن املعلومات املفصح ع 2008أظهرت األزمة املالية سنة   

خدمني ىل كمية املعلومات اليت تقدمها التقارير املالية، فاألجدر هو تقدمي معلومات مالية ختدم  أغراض املستبعدها إ
 مصاحل األطراف ذوي العالقة.بدال من التوسع يف نطاق اإلفصاح مبا ال خيدم 

فصاح عن املعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير املالية من بني أهم القضااي اليت عاجلتها ويعد اإلهتمام ابإل
من خالل تضمني متطلبات  IASBاسبية الدولية اهليئة املهنية احملاسبية الدولية األعلى واليت تتمثل يف جملس املعايري احمل

 .IAS/IFRSفصاح احملاسيب يف كل معايريه لإل
ستحداثها لنظام احملاسيب املايل الدويل من خالل إىل التوافق احملاسيب اليت سعت إواجلزائر كغريها من الدول 

فصاح احملاسيب حيث أشار كل من ابإلسيب السابق خصوصا فيما يتعلق وتدرك النقائض اليت مل يعاجلها نظامها احملا
الذي يشرح كيفية تطبيق بعض املواد   156-05املتضمن النظام احملاسيب ملايل واملرسوم التنفيذي  11-07القانون 
عدادها سنواي وكيفية عرضها وما ا كتحديد الكشوف املالية امللزم إتباعهن السابق وجممل النقاط اليت جيب إيف القانو 

 ه من معلومات.  جيب أن حتتوي
 وللتعمق أكثر يف هذا البحث كان من الضروري أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:

فصاح واملفهوم وكذا أنواع ومقومات اإل فصاح احملاسيب من حيث النشأةيتطرق إىل التأصيل النظري لإل املبحث األول:
فصاح عنها النوعية وأساليب اإل احملاسبية وخصائصها يف هذا املبحث على مفهوم املعلومة كما سيتم التعرف  ،احملاسيب

 . فصاح عن املعلومات احملاسبيةما يعرف آبليات اإلأو 
اسيب سنلقي نظرة يف هذا املبحث التطرق يف املبحث األول ألهم آليات االفصاح احملما سيتم بعد املبحث الثاين: 

عايري دراسة املبالغ املايل، فسيتم ة معايري اإلفصاح خاصاإليف جمال  الدولية املتطلبات اليت اندت هبا املعايري على
لألطراف املتطلبات يصال هذه وآليات إفصاح احملاسيب احملاسبية ومعايري اإلبالغ املايل إلستخراج أهم متطلبات اإل

 ختاذ القرارات الصائبة.ا من أجل إذات الصلة هب
فصاح احملاسيب وفق املعيار احملاسيب الدويل متطلبات اإلذا املبحث ملعرفة أهم سيتم ختصيص هاملبحث الثالث: 

ا سنلقي نظرة طار، كمتنصب يف هذا اإل عتبار الدراسةسطة واألليات املستخدمة يف ذلك إبللمؤسسات الصغرية واملتو 
، وأخريا معرفة دولة اجلزائر فصاح احملاسيب وآلياته يف اجلزائر حبكم أن احلدود املكانية للدراسة يفعلى أهم متطلبات اإل

 ذا تبنت اجلزائر املعيار احملاسيب الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. ما إ
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   احملاسيب فصاحلإل النظري طاراإلاملبحث األول: 
ويعد كذلك أحد الركائز األساسية  ة والعامل اخلارجييفصاح األداة اليت تربط بني املؤسسة االقتصاديعترب اإل

ثراء قيمة ومنفعة البياانت واملعلومات احملاسبية اليت تظهر يف ة احملاسبة، ويلعب دورا هاما يف إاليت تعتمد عليها وظيف
فصاح ر والتمويل للمؤسسة كما يساهم اإلستثماختاذ قرارات اإلألغراض عدة منها إالقوائم املالية واليت تستخدم 

  قتصاد ككل.مستوى املؤسسة أو على املستوى اإلستغالل املوارد املتاحة سواء على يف حتقيق كفأة وفعالية إ احملاسيب
 نشأة ومفهوم األفصاح احملاسيباملطلب األول: 

تعود ستمراريتها و إىل معلومات دقيقه وسليمة من أجل إ قتصادياملؤسسات يف سياق عملها اإلحتتاج  
واليت  ،فصاح احملاسيبن اإل، حيث نشرت جملة مقالة ع1837سنة  إىل فصاح احملاسيباإل اجلذور التارخيية ملفهوم

   ختاذ القرارات من قبل مستثمريها.ن أرابح الشركات على إبالغ عأشارت إىل أثر اإل
 فصاح احملاسيبنشأة وتطور اإلأوال: 

فقبل الثورة الصناعية كانت بتطور احملاسبة اخلاصة فصاح احملاسيب بشكل عام ابحلقب التارخيية األوىل يرتبط اإل
طالع لوماهتا املالية تلىب من خالل اإلمستخدمي معدة أان ذاك شركات فردية، وكانت حاجات املؤسسات السائ

 .1املباشر على الدفاتر والسجالت واحلساابت املختلفة هلا
لزامها بنشر شكيل شركات املسامهة وإمع بداية تفصاح بشكله احلديث جاء ويرجع أغلب الباحثني أن مفهوم اإل

   2دارة ملستثمري هذه املؤسسات تقاريرا عن نتائج أعماهلا ومركزها املايل.اي لتقدم اإلقوائمها املالية دور 
قتصادية اليت فصاح احملاسيب بشكل عام هو األزمات اإلومن األسباب كذلك اليت أدت إىل ظهور واإلهتمام ابإل

أهم حدث أاثر  1974فصاح عن املعلومات املالية ابلنسبة للمتعاملني يف األسواق وتعترب سنة أكدت على أمهية اإل
ل بعد هذا احلدث معلومات كانت فصاح الذي كان يقتصر على املعلومات املالية املنشورة ليشمجدال على مشكلة اإل

فصاح محاية مصاحل الفئات املختلفة لإلع عليها ويصبح اهلدف األساسي طالاملؤسسات تعتربها من احملرمات اإلدارة إ
 .3 مثل املسامهني واملستثمرين والقرضني

 
                                                           

 منشورات دار املنظومة، متطلبات حتقيق نظام احملاسيب املايل للقواعد واملبادئ العامة لالفصاح احملاسيب، دراسة ميدانية، بوحديدة حممد، عمر قمان، 1
2020، http://search.mandumah.com/Record/925060  ،96ص  ،2020ماي  15طالع ريخ اإلات. 

  .107ص  ،مرجع سبق ذكرهعمر قمان،  2
جمللد ا جملة الدراسات االقتصادية واملالية، ،" دور االفصاح احملاسيب يف حتسني املعلومة احملاسبية للقوائم املالية" أمحد قايد نور الدين، بن زاف لبىن،  3

 .129ص ، 2018 اجلزائر، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،  11

http://search.mandumah.com/Record/925060
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 فصاح احملاسيب اثنيا: مفهوم اإل
"بيان  فصاح لغةالبد من إظهار مفهوم عام لإلفصاح فتعين كلمة اإل فصاح احملاسيبقبل التطرق إىل مفهوم اإل

هناء اللبس يف األمور فيما خيص الشيء وإظهاره وكشف اخلفي والغامض عن األخرين، فاإلفصاح يعين الوضوح وإ
 .  1ة معينة ابلذاتيكون واضح وسهل للمتلقي لفهمه وإدراكه ويف حلظ نأالكالم و 

ة يف القوائم املالية أو يف ظهار املعلومات املالية كمية كانت أو وصفيعملية إ على أنه احملاسيب فصاحيعرف اإل
للة ومالئمة ملستخدمي مما جيعل القوائم املالية غري مض اهلوامش واملالحظات واجلداول املكملة يف الوقت املناسب،

، كما ميكن تعريفه 2طالع على الدفاتر والسجالت للشركةاخلارجية واليت ليس هلا سلطة اإل القوائم املالية من األطراف
 .3ىل مستخدميها املركز املايل ونتيجة األعمال إقائق املهمة واملالئمة املؤثرة يفيصال احلأبنه إ

ظهار القوائم املالية جلميع املعلومات األساسية أي يركز على ضرورة إ االفصاح احملاسيب البعض على أن وعرف
فصاح ، واإل4ختاذ القرارات الرشيدة جة عن املشروع واليت تعينها على إذات األمهية النسبية اليت هتم الفئات اخلار 

ستخدماهتا مبا يفيد موال وإاحملاسيب يعين أن تتضمن التقارير املالية بعداللة ووضوح معلومات موثوق هبا عن مصادر األ
يف احلكم عليها من وجهة نظر املستثمرين عن حساب معدل العائد عن األسهم، وهتتم الدولة لعرض الضرائب 

دى قدرة الوحدة اإلقتصادية على سداد اإللتزامات، ابإلضافة إىل معلومات تفيد اإلدارة الداخلية دائنني لبيان موال
ختاذ قراراهتم ييم األداء وأي معلومات أخرى مالئمة للمستثمرين عند إط وتقوالتخطي قتصادية يف الرقابةللوحدة اإل

 5الرشيدة.
ماهية  AICPAجراءات التدقيق املنبثقة عن ددت جلنة إة اليت مت التطرق هلا حىل التعاريف السابقابإلضافة إ

ن معطيات عرض املعلومات "أ ىلقيق إفصاح املناسب حيث تطرقت عند مناقشتها للمعيار الثالث من معايري التداإل
ك لتعارف عليها تقتضي توفري عنصر اإلفصاح املناسب يف هذه القوائم وذيف القوائم املالية وفقا ملبادئ احملاسبة امل

                                                           
ايم للنشر والتوزيع، الطبعة االوىل، دار األ ستباقي وانعكاسه على مستخدمي القوائم املالية،فصاح احملاسيب اإلاإلاوي، فرات مالكي، جطالل حممد اجل  1

 .17، ص 2017عمان، األردن، 

ختاذ القرارات يف املؤسسات إد مستخدمي البياانت املالية على فصاح احملاسيب على أساس القيمة العادلة وأثره يف تزوياإلسعيداين حممد السعيد،  2
-2017والتجارية وعلوم التسيري، جامعة غرداية، اجلزائر، تصادية قعلوم التسيري، كلية العلوم اإل أطروحة دكتوراه يف قتصادية اجلزائرية، دراسة ميدانية،اإل

 .3، ص 2018
 .19ص  مرجع سبق ذكره، اوي، فرات مالكي،جحممد اجلطالل  3
والتجارية قتصادية لوم التجارية، كلية العلوم اإل، أطروحة دكتوراه يف العفصاح احملاسيب من خالل اعتماد مبدأ القيمة العادلةأثر اإلسيد امحد ولد عباد،  4

 .73، ص 2018-2017وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

 .72ص  املرجع نفسه،  5
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فصاح هو أن يكون على صلة وثيقة بشكل وحمتوى القوائم )اجلوهرية(، ويقصد هنا بعنصر اإل بشأن مجيع األمور املادية
عالمية بكيفية جتعل لتلك القوائم قيمة إ املالية، وابملصطلحات املستخدمة فيه وكذلك ابملالحضات املرفقة هبا، وذلك

 1من وجهة نظر مستخدميها.
ىل مستخدميها، خمرجات النظام احملاسيب للمؤسسة إيصال خالل التعاريف السابقة يعترب اإلفصاح آداة إ من

ختاذ القرارات لذا جيب على املؤسسة مراعاة مبدأ األمهية اليت قد تؤثر على إ وتتمثل هذه املخرجات يف مجيع املعلومات
 فصاح ابلشفافية.قيقية لنشاطها ووجب ربط مصطلح اإلحلالنسبية يف عرض معلوماهتا املالية بشكل يعكس الوضعية ا

ستضاحه بسهولة ، أو ما ميكن إستعابه بسهولة وفهمهاللغة مفهوم  يطلق على ما ميكن إ فالشفافية يف
ى من جودة تسام خمرجات احملاسبة من خالل التقارير املالية أبعلى مستو ، إذ ميكن تعريفها على أهنا إ2كتشافهوإ

ختاذ ينهم من إكمال خصائصها النوعية وأن ال يرتك أي غموض أو ريبة لدى مستخدميها ومتكاسبية وإللمعلومات احمل
 القرارات كأهنم يرون ما بداخل الشركة.

 فصاح احملاسيب وفق املعايري احملاسبية الدولية  فروض اإلاثلثا: 
 3 :تتمثل يفعلى أربعة فروض فصاح الشامل يبىن اإل  
 املستخدمني اخلارجني للقوائم املالية ميكن أن تلبيتها بتصوير القوائم ذات الغرض العام.ن حاجات أ -
 تملت القوائم على معلومات مالئمة عن الدخل والقيمة.ما أشذا هناك إحتياجات مشرتكة ميكن تلبيتها إ -
املايل، قائمة الدخل، قائمة حد أدىن وهي )قائمة املركز كعداد القوائم الرئيسية األربعة  أن دور احملاسب حمدد إب -

 التدفقات النقدية، وقائمة التغريات يف حقوق امللكية(.
فصاح مقارنة ابألساليب األخرى ومن انحية مقارنة التكلفة اإلن القوائم ذات الغرض العام تعترب أنسب وسائل أ   -

 ابلعائد.

                                                           
دراسة عينة من الشركات البرتولية يف  فصاح عن السياسات احملاسبية يف اجلزائر،ام مبتطلبات اإلز لتواقع اإل" فارس بن يدير، هشام شلغام، طيب مداين،  1

، 2016 اجلزائر،  ،قاصدي مرابح، ورقلة جامعةكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،  02العدد  قتصادية الكمية،جملة الدراسات اإل، "اجلزائر
 . 225ص 

عمان، األردن، ايم للنشر والتوزيع، ألوىل، دار األالطبعة ا فصاح عن املعلومة احملاسبية،الشفافية يف اإلطالل حممود علي اجلجاوي، حممد آل فتح هللا،  2
 .21، ص 2017

جملة األكادميية  ،15، العدد 05اجمللد  ،أمارابكجملة  ،"فصاح احملاسيبري احملاسبة الدولية يف حتسني اإلدور معاي" دريس موسى، إالطيب حامد  3
 .103، ص 2014 الوالايت املتحدة األمريكية ، األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا،
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نظمة البياانت املالية الناجتة عن األ فصاح احملاسيب يتمثل يف نشرمن خالل ما سبق ميكن اإلجتاه إىل أن اإل
 احملاسبية على شكل قوائم مالية ذات الغرض العام تليب حاجات املستخدمني مبختلف أشكاهلم.

 أمهية وأهداف االفصاح احملاسيب رابعا: 
ليهما نتطرق إفصاح احملاسيب مجلة من األهداف كما يكتسي أمهية ابلغة وفق معايري احملاسبة الدولية حيقق اإل  

 فيمايلي:
      IAS/IFRSفصاح احملاسيب  وفق معايري احملاسبة الدولية أمهية اإل .1

 : 1فصاح احملاسيب مجلة من املزااي نوردها كاآليتحيقق اإل
ختفيض عدم ىل فصاح احملاسيب يؤدي إملالية، فاإليلعب دورا مهما يف حتديد أسعار املناسبة للسهم يف األسواق ا -

قبال املدخرين على تقدمي أمواهلم للمستثمرين وابلتايل تكون املعلومات متوفرة ابإلستثمار وإالتأكد فيما يتعلق 
 ومتاحة للجميع دون حتيز ألي طرف.

فصاح عن املعلومات بصورة دورية يعمل على ختفيف عدم متاثل املعلومات الذي تشغله األطراف داخل اإل -
 املؤسسة لتحقيق مكاسب غري عادية خاصة هبا.

مثل للموارد االقتصادية من ستخدام األمستخدمي املعلومات املالية يف اإلفصاح احملاسيب على مساعدة اإل يعمل -
 ختاذ القرارات األمثل.خالل إ

 جتاه اجملتمع ككل.قدمي خدمات للجميع ومسؤوليتها اإلجتماعية إظهار مسامهة املؤسسة يف تيساعد اإلدارة يف إ -
املتعاملني يف سوق املال )البورصة( ومعامالهتم أمر جوهري لتحقيق سوق يوفر معلومات شفافة ومفيدة حول  -

 نظباط سوق املال.ساسية املستبقة الالزمة إلظمة وكفئة كما أنه أحد الشروط األمن
    IAS/IFRSفصاح احملاسيب حسب املعايري احملاسبية الدولية أهداف اإل .2

 :2املستخدمني من أجلىل يهدف اإلفصاح احملاسيب إىل تقدمي معلومات إ
ستخدمني للقوائم املالية مثل وصف العناصر املعرتف وتقدمي مقاييس ذات العالقة هبذه العناصر خبالف مقاييس امل -

 ر القيمة العادلة لبنود امليزانية.يتقد

                                                           
احلديثة لتطوير وظيفة االفصاح احملاسيب يف القوائم املالية وفق معايري احملاسبة واالبالغ املايل الدولية جتاهات اإلضيف هللا حممد اهلادي،  1

IAS/IFRS ، ،جامعة مسيلة،  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  املؤمتر الدويل األول حول احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة األعمال الدولية
 . 3، ص 2012ديسمرب  5-4اجلزائر، 

 الصفحة نفسها. املرجع نفسه، 2
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معرتف هبا وصف العناصر الغري معرتف هبا وتقدمي مقاييس مفيدة هلذه العناصر مثل مبلغ الضرائب املؤجلة الغري  -
 وصف الضماانت اليت تساعد  املؤسسة مقابل الديون.

 حتماالت للعناصر املعرتف هبا والغري معرتف هبا.ين والدائنني لتقييم املخاطر واإلتوفري معلومات ملساعدة املستثمر  -
 تقدمي املعلومات املهمة اليت تسمح ملستخدمي القوائم املالية ببعض املقارانت بني السنوات.   -
 مي معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة املستقبلية.تقد -
 ستثماراهتم.   ة املستثمرين لتقييم العائد على إمساعد -

 ومقوماته  فصاح احملاسيباإلاملطلب الثاين: أنواع 
اهتا فصاح عن املعلومة ملالية ليست عشوئية بل توجد جمموعة من املقومات األساسية اليت جيب مراعإن اإل

فصاح قها واليت من خالهلا حيدد نوع اإلاح يعتمد على األهداف املرجو حتقيفصفصاح، كما أن حجم اإلعند اإل
 وحجمه وفيما أييت اجياز لذلك.

 فصاح احملاسيب  أنواع اإلأوال: 
 بصفة عامة عدة أنواع حسب وجهة نظر الباحثني نوردها يف الشكل اآليت:فصاح احملاسيب يتضمن اإل

 (: أنواع االفصاح احملاسيب3-1)الشكل 

   
 .144ص مرجع سبق ذكره،  اجلجاوي، حممد آل فتح هللا، يطالل حممود عل املصدر:

 فصاح من حيث هدف اإل .1
   اهلدف منه اىل: فصاح احملاسيب حسبينقسم اإل

 فصاح الوقائي  اإل 1.1
معلومات مالية غري مضللة ملستخدميها، وبرغم من  فصاح بشكل عام هو توفرين القاعدة األساسية لإلإ
فصاح الوقائي الذي صاح يف احملاسبة وهو ما يعرف ابإلفال أهنا تعرب عن اإلجتاه التقليدي لإلهذه القاعدة إعمومية 
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ت ستخدام املعلوماالعادي الذي له قدرة حمدودة على إة اجملتمع املايل وبصفة خاصة املستثمر هدف أساسا إىل محايي
 .1احملاسبية

 فصاح الوقائي توضيح املعاجلات التالية: يتطلب اإل
 احملاسبية.السياسات  -
  .التغري يف السياسات احملاسبية -
 .تصحيح األخطاء يف القوائم املالية  -
  .التغري يف التطبيقات احملاسبية -
  .التغري يف طبيعة الوحدة احملاسبية -
  .املكاسب واخلسائر احملتملة -
 املالية.رتباطات اإل -

 فصاح التثقيفياإل 2.1
طابع هذا اإلفصاح إعالمي يهدف إىل املساعدة يف إختاذ القرارات مثل اإلفصاح عن التنبؤات املالية، اإلفصاح        

ىل املصادر ويهدف هذا النوع من اإلفصاح إىل احلد من اللجوء إ ،در متويلهس مايل احلايل ومصاعن اإلنفاق الرأ
افية بطرق غري رمسية والذي قد يرتتب عليه مكاسب لبعض الفئات من على املعلومات اإلضداخلية للحصول ال

 .2املستخدمني للقوائم املالية على حساب فئات أخرى
 من حيث كمية املعلومات املفصح عنها .2

 فصاح احملاسيب لعدة أنواع وهي كاأليت:   يف هذا اإلطار ميكن تقسيم اإل
 فصاح الكامل اإل 1.2

ملعلومات فصاح بقدر املالئم والشامل عن اراعي مبدأ األمهية النسبية يف اإلفصاح حبيث يكون اإليوهي أن 
ظهار األحداث اجلوهرية اح الكامل إفصحتياجات مستخدمي القوائم املالية ويتطلب اإلاليت تغطي أكرب قدر من إ

 يف التقارير والقوائم املالية.واألاثر النامجة عنها واليت توثر يف فهم وتفسري ما جاء من املعلومات 

                                                           
، منشورات دار املنظومة فصاح احملاسيب ملعايري احملاسبة الدولية واالسالمية يف القطاع املصريف،القياس واإلمضوي أمشاج جامد، أمحد صالح علي،  1

2020 ،http://search.mandumah.com/Record/925060  ،64ص  ،2020ماي  15طالع اتريخ اإل. 
لعلوم أطروحة دكتوراه، كلية ا بالغ املايل،ائري يف ظل التوجه حنو معايري اإلفصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلز بعاد القياس واإلأصافو فتيحة،  2

 .137، ص 2016-2015قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، اجلزائر، اإل

http://search.mandumah.com/Record/925060
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 فصاح الكايف اإل 2.2
يشمل حتديد احلد األدىن الواجب توفره من املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية، وميكن مالحضة أن مفهوم 

يف ، كونه يؤثر أتثريا مباشرا  حتياجات واملصاحل ابلدرجة األوىلألىن غري حمدد بشكل دقيق إذ خيتلف حسب اإلاحلد ا
 .1ضافة أنه يتبع للخربة اليت يتمتع هبا الشخص املستفيدإختاذ القرارات ابإل

 فصاح العادل  اإل 3.2
خراج القوائم املالية والتقارير حتياجات مجيع األطراف املالية، إذ يتوجب إيهتم االفصاح العادل ابلرعاية املتوازنة إل

 .2 فئة أخرىابلشكل الذي يضمن عدم ترجيح فئة معينة على مصلحة 
 لتزام    من حيث درجة اإل .3

 ىل:ينقسم اإلفصاح احملاسيب من حيث درجة اإللتزام إ
 لزامي فصاح اإلاإل 1.3

شراف ة من بعض املنظمات اليت تتوىل اإلفصاح الذي حتدده اللوائح والتشريعات وتعد املعايري الصادر وهو اإل
لزام وأن اخلروج عنها تكون فيها صفة اإل IASBو   FASBعلى مهنة احملاسبة ملزمة التطبيق واملعايري الصادرة عن 

اإلبالغ املايل  فصاح املطلوب مبوجب املعايري احملاسبية ومعايريمبادئ املهنة وبناءات على ذلك فإن اإل ميثل اخلروج عن
   3.فصاح ألنواع حمددة من املعلومات وضمن التقارير املالية يف بعض الدول اإلد تفرض القواننيوق ،لزاميميثل إفصاح إ

 فصاح كل من يشمل هذا النوع من اإل
 فصاح عن السياسات احملاسبية املطبقة من قبل املؤسسة والتفسريات املتعلقة.اإل -
عداد القوائم ويتم ذلك عند إل القانوين للشركات أو حاالت اإلندماج أو اإلنقسام فصاح عن التغري يف الشكاإل -

 املالية من أجل تسهيل عملية املقارنة.
 رتباطات اخلاصة ابلعقود املستقبلية.  اخلسائر احملتملة يف املالحق واإلفصاح عن املكاسب و اإل -
 
 

                                                           
 جملة البحوث والدراسات التجارية، ،"أثر االفصاح وفق معايري احملسبة الدولية على جودة املعلومات احملاسبية" عمارة ايمسينة، زرفاوي عبد الكرمي،  1

 .311ص ، 2018سبتمرب اجلزائر،  جامعة زاين عاشور ابجللفة، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم اإل ،04العدد 
 .310ص  مرجع سبق ذكره، عمارة ايمسينة، زرفاوي عبد الكرمي،   2

3  Holland, john, The corporate governance role of financial Institutions in their invests company "ACCA 

Report 46, London 2001, p 71. 
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 ختياريفصاح اإلاإل 2.3
قد تفصح املؤسسة عن معلومات اضافية دون الزام من القوانني واملنظمات املهنية، وشجعت املنظمات املهنية       

ختاذ املعلومات املالية ويساعدهم على إفصاح كونه خيدم مستخدمي عايري احملاسبية هذا النوع من اإلعلى غرار جملس امل
 1القرارات املتعلقة مبستقبل الشركة.

 :2)الطوعي( مايلي فصاح االختيارياملعلومات اليت يقدمها اإلمن بني و 
 التنبؤات املالية املستقبلية. -
 ستثماريخطط اإلنفاق اإل -
 رحبية السهم . -
 دارة بشأن توزيع األرابح.خطط اإل -
 القوائم املرحلية. -

 فصاح احملاسيب املقومات األساسية لإلاثنيا: 
على مجلة من املقومات جتعل املعلومات ذات ثقة وفائدة سواء داخل املؤسسة أو  فصاح احملاسيبيرتكز اإل

 خارجها.
 حتديد املستخدم للمعلومة احملاسبية .1

ن التحديد الدقيق ملستخدم املعلومة احملاسبية ميكن من معرفة اخلواص اليت جيب توفرها يف تلك املعلومة من إ 
 املعلومات هلم مستوايت خمتلفة يف التفسيري هلذه املعلومات.، ألن مستخدمي 3حيث الشكل واملضمون

 :4ىل جمموعتنيوفرات مالكي مستخدمي املعلومات إ ولقد صنف طالل حممد اجلجاوي
 وهم مستعملوا املعلومات املالية ملؤسسة معينة واليت هلم مصلحة مباشرة معها وتتضمن كل من اجملموعة األوىل: -

 بية، العاملون وكذلك املستهلكني(دارة، السلطة الضري، واملالك، اإل) املالك، الدائنون، املوردين 

                                                           
 .30ص  مرجع سبق ذكره،اوي، فرات مالكي، جحممد اجلطالل  1

 .135 ص مرجع سبق ذكره،، صافو فتيحة 2

احملاسبة  مهنة امللتقى الدويل الثاين حول متطلبات  فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل األول،، متطلبات اإلعلماوي أمحد أوصيف، رابحي ابراهيم 3
 02-01، يومي اجلزائر جامعة غرداية، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم اإلصالح احملاسيب، الواقع، املعوقات، احللول،  والتدقيق ودورها يف اإل

 07ص ، 2014ديسمرب 
 .33ص  مرجع سبق ذكره، فرات مالكي،اوي، جحممد اجلطالل  4
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ال أهنم هلم مصلحة غري املعلومات املالية ملؤسسة معينة إم هذه اجملموعة كذلك مستعملوا تظ اجملموعة الثانية: -
 امون، احملاسبون، السلطات الرقابية(.مباشرة هبذه املؤسسة وتشمل احملللون املاليون، أسواق املال، احمل

ات األطراف ذات العالقة هبا حتياجلية جيب عليه أن يراعي مجيع إوابلتايل ميكن القول أن معد املعلومات املا  
عداد منوذج يفرتض ويركز يكون صعب حتقيقه لذلك من األفضل إصداره ملختلف التقارير املالية رغم أن هذا قد عند إ

 1فصاح احملاسيب.حمورا أساسيا يف حتديد أبعاد اإل اجات مستخدم معني من تلك الفئات وجعلهعلى تلبية ح
 فصاح عنها  حتديد طبيعة املعلومات الواجب اإل .2
ة  لطبيعة املعلومات اليت جيب أمهية ابلغاملنادون بضرورة اإلفصاح الشامل بعد حتديد مستخدم املعلومات أوىل   

ة تساعد يف حتقيق أهدافها، ويعد جيب أن تتصف خبصائص نوعي احملدد األساسي للقرار حبيثفصاح، فاملعلومة هي اإل
ملعلومات فصاح عن كمية ونوع املعلومات املالية يلزم حتديد البديل الذي يوفر اار األسلوب احملاسيب املقبول واإلختيإ

 ختاذ القرارات الرشيدة.األكثر فائدة ونفعا يف إ
املعايري احملاسبية الدولية جمموعة من اخلصائص اليت منيز هبا املعلومات األكثر فائدة وهي ) وقد حدد جملس 

 .  2التكلفة، املنفعية، األمهية النسبية، احليطة واحلذر(
 ستخدام املعلومة احملاسبيةحتديد أغراض إ .3

مبعيار أو خاصية جيب ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات احملاسبية بعنصر أساسي وهو ما يعرف 
فصاح املعلومات احملاسبية الواجبة اإل املالءمة، حيث تعترب األمهية النسبية مبثابة املعيار الكمي الذي حيدد طبيعة أو نوع

 .3فصاح عنها من جهة أخرىالئمة وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد املعلومات واإلعنها، لذلك تتطلب خاصة امل
 فصاح حتديد أساليب وطرق اإل .4

فصاح املناسب أن يتم عرض املعلومات يف القوائم املالية بصورة يسهل فهمها، كما يتطلب أيصا ترتيب يتطلب اإل
وتنظيم املعلومات بصورة منطقية تركز على األمور اجلوهرية حبيث ميكن ملستخدم املعلومة املستهدف قراءهتا بيسر 

 4وسهولة.
 
 

                                                           
 .07ص  مرجع سبق ذكره، ،ابراهيمعلماوي أمحد أوصيف، رابحي  1

  .33ص  مرجع سبق ذكره،اوي، فرات مالكي،  جحممد اجلطالل  2

 .312ص  مرجع سبق ذكره، ارة ايمسينة، زرفاوي عبد الكرمي،عم  3
 .85ص  مرجع سبق ذكره، سيد امحد ولد عباد، 4
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 من املنظور الدويل فصاح احملاسيب العوامل املؤثرة يف اإلاثلثا: 
 يلي: فصاح عن الكشوف املالية مائيسية املؤثرة على نوعية وحجم اإلمن أهم العوامل الر 

 ية املستخدمني وطبيعة احتياجاهتمنوع .1
اخلاصة ابملؤسسات وذلك  هتمام خاص بطبيعة املعلومات املالية املفصح عنها يف  الكشوف املاليةينبغي إعطاء إ 

وطبيعة  وختتلف نوعية املستخدمنيوغري مباشرة هبا، حتياجات املستخدمني الرئيسني والذين هلم مصاحل مباشرة لتلبية إ
 قتصادي والسياسي.اجاهتم خبتالف الدولة ونظامها اإلحتيإ

تثمرين املسسني للقوائم املالية الذين هم "املستخدمني الرئي FASBوقد حدد جملس املعايري احملاسبية الدولية 
قراض وقررات أخرى اإلستثمار و واملستخدمني أخرين مهتمني إبختاذ قرارات رشيدة يف اإل)احلاليون واملتوقعون( والدائنني 

محلة األسهم ني الرئيسني للقوائم املالية ب "حددت املستخدم IASCمشاهبة، يف حني أن جلنة املعايري احملاسبية 
د التجار، واحملللني املالني حتاكذلك كل من املمولني، العمالء، وإعتربت  ، وإ"والعمالاحلاليون واملتوقعني( ) والدائنون

 . 1قتصاديني والضرائب والسلطات التنظيمية مستخدمني مهمني ال يقلون شأن عن سابقيهمواإل
يعة وكم طبفصاح يف القوائم املالية هو نوع املستخدم و رئيسي قد يؤثر على نوعية وحجم اإلن أول عامل وعليه فإ

أصبحت  ستثماريةالعوملة يف األنشطة التجارية واإلففي اآلونة األخرية ونتيجة لتسارع املعلومات اليت حيتاجها 
 فصاح احملاسيب وحتسني نوعيته ابلشكل الذي خيدم األغراض العامة للمستحدمني.املؤسسات ملزمة بزايدة اإل

عدم فالطلب املتزايد للمعلومة نتج عنه  بشكل سليب اتعلى املؤسس فصاحوقد يؤثر هذا التوسع يف اإل     
فصاح وجماله ابلقوائم ي متفق عليه حيكم توسيع قاعدة اإلطار نظر التحديد الدقيق هلا، ابإلضافة إىل عدم وجود إ

 ضافية.ية، مما قد يكلف املؤسسات أعباء إاملال
 فصاحاإل اجلهات املسؤولة عن وضع معايري .2

ختالف مداخل التنظيم واملسؤولة عن تطوير وتنظيم وإصدار معايري اإلفصاح إبظمة ختتلف اجلهات املن
احملاسيب املتبين بكل الدول، فالدول اليت تتبع املدخل القانوين للتنظيم احملاسيب تعترب خطة احملاسبة الوطنية هي املصدر 

تتبع مدخل التنظيم  يف حني أن الدول اليتاملهم للوائح احملاسبة وهي تدار بواسطة اجمللس الوطين الذي يتبع احلكومة، 
 . هفصاح ومعايري الية دورا مهما يف حتديد درجة اإلمنظمات املهنية واهليئات تبادل األوراق املن للالذايت فإ

 اخلاصة ابلقياس جرائية واملعايرياع  من املعايري وهي املعايري اإلوعلى سبيل املثال تعتمد فرنسا على ثالثة أنو 
فصاح الصادرة عن اجمللس الوطين التابع للحكومة، يف حني أن الوالايت املتحدة األمريكية  تعترب   خاصة ابإلوأخرى 

                                                           
 .587ص  مرجع سبق ذكره، حممد املربوك أبو زيد، 1
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هلما أثر مهم على درجة منظمتان   FASBو هيئة معايري احملاسبة املالية  SECكل من هيئة تبادل األوراق املالية 
أمريكا أما حال الدول النامية  فصاح احملاسيب يفلوضع معايري اإلابلتايل يعتربان اجلهتان الرمسيتني فصاح، و وموضوع اإل

فصاح غالبا ما تكون مزجيا من املنظمات املهنية واحلكومية من خالل اللوائح فإن األطراف املؤثرة على عملية اإل
 والقوانني.   

    املنظمات واملؤسسات الدولية .3
ة دورها يف التأثري على عملية ملنظمات واملؤسسات الدوليىل املنظمات والقوانني احمللية، تلعب اابإلضافة إ

   : 1فصاح، ومن أمثلة هذه املنظمات مايلياإل
  EECقتصادية األوروبيةاجلمعية اإل 1.3
فصاح، تستفيد لسلة من التوجيات اليت تتعلق ابإلحتاد األورويب وأصدرت سظم هذه املنظمة جمموعة من دول اإلت

 تكيفها مع قوانينها.منها دول األعضاء من خالل 
 UNمنظمة األمم املتحدة  2.3
فصاح على املستوى الدويل كان من خالل مؤسستها " املنظمة الدولية ثري األمم املتحدة على مستوى اإلن أتإ

جتماعي لألمم املتحدة، وعينت منظمة األمم املتحدة جمموعة من ورصات العاملية التابعة جمللس اإلقتصادي واإلللب
 .  1977اخلرباء املتمرسني يف جمال معايري احملاسبة الدولية أصدرو تقريرهم سنة 

 OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  3.3
اسرتاليا ونيوزلندا، أصدرت تظم هذه املنظمة جمموعة من الدول األوروبية والوالايت املتحدة األمريكية والياابن و 

فصاح وفقا ا أصدرت اهليئة توصيات تتعلق ابإلفصاح، كمتعلق ابحلد األدىن املقبول من اإلقواعد ت 1976سنة 
 للمناطق اجلغرافية والنشاطات الرئيسية يف كل اجملاالت.

  IASCجلنة املعايري احملاسبية الدولية 4.3
صدار معايري حماسبية دولية حتضى دولة عضوة وتقوم إب 100أكثر من  IASCتتكون جلنة املعايري احملاسبية  

لزام يف تطبيق معايريها لكنها سيب وال متتلك هذه اللجنة صفة اإلفصاح احملاالعام من بينها معايري تتعلق ابإلابلقبول 
 متثال هلذه املعايري. دول والشركات الدولية  أبمهية اإلقناع الل على إتعم

 
 

                                                           
 . 228ص  مرجع سبق ذكره،فارس بن يدير، هشام شلغام، طيب مداين،  1
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 فصاح عن املعلومات احملاسبية أساليب وأدوات اإلحتديد  .4
ختاذ عد مستخدمي املعلومات على فهمه وإفصاح احملاسيب واليت ميكن أن تسايوجد العديد من وسائل وطرق اإل

أييت أكثر القرار الصحيح، وتتوقف املفاضلة بني طريقة وأخرى على طبيعة املعلومات املطلوبة وأمهتها النسبية وفيما 
 ستخدام لطرق شيوعا يف اإلهذه ا

 فصاح من خالل القوائم املالية. اإل -
 املالحظات اهلامشية. -
 املالحق. -
 التوضيح ابالقواس. -
 تقرير مراجع احلساابت. -
 هيئة الرقابة الشرعية.تقرير  -

 املؤسسايت فصاح من املنظور لى اإلالعوامل املؤثرة عرابعا: 
فصاح يف التقارير املالية للمؤسسات، ويقصد هنا ابملنظور اإلن العوامل اليت تؤثر على درجة يوجد العديد م

ا وكذا القوانني ىل أخرى بتغري مؤشرات تصنيفهات احملاسبية قد ختتلف من مؤسسة إاملؤسسايت هو أن نوعية املعلوم
 : 1ىل ثالث فئات نوردها كاآليتمعلوماهتا، وميكن تقسيم العوامل إ ىل حاجة مستخدميإ ضافةاملعمول هبا ابإل

 العوامل البيئية  .1
أخرى انجتة  جتماعية وأخرى سياسية، وعواملختتلف التقارير املالية من دولة إىل أخرى ألسباب إقتصادية وإ

 ضافية عن التغريات البيئية وأثرها على املشروع.  عن حاجة املستفيدين إىل املعلومات اإل
 عومل تتعلق ابملعلومات   .2

فصاح عنها ومدى توافر عدد من الصفات املالية ابملعلومات اليت يتم اإل التقاريرفصاح يف تتأثر درجة اإل
ختاذها أغلب املستفديني منها وأن ات مالئمة للقرارات اليت سيقوم إلللحكم على كفاءهتا وأمهها أن تكون املعلوم

 واملقارنة. ضافة لقابليتها للتحقيقاإلستفادة منها، ابإل ثقة يف هذه املعلومات عندتكون هناك 
 عوامل تتعلق ابلوحدة االقتصادية  .3

عن املعلومة احملاسبية ومن بني  فصاحالإل يف مستويقتصادية عة من العوامل اخلاصة ابلوحدة اإلحيث توثر جممو 
 هذه العوامل مايلي:

                                                           
 .77ص  مرجع سبق ذكره،سيد امحد ولد عباد،  1
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املالية وهذا فصاح يف القوائم قتصادية ودرجة اإلحجم الوحدة اإل حيث توجد عالقة بنيقتصادية: حجم الوحدة اإل -
 ما قد يؤثر على تكلفة املعلومة احملاسبية.

فصاح وعدد املسامهني، فاملؤسسات اليت تتكون من د عالقة طردية بني مستوى وحجم اإلعدد املسامهني: توج -
فصاح عدة عناصر ال تعترب بتلك ني  وجب عليها الرفع من وترية اإلفصاح وقد يشمل اإلعدد معترب من املسامه

 لنسبة للمستخدمني األخرين.األمهية اب
مل اليت تؤثر على مستوى املعمول هبا من أهم العوا  والتشريعات احمللية واحملاسبيةالقوانني املعمول هبا: تعترب القوانني -

   فصاح.ودرجة اإل
 فصاح  عن املعلومات احملاسبية املطلب الثالث: أساليب اإل

فصاح احملاسيب، وحىت توسع متطلبات اإل ىلإللمعلومات  محتياجاهتوإ املاليني أدى توسيع دائرة املستخدمني
هة أخرى، جعل املؤسسات املعلومات مالئم من جهة للمستخدمني وضمان أفضل فهم هلا من ج يكون عرض هذه

 ستخدام أفضل الطرق واألساليب من أجل حتقيق ذلك.تنافس يف إ
 تعريف املعلومة احملاسبية أوال: 

مالئم لتعطي معىن كامل ميكن من  البياانت اليت تتم معاجلتها بشكل" 1 بشكل عام على أهناتعرف املعلومة 
ختاذ القرارات" أما املعلومة احملاسبية فيقصد هبا" جمموعة البياانت احملاسبية العمليات اجلارية واملستقبلية إل ستخدامها يفإ

قبل املؤسسة وكل  ستخدامها منغل كمخرجات جاهزة إليت متت معاجلتها لتستالناجتة عن عمليات تشغيلة خمتلفة ال
 ختاذ خمتلف القرارات".من حيتاجها يف إ

 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية  .1
قتصادية، دة إلختاذ القرارات اإلن اهلدف األساسي للتقارير املالية هو تقدمي معلومات حماسبية عالية اجلودة ومفيإ

 احملاسبية ذات جودة عالية جيب أن تتسم خبصائص نوعية نوردها كاآليت:وحىت تكون املعلومات 
 القابلية للفهم 1.1

حدى اخلصائص األساسية للمعلومات الواردة ابلقوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني إن إ
وتعتمد القابلية للفهم على أن تتوفر لدى املستخدمني القدر الكايف من املعرفة ابألعمال والنشاطات  2هلذا الغرض،

                                                           
اجمللد  دارة األعمال،إقتصادايت املالية البنكية و جملة اإل ،"فصاح احملاسيب يف حتسني جودة املعلومة احملاسبيةدور اإل " سكينة رمحة، ميلود تومي، 1

 .116، ص 2019، بسكرة اجلامعة، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  2اخلامس العدد 
 .118ص ، 2020دار اجلديد للنشر والتوزيع، زرالدة، اجلزائر،   دارة املوارد املالية،إ، حممود رأفت على الدرديري، ابراهيم جابر السيد 2
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علومات قتصادية  واحملاسبية وأن لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية، وعلى الرغم من أن املاإل
لبياانت املالية ال جيب إمهاهلا كعنصر أساسي يف ويها اال أن هناك معلومات معقدة حتتجيب أن تكون قابلة للفهم إ

 ختاذ القرار.إ
 املالءمة 2.1

ئمة عندما تؤثر على لتكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون مالئمة حلاجات صناع القرار وتكون املعلومات مال
لية أو عندما تؤكد أو مبساعدهتم يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة واملستقبالقرارات اإلقتصادية للمستخدمني 

 تصحح تقييماهتم املاضية. 
ولكي تكون املعلومات ذات صلة جيب أن تكون ذات تنبؤية وقيمة أتكيدية، فيقصد ابلقيمة التنبؤية أي أن 
تستخدم املعلومة من أجل التنبؤ  ابملركز املايل واألداء املستقبلي ومسائل أخرى هتم املستخدمني مباشرة، مثل أرابح 

لتزماهتا عندما تستحق،  الية ومقدرة املؤسسة على مواجهة إومدفوعات األجور وحتركات األسعار األوراق امل األسهم
أما أن تكون املعلومات ذات قيمة أتكيدية أي أن تكون قادرة على أتكيد أو تغيري التوقعات السابقة أو احلالية بناءا 

 على التقييم املسبق. 
 األمهية النسبية 3.1

قتصادية اليت يتخذها ؤثر على القرارات االذا كان حذفها أو حتريفها قد يية إاملعلومة ذات أمهية نسبتعترب 
القوائم املالية، وتعتمد األمهية النسبية على حجم البند أو اخلطأ املقدر يف ضوء الظروف  ىعتمادا علاملستخدمني إ

 اخلاصة للحذف أو التحريف.
 املصداقية 4.1

عتماد ة من األخطاء اهلامة والتحيز، وكان ابالمكان املستخدمني اإلذا كانت خاليابملصداقية إتتسم املعلومات 
 عليها كمعلومات تعرب بصدق عما يقصد أن تعرب عنه أو من املتوقع أن تعرب عنه.

 الصادقالتعبري  5.1
عامالت املالية اليت قتصادية واملقع العملي، الذي يعكس األحداث اإلتعين متثيل املعلومات احملاسبية للوا   

وليس جمرد متثيل شكلها فقط )تغلب  1متارسها الوحدة احملاسبية أي متثيل التقارير املالية بصدق مضموهنا )جوهرها(
 اجلزهر على الشكل(.

 
                                                           

 .317ص  مرجع سبق ذكره،ارة ايمسني، زرفاوي عبد الكرمي، عم 1
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 احلياد 6.1
جيب أن تتصف املعلومات املعروضة يف القوائم املالية ابحلياد واخللو من التحيز حىت تتصف ابملصداقية، وال 

ختيار أو عرض املعلومات تؤثر على صنع القرار أو احلكم هبدف حتقيق لية حمايدة إذا كانت طريقة اإلتعترب القوائم املا
 .1نتيجة حمددة سلفا

 احليطة واحلذر 7.1
يقصد ابحليطة واحلذر تبين درجة من احلذر يف وضع التقديرات املطلوبة يف ظل عدم التأكد حبيث ال تنتج 

حتياطات سرية أو ت، وال تتوجب احليطة واحلذر خلق إوالدخل أو تقليل لاللتزمات واملصروفاعنها تضخيم لألصول 
 وضع خمططات مبالغ فيها.

 كتمالاإل  8.1
من أجل أن تتصف ابملعلومات ابملصداقية جيب أن تكون املعلومات يف القوائم املالية كاملة ضمن حدود 

ميكن أن جيعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غري صادقة  األمهية النسبية والتكلفة، أن أي حذف يف املعلومات
 وغري مالئمة.

   الثبات 9.1
تباع نفس الطرق احملاسبية يف تسجيل األحداث االقتصادية، والتقرير عنها بطريقة موحدة من يقصد ابلثبات إ

 .2دورة اىل أخرى
 لتوقيت املناسبا 10.1

يصاهلا له، ألن توصيل املعلومة ملتخذ القرار يف الوقت ة املعلومة ملتخذ القرار بتوقيت إأي ربط مدى مالءم 
 فتقادها للفائدة املرجوة منها.على عملية اختاذ القرار، ومن مث إغري مناسب يفقدها أتثريها 

 لقابلية للمقارنةا 11.1
قارنة، تعترب املعلومات احملاسبية اليت مت قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة يف املؤسسات املختلفة قابلة للم

فصاح والعرض املطبقة هي نفسها يف اسبية والقياس والتبويب وطرق اإلجراءات احملعلى أن تكون اإل ويقصد ابلتماثل
 خمتلف املؤسسات.

 

                                                           
 .122ص  مرجع سبق ذكره،، براهيم جابر السيدإحممود رأفت على الدرديري،  1
 .317ص  مرجع سبق ذكره، ارة ايمسني، زرفاوي عبد الكرمي،عم 2
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 (: خصائص املعلومات احملاسبية3-2الشكل رقم )

 
سكندرية، اإل الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، نظرية احملاسبة )القياس واالفصاح والتقرير املايل(،أمني السيد أمحد لطفي،  املصدر:

 .13، ص2007 مصر،
 اثنيا: أساليب  االفصاح احملاسيب 

سبية وبيان أثرها على فصاح عن املعلومات احملاد العديد من األساليب اليت ميكن إستخدامها لغرض اإليوج      
لألسلوب اآلخر وفيما يلي عرض أهم األساليب أو قتصادية يف التقارير املالية ويعترب كل أسلوب مكمل األحداث اإل

 اآلليات اليت تفصح على أساسها املعلومات احملاسبية هبذف حتقيق أغراضها:
املالية، وترتيب مكوانهتا وفق  القواعد  فصاح احملاسيب يتمثل يف عرض القوائمإن جزءا مهما من اإل: القوائم املالية .1

ية مقارنتها من طرف املستخدمني مكانها وإتسهل عملية قراءهتا وفهم دئ احملاسبية املتعارف عليها،اواملب
 .1ستخالص املعلوماتوإ

                                                           
جملة البحوث  ،"للتقارير املالية وأثرها على زايدة كفاءة األسواق املاليةفصاح يف ظل املعايري الدولية دور اإل"بسبع عبد القادر، بن عيسى بن علية،  1

 .58، ص 2017 ،زاين عاشور ابجللفة جامعةكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   ،العدد األول والدراسات التجارية،

 مستخدمو املعلومات احملاسبية 
 

 حمددات 
 

 خصائص متعلقة ابالستخدام
 

 معيار حاكم            
 

  خصائص أساسية 
 
 
 
 

اخلصائص 
 الثانوية

التكلفة، املنفعة        األمهية النسبية   
قيد حاسم            أساس االعرتاف  
 

القابلية للفهم    

املنفعة للقرار   

املالءمة   املصداقية وامكانية االعتماد   

القيمة التنبؤية   القيمةاالسرتجاعية  الصدق يف العرض  

 القرار وخصائصهم امستخدمو

املناسب      التوقيت القابلية للتحقيق   احلياد وعدم التحيز   

القابلية للمقارنة   الثبات   
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ستخدام جات اجلهات اخلارجية اليت تقوم إبحتيااليت تسعى القوائم املالية إىل حتقيقه من إ 1اهلدف األساسي وينشأ
 نطالقا من حتديد قطاعاتؤسسات، وإاليت حيتاجوهنا على امل تلك القوائم، والذي تنقصهم سلطة فرض املعلومات

طار املفاهيمي جمللس يد أهم أهداف القوائم املالية وهذا ما تعرض له اإلنه ميكن حتداملستفدين وحاجياهتم املشرتكة فإ
 حصر أهم األهداف القوائم املالية يف النقاط اآلتية: 2وميكن  12يف الفقرة  IASBاملعايري احملاسبية الدولية 

 معلومات عن اآلداء، واملركز املايل.توفري  -
 متكن املعلومات اليت تقدمها القوائم املالية من مسائلة الشركة وحماسبتها عن املوارد املتوفرة لديها. -
ني املالك داري نتائج الوكالة القائمة بتعمل القوائم املالية على إظهار نتائج التدبري اإلداري، واملقصود ابلتدبري اإل -

 دارة من جهة أخرى.من جهة واإلواملسامهني 
ضافة معلومات أقل أمهية ت اهلامشية لتوضيح أو تفسري، أو إاستخدام املالحضيتم إ املالحضات اهلامشية: .2

فصاح عن األحداث وي على معلومات كمية ووصفية، كاإلواملتعلقة ابلعناصر القوائم املالية، واليت ميكن أن حتت
 .3لتزامات احملتملةة، إضافة إىل اإلفصاح عن اإلطرق واملبادئ احملاسبية املتبعالالحقة لتاريخ امليزانية، أو ال

عطاء تفاصيل عن بعض البنود القوائم األصلية، يتم من خالهلا إضافية ترفق مع وتشمل على قوائم إاملالحق:  .3
الثابتة وطرق االهتالك، قائمة واليت ال تستوعبها املالحضات اهلامشية، ومثال ذلك األصول ، الواردة ابلقوائم املالية
سعار، قائمة املدنني وخمصص الديون املشكوك فيها، قائمة ساس التغري يف املستوى العام لألاملركز املايل على أ

 املخزون السلعي ....اخل.
تستخدم األقواس يف القوائم املالية لتوضيح بعض األرقام الظاهرة املعلومات املوجودة من خالل األقواس:  .4

حتساهبا أو سبب ظهورها من قبل املستخدمني غري امللمني ابحملاسبة، مثل فهم طرق إاملالية، واليت يصعب  مقوائابل
 املبدأ املستخدم يف تقييم خمزون هناية الفرتة.

ر املراجع اخلارجي، وتقرير جملس فصاح املستخدمة واملتفق عليها تقرييعترب من ضمن وسائل اإلتقرير املراجع:  .5
عطاء رأي حمايد عن موضوعية وسالمة األرقام الظاهرة ابلقوائم حيث يتم من خالل تقرير املراجع إ املؤسسةدارة إ

دارة ابالفصاح عن ت املنشورة، يف حني يقوم جملس اإلاملالية، وذلك بغرض تعزير ثقة املستخدمني يف املعلوما
 ستقبلية هلا.األداء احلايل للمؤسسة وعن اخلطط امل

                                                           
امللتقى الدويل األول، احملاسبة واملراجعة  ،SCF تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايلمدى فعالية املراجعة املالية يف ظل ي عبد الكرمي، عياد السعدي، ري خ 1

 .9، ص 2012ديسمرب  05-04ئر، يومي جامعة املسيلة، اجلزاكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،يف ظل بيئة األعمال الدولية،  
 .83ص  مرجع سبق ذكره،حممد عبد احلميد حممد عطية،  2
 .58ص  مرجع سبق ذكره، بسبع عبد القادر، بن عيسى بن علية، 3
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   IAS/ IFRS ملعايري اإلبالغ املايل الدولية فصاح احملاسيب وفق اين: اإلاملبحث الث 
لقد أصبح احلصول على معلومات مالية وسهولة حرية تداوهلا ومصداقيتها من القضااي املهمة يف العصر 

األطراف تها جلميع اتحية يف املعلومات املتحصل عليها وإاحلايل، ومن أجل حتقيق املزيد من الشفافية واملصداق
فصاح احملاسيب يف كل معيار سواء معايري على متطلبات لإل عتماداملهنية على اإل اهليئات واملنظمات املستفيدة عملت

وفيما فصاح عن هذه املتطلبات ري احملاسبية مع حتديد أساليب اإلاملصدرة من قبل جلنة املعايري احملاسبية أو جملس املعاي
 .IAS/ IFRSاح عن املعلومة  فصيلي أهم هذه املتطلبات واإل

  IAS/ IFRS ملعايري اإلبالغ املايل الدولية فصاح العام  وفق اإلمتطلبات املطلب األول: 
  :1فصاح احملاسيب متطلبات تتمثل فيما يليلإل

 : تقاس بنود القوائم املالية بتطبيق سياسات حماسبية قد ختتلف من منشأة ألخرى، وقدأوال: السياسات احملاسبية
ىل صعوبة فهم القوائم املالية يف بية خمتلفة يؤدي إستخدام سياسات حماسعلى أن إ أوضحت املعايري احملاسبية الدولية

تلك عن أن تفصح  لذا على كل منشأة ظل عدم وجود جمموعة معينة من السياسات املقبولة ميكن الرجوع هلا، 
     قوائمها املالية. السياسات اليت تعترب املفسر الوحيد لألرقام الواردة يف

ها للقوائم املالية على وصف للصفقات اليت أبرمت أن تشمل املالحضات التابعةجيب اثنيا: األطراف والصفقات: 
بني املؤسسة وأطراف خارجية أخرى مثل العالقة بني  املؤسسة واألطراف األخرى، ابإلضافة إىل العالقات اهلامة

 ة.املؤسسة القابضة واملؤسسات التابع
تغطي القوائم املالية فرتة حمدودة من الوقت، ولكنها ال تكون متاحة للنشر مباشرة يف هناية الالحقة: األحداث اثلثا: 

صدار متدة بني هناية الفرتة املالية وإنتهاء الفرتة املالية بعدة شهور، تسمى الفرتة املة املالية، وغالبا ما تنشر بعد إالفرت 
متصلة ابلقوائم املالية ونشر تلك القوائم ابلفرتة الالحقة اليت قد حتدث فيها أحداث هامة أو تتاح معلومات جديدة 

عرضها يف صورة مر يتطلب تعديل لتلك القوائم أو عدادها، فان مل تكن منعكسة يف القوائم املالية فان األاليت مت إ
 املالحظات املرفقة هبا.

نه يف ظل : يتم إعداد القوائم املالية على أساس إفرتاض إستمرار املشروع، وأستمرار املؤسسةول إالشكوك حرابعا: 
ىل ما ال هناية، ويف ته فانه يفرتض أن املشروع مستمر إستمراريات وتوقعات بفشل املشروع أو عدم إأية معلوم بغيا

فصاح ر املشروع غري قائم عندئذ جيب اإلستمرافرتاض إعدي القوائم املالية معلومات أن إاحلاالت اليت يتوفر فيها لدى م
 عن تلك املعلومات يف املالحظات التابعة للقوائم املالية.
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حتدث االلتزامات نتيجة للقضااي املرفوعة ضد املؤسسة أو املنازعات مع األطراف احملتملة: لتزامات اإلخامسا: 
ويف حال أتكدها تتطلب حتويل ، فيما خيص حدوثها أو مبالغها األخرى وابلتايل فهي حتيط هبا الكثري من عدم التأكد

رمسي من القوائم املالية، أما جزء  بعض املبالغ مستقبال عند تسوية النزاع وابلتايل تدخل ضمن الدفاتر احملاسبية لتصبح
 للقوائم املالية. فصاح عنها يف املالحضات التابعةاإللتزامات األقل أتكيدا فيتم اإل

    IAS  وفق كل معيار من معايري احملاسبية الدولية فصاح احملاسيبمتطلبات اإل الثاين:املطلب 
فصاح احملاسيب وكيفية عرض القوائم املالية من حيث د معيار واحد فقط يتناول اإلال أنه ال يوجارة إشجيد اإل

فصاحات احملاسبية الدولية حتدد بعض اإل الشكل وهيكل القوائم املالية والسياسات احملاسبية، أي أن مجيع املعايري
 فصاحات وفق ملعايري احملاسبية الدولية.، وفيما يلي أهم اإلاملطلوبة

  IAS 1عرض البياانت املالية األول الدويلفصاحات املطلوبة وفق للمعيار احملاسيب أوال: اإل
على اجملموعة الكاملة للقوائم املالية اليت جيب  "IAS 1عرض البياانت املاليةنص املعيار احملاسيب الدويل رقم واحد "     

يف )قائمة املركز املايل يف هناية الفرتة، قائمة الدخل الشامل عن القرتة، قائمة التغريات  1على املؤسسة عرضها واملتمثلة
سياسات يضاحات واملالحظات وملخصا للالتدفقات النقدية عن الفرتة  ابإلضافة إىل اإليف حقوق امللكية، قائمة 

 احملاسبية اهلامة أي معلومات تفسريية أخرى منتقاة (.
 فصاح عنها يف كل قائمة. ن املعلومات احملاسبية الواجب اإلاحلد األدىن م IAS 1 كما حدد املعيار احملاسيب الدويل

حسب املعيار احملاسيب فصاح عنها يف قائمة املركز املايل )امليزانية( ن املعلومات احملاسبية الواجب اإلاحلد األدىن م .1
 2"عرض البياانت املالية":   IAS 1الدويل

 األصول الثابتة املادية )مثل العقارات واآلالت واملعدات واألاثث(. -
 صول الغري ملموسة. األ -
 ستثمارات العقارية. اإل -
 األصول املالية.  -
 األصول البيولوجية. -
 املخزون -
 القبض(حساابت القبض التجارية )املدينون وأوراق  -

                                                           
 . 58، ص 2009الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اجلزء األول، ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 1
 .65ص  املرجع نفسه، 2
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 النقدية وما يف حكمها. -
 حساابت الدفع التجارية وغريها. -
 املخصصات. -
 لتزامات املالية.اإل -
 لتزامات واألصول للضرائب اجلارية.اإل -
 واألصول الضريبية املؤجلة.ت لتزمااإل -
 حصص األقلية املعروضة يف حقوق امللكية. -
احلد األدىن من املعلومات احملاسبية الواجب االفصاح عنها يف قائمة الدخل الشامل حسب املعيار احملاسيب الدويل  .2

IAS 1 "1:"عرض البياانت املالية 
 يرادات.اإل -
 تكاليف التمويل. -
 امللكية.ستخدام طريقة حقوق شرتكة واليت تتم احملاسبة عنها إبالنصيب يف الشركات الزميلة واملشروعات امل -
 مصروف الضرائب. -
 صايف الربح أو اخلسارة بعد الضرائب لألنشطة املؤقته. -
شرتكة واليت امل يف الشركات الزميلة واملشروعات املحسب الطبيعة ماعدا حصة الدخل الش تبوب مكوانت الدخل -

 ستخدام طريقة حقوق امللكية.تتم احملاسبة عنها إب
 مجايل الدخل الشامل.إ -
فصاح عنها يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية حسب املعيار املعلومات احملاسبية الواجب اإلن احلد األدىن م .3

 ": "عرض البياانت املاليةIAS 1 احملاسيب الدويل
مجايل الدخل الشامل عن الفرتة مع بيان بشكل مفصل املبالغ اليت ختص محلة األسهم يف الشركة القابضة وحصة إ -

 األقلية.
  IAS 8عادة العرض املعرتف به وفقا للمعيار احملاسيب الدويل األثر الرتاكمي إلفصاح عن اإل -
 فصاح عن التغريات بني القيمة الدفرتية يف بداية وهناية الفرتة.اإل -

                                                           
 .77 -71ص  مرجع سبق ذكره،، اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 1
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فصاح عن خمتلف املعامالت مع املالك فيما خيص املسامهات والتوزيعات والتغريات يف حصص امللكية للشركات اإل -
 التابعة.

شارة وتفسري البنود مناط املنتظمة واإلملالية على املعلومات الالزمة األيضاحات املتممة للقوائم اتشمل اإلوأخريا  .4
عداد القوائم املالية احملاسبية املطبقة يف إ اساتيلب القوائم املالية، وتشمل هذه املعلومات على السالواردة يف ص

 .1والتقديرات يف حالة عدم التأكد
  IAS 2املخزون ت املطلوبة وفق للمعيار احملاسيب الدويل الثاين فصاحااثنيا: اإل

 "املخزون" تفصح الشركات يف قوائمها املالية عن:    IAS 2حسب هذا املعيار  
 .2السياسات احملاسبية املتبعة يف قياس املخزون مبا يف ذلك صيغة التكلفة املستخدمة -
 املرحلة حسب التصنيفات املالئمة للمؤسسة.مجالية املرحلة للمخزون والقيمة القيم اإل -
 تكلفة البيع.من القيمة املرحلة للمخزون اليت حتمل قيمة عادلة أقل  -
 .3ىل زايدة القيمةخنفاضه( والظروف اليت أدت إسبق إ نعكاس )زايدة اتلية ملخزونمبلغ  أي إ -

   IAS 7"قائمة التدفقات النقدية"  الدويل السابع  فصاحات املطلوبة وفق للمعيار احملاسيباإل: اثلثا
 تتمثل يف بعرض قائمة التدفقات النقدية اليت حتتوي على ثالث أنشطة أساسية الشركات وفقا هلذا املعيار تقوم  -

 .4حكمهايف ىل النقدية وما ابإلضافة إ (ستثمار، وأنشطة التمويلأنشطة اإلستغالل، أنشطة اإل)
والذي يتفق مع مويل وفقا ألسلوب األكثر مالءمة ستثمار وأنشطة التأنشطة اإل ،ستغاللتعرض الشركة أنشطة اإل -

أعمال وظروف الشركة، فالتصنيف حسب النشاط يعمل على تقدمي معلومات متكن مستخدمي القوائم املالية من 
قة اليت تنشأ بني تقييم العالا تقدير أثر تلك األنشطة على املركز املايل للشركة وكذلك النقدية وما يف حكمها وكذ

 هذه األنشطة.
بصفة عامة من العمليات املالية فصاح عنها والواجب اإلستغالل لد التدفقات النقدية من أنشطة اإلتتو   -

واألحداث األخرى اليت تدخل يف حتديد صايف الربح أو اخلسار مثل ) املقبوضات النقدية من بيع السلع أو تقدمي 
فني األخرى، املدفوعات النقدية للموظ يراداتاإلاتوات والرسوم والعموالت واإل خلدمات، املقبوضات النقدية منا

                                                           
 .79ص  مرجع سبق ذكره،، اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  معايري احملاسبية،ستخدام إدليل ، محاد طارق عبد العال 1
مارسات احملاسبية يف املؤسسات امل ىأمهية االفصاح والقياس احملاسيب يف القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل وأثره عل" خلف هللا بن يوسف،  2

 .34ص  ،2017جوان العريب بن املهيدي، أم البواقي ، اجلزائر،  جامعة العدد السابع،دارية، الدراسات املالية واحملاسبية اإل جملة ،" قتصاديةاإل
 .95ص  األول، مرجع سبق ذكره،اجلزء  ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 3

 .372ص  سبق ذكره،مرجع حممد عبد احلميد عطية،  4
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 العينية، املدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو املبالغ املسرتدة جور النقدية واملزاايواملعاملني أو نيابة عنهم مثل األ
املدينة املتعلقة ابلقروض اليت حصلت مدفوعات الفوائد  و التمويل،ها غري تلك اليت ترتبط أبنشطة اإلستثمار أمن

ملتها الشركة نتيجة القضااي املرفوعة ضدها، املقبوضات وعات الغرامات والتعويضات اليت حتعليها الشركة، مدف
 .واملدفوعات لشركة التأمني، املقبوضات واملدفوعات النقدية من العقود احملتفظ هبا ألغراص املضاربة واملتاجرة(

ستثمارات تثمار من األصول طويلة األجل واإلسالنقدية والواجب اإلفصاح عنها ألنشطة اإلولد التدفقات تت -
األخرى، وهي متثل مدى ما يدفع من نفقات على األصول اليت تستخدم يف توليد الدخل ومن أمثلة التدفقات 

ملموسة واألصول طويلة األجل قناء األصول سواء الثابتة أو الغري وعات النقدية إلملدفنشطة اإلستثمار )االنقدية أل
نشائها ابملوارد الذاتية، وتكاليف األصول الثابتة اليت مت إتتضمن هذه املدفوعات تكاليف التطوير اليت مت رمسلتها، 

وضات النقدية املقبوضات النقدية للتنازل عن األصول سواء الثابتة أو الغري ملموسة واألصول طويلة األجل، املقب
سهم يف الشركات األخرى واحلصص يف الشركات األخرى ما عدا املقبوضات اليت حتتفظ هبا األمن بيع السندات و 

ة ألطراف أخرى، املقبوضات النقدية من ملدفوعات النقدية والقروض املمنوحالشركة ألغراض التعامل واملتاجرة، ا
بوضات النقدية لشراء عقود آجلة حتصيل الدفعات النقدية والقروض املمنوحة لألطراف األخرى، املدفوعات أو املق

وعقود مستقبلية والعقود االختيارية وعقود املقايضة ما مل تكن هذه العقود حيتفظ هبا ألغراض التعامل أو 
 .1املتاجرة(

حتياجات مقدمي رأس املال للشركة من أنشطة التمويل يف التنبؤ إبلناجتة عن افصاح عن التدفقات النقدية يفيد اإل -
صدار األسهم أو أدوات امللكية )املقبوضات الناشئة عن إ النقدية املستقبلية، ومن أمثلة هذه التفقاتالتدفقات 

صدار أدوات إسرتاد أسهم الشركة، املقبوضات النقدية من خرى، املدفوعات النقدية للمالك إلقتناء أو إاأل
جل، السداد أو الدفع النقدي للمبالغ املديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات والسلفيات األخرى قصرية األ

 .2االلتزام القائم املتعلق ابلتأجري التمويلي( قدية اليت يدفعها املستأجر لتخفيضاملقرتضة، املدفوعات الن
 .حسب هذا املعيار تعد قائمة التدفقات النقدية وفق طريقتني حسب الطريقة املباشرة والطريقة الغري مباشرة -

النقدية" ومن أمثلة هذه  دفقات" قائمة الت IAS 7طلوبة بواسطة املعيار احملاسيب الدويل فصاحات أخرى موهناك إ -
3يلي: فصاحات مااإل

 

                                                           
 .374ص  مرجع سبق ذكره،حممد عبد احلميد عطية،  1

 .377-376ص  ،املرجع نفسه 2
 .534ص  مرجع سبق ذكره،، (موسوعة املعايري احملاسبية )عرض القوائم املاليةطارق عبد العال محاد،  3
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ام بواسطة اجملموعة، مع ستخدغري متاحة لإلالحتتفظ هبا املنشأة و مقدار أرصدة النقدية وما يف حكمها اهلامة اليت  -
شركة اتبعة تعمل يف دولة أجنبية وتوجد رقابة أو قيود قانونية على حتويل  وجودومثال ذلك  دارة عليهاتعليق اإل

 العمالت األجنبية.
 ن وجدت.تسهيالت القروض املمنوحة مشريا إىل القيود على إستخدامها إ -
 ستثمار والتمويل والتدفقات النقدية املتعلقة ابحلقوق يفالل واإلستغلتدفقات النقدية من كال أنشطة اإلمجايل اإ -

 ستخدام التجميع النسيب للقوائم املالية.املشروعات املشرتكة املعروضة إب
ىل زايدة يف الطاقة التشغيلية بشكل منفصل عن تلك التدفقات إظهار املبلغ اإلمجايل للتدفقات النقدية الراجعة إ -

 النقدية الالزمة للحفاظ على الطاقة التشغيلية.
 ل القطاعات الصناعية واجلغرافية.مقدار التدفقات النقدية املنفصلة من خال -

الدويل الثامن "السياسات احملاسبية، التغريات يف التقديرات  ت املطلوبة وفق للمعيار احملاسيبفصاحارابعا: اإل
 1IAS 8واألخطاء" 

املالية عداد القوائم سات احملاسبية املستخدمة وبعض اإليضاحات يف إوفقا هلذا املعيار تفصح املؤسسة  عن السيا  -
 " عرض البياانت املالية " IAS 1 وفقا للمعيار احملاسيب الدويل

، سواء املتعلقة بتطبيق األويل للمعيار أو تفسيري ما ت يف السياسات احملاسبية املتبعةاملؤسسات عن التغريا تفصح   -
 أو تلك اليت تتخذها الشركات طوعا.

التأكد خبصوص التقدير والتغريات يف التقديرات وذلك وفقا كذلك ووفقا هلذا ملعيار تفصح الشركات عن عدم  -
  .IAS 19 ،IAS 2 ،IAS 36 ،IAS 1 ملتطلبات املعايري احملاسبيىة الدولية التالية

فصاح عن األخطاء الفرتات السابقة وذلك وفقا ملا نص عليه املعيار احملاسيب الدويل كما أن على الشركات اإل   -
IAS 8 " احملاسبية، التغريات يف التقديرات واألخطاءالسياسات". 
 IAS"  حداث الالحقة لتاريخ امليزانيةاأل"  ق للمعيار احملاسيب الدويل العاشروبة وففصاحات املطلخامسا: اإل

10. 
 :2فصاحات التالية" اإلحداث الالحقة لتاريخ امليزانيةاأل"  IAS 10يتطلب املعيار احملاسيب الدويل 

طة تعديل القوائم ذا كان ملالك الشركة سلية ومن الذي أعطى هذا الرتخيص، وإصدار القوائم املالإب اتريخ الرتخيص -
 فصاح عنها.املالية بعد اإلصدار فهذه الواقعة جيب اإل

                                                           
 .684-674بتصرف، ص  مرجع سبق ذكره،، (موسوعة املعايري احملاسبية )عرض القوائم املاليةطارق عبد العال محاد،  1

 .196 ، مرجع سبق ذكره،اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  دليل استخدام معايري احملاسبية،، محاد طارق عبد العال 2
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فصاحات ئمة يف اتريخ امليزانية، فإن اإلذا كانت املعلومات املسلمة بعد اتريخ امليزانية حول الظروف اليت كانت قاإ -
 لقة بتلك الظروف جيب حتديثها يف ضوء املعلومات اجلديدة.املتع

فصاح عنها يؤثر اتريخ امليزانية ذات أمهية حبيث أن عدم اإلدخال تعديالت بعد عند وجود أحداث ال تتطلب إ -
فصاحات عن كل الفئات اهلامة ألحداث عدم إ جراء، فيجب إختاذ القراراتيف إ يف قدرة مستخدمي القوائم املالية

 التسوية بشأن طبيعة احلدث وتقدير أتثريه املايل. 
 .IAS 11"  نشاءعقود اإل"  عشراحلادي فصاحات املطلوبة وفق للمعيار احملاسيب : اإلسادسا

 : 1ستثناء ما يليمل يتطلب هذا املعيار إفصاحات كثرية إب
 متام العقد اليت يتم تقديرها بعدة طرق.دات لعقود اإلنشاء وذلك حسب نسبة إيراتعرتف الشركة ابملصروفات واإل -
 نشاء يف قائمة الدخل.د اإللشركة عن اخلسائر املتوقعة من عقو كذلك تفصح ا -

 IAS 12"  فصاح عن ضرائب الدخلاإل"  عشرالثاين فصاحات املطلوبة وفق للمعيار احملاسيب اإل :سابعا
 .2الشركة بشكل مفصل عن مكوانت الضريبةوفقا هلذا املعيار تفصح 

 ريبة املؤجلة.الشركة عن الض تفصح كذلك -
 .3تفسري العالقة بني النفقة الضريبية والربح احملاسيب IAS 12كما يشرتط املعيار  -
حتساب نسبة الضريبة مع بيان شرح ألي تغريات يف نسبة اح عن األساس الذي مت بناء عليه إفصينبغي اإل -

 . املعمول هباالضريبة 
وحتليل أرصدة الضريبة املؤجلة الصافية مجايل للفروق املؤقتة املبلغ اإلتفصح الشركة كذلك ووفقا هلذا املعيار عن  -

 للفرتة اجلارية والسابقة.  
 IAS 16" املمتلكات واملصانع واملعدات "  الثاين عشر الدويلفصاحات املطلوبة وفق للمعيار احملاسيب اثمنا: اإل

 :4فصاح عنلب هذا املعيار اإليتط
 أساس القيمة املستخدم يف حتديد كلفة األصل. -
 نداثر املستخدمة.طرق اإل -

                                                           
 .212ص  ، مرجع سبق ذكره،اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، طارق عبد العال محاد 1

 ،2020منشورات دار املنظومة، "، االفصاح احملاسيب يف ضوء املعايري احملاسبية الدولية"  غازي عبد العزيز سليمان، 2
http://search.mandumah.com/Record/925060  ،157، ص 2020ماي  15طالع اتريخ اإل. 

 .246-245 ، مرجع سبق ذكره،اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 3

 .157، مرجع سبق ذكره غازي عبد العزيز سليمان، 4

http://search.mandumah.com/Record/925060
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 نداثر.نتاجية ومعدات اإلاألعمار اإل -
 نداثر املرتاكم يف بداية الفرتة وهنايتها.إمجايل قيمة األصل واإل -
 خالل الفرتة. ستبعاتواإلحركة اإلضافات  -
 األصول املرهونة. -
 عادة التأهيل.احملاسبية إلالسياسات  -
 املشاريع حتت التنفيذ. -
 رتباطات املالية لشراء أصول.اإل -
عادة التقييم إ تذا كانوفيما إ هذلك واتريخ سراينم يف يضاح األساس املستخدب إنه جيفإ عادة التقييميف حالة إ -

 عادة التقييم.بواسطة خبري حمايد وفائض إ تمت
 IAS 18 " يراد اإل عشر "لثامن ا الدويلوفق للمعيار احملاسيب  فصاحات املطلوبة: اإلاتسعا

 :  1فصاحات التاليةيتطلب هذا املعيار اإل
 ستكمال ابلنسبة لتقدمي اخلدمات.راد مبا فيها طرق حتديد مرحلة اإليسياسات احملاسبة املأخوذة هبا لإلعرتاف ابإل -
دمات، شامال كل من )مبيعات البضائع، تقدمي اخل يراد املعرتف به خالل الفرتةمقدار كل فئة هامة من اإل -

يرد املعرتف به من تبادل السلع أو اخلدمات الداخلة يف ازات، توزيعات األرابح، مقدار اإلمتيالفائدة، مقابل اإل
 الفئة(.

  219IAS " مزااي املوظفني  عشر "التاسع  الدويل وفق للمعيار احملاسيب فصاحات املطلوبةاإل :عاشرا

ما يف صورة معزولة أو عرضها كتكاليف خدمة جارية، أو  قة املعاش إالشركة وفقا هلذا املعيار عن عناصر نفتفصح  -
 كمبلغ ضمن قائمة الدخل.

 فصاح الكايف مطلوب لتحقيق فهم ألمهية خطط مزااي العاملني اخلاصة ابلشركة.اإل -
 من املعيار ما يلي:  143ىل إ 120صاحات املوضحة يف الفقرة من فومن بني اإل

 مجالية يف قائمة الدخل.ئر ووصف للخطة ومكوانت النفقة اإلعرتاف ابملكاسب واخلساالسياسة احملاسبية لإل -
القيمة العادلة ألصول اخلطة لكل فئة من األدوات املالية للشركة، أي عقار مشغول أو أصول أخر مستخدمة  -

 .فصاحات عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة والنفقات الطارئة(إة الشركة مصدر القوائم املالية و بواسط

                                                           
 .366ص  ، مرجع سبق ذكره،اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 1

 .383ص املرجع نفسه،  2
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الدويل العشرون "احملاسبة عن املنح احلكومية واالفصاح  وفق للمعيار احملاسيب فصاحات املطلوبةاإل :إحدا عشر 
 IAS 20عن املساعدات احلكومية " 

 : 1وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عن
 تنزيل مبلغ املنحة من قيمة املوجودات. واملايل أما تصنيفها كدخل مؤجل أاملنح احلكومية ابملركز  -
 السياسات احملاسبية املتبعة للمنح احلكومية. -
 أساليب العرض املتبعة يف القوائم املالية. -
 طبيعة وحمتوى املنح احلكومية املذكورة يف القوائم املالية. -
 ستخدمت.أية مساعدات حكومية وألية أغراض أذكر  -
 ة شروط مقرتنة بطبيعة هذه املساعدات.أي -

والعشرون "آاثر التغري يف أسعار صرف  احملاسيب الدويل احلاديلمعيار فصاحات املطلوبة وفقا لاإلعشر:إثنيت 
 IAS 21العمالت األجنبية" 

 : فصاح عن األيتوفيه جيب  اإل
 فروقات األسعار اليت مت تضمينها يف صايف الربح أو اخلسارة للفرتة. -
 فروقات أسعار الصرف املصنفة كبند من بنود حقوق امللكية وتسوية ذلك يف بداية الفرتة وهنايتها. -
 ستعمال عملة ختتلف عن عملة البلد الذي تقيم فيه الشركة.سبب إ -

 IAS 23قرتاض" تكاليف اإل لدويل الثالث والعشرون"لمعيار احملاسيب افصاحات املطلوبة وفقا لاإل عشر:ثالثة 

املنشأة  قرتاض، واذا أخذتابلنسبة لتكاليف اإل السياسة احملاسبية اليت تتبعها 2تفصح الشركة عنجيب أن 
 قرتاض فاهنا جيب أن حتدد بشكل واضح ومنفصل تلك التكاليف املرمسلة ومعدل الرمسلةبسياسة رمسلة تكاليف اإل
 قرتاض الصاحل للرمسلة.اإل تكلفةاملستخدم يف حتديد مبلغ 

 
 
 

                                                           
 .157، مرجع سبق ذكره غازي عبد العزيز سليمان، 1

 .451ص  مرجع سبق ذكره،، اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 2
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 ذات األطراف عن فصاحاإل والعشرون"الرابع احملاسيب الدويل  لمعيارفصاحات املطلوبة وفقا لاإل: عشرأربعة 
 IAS 24"  العالقة

الشركة  وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عن العالقة بينها وبني الشركة القابضة أو شركاهتا التابعة، كما ينبغي على
مجاال ة إدارة األساسيني للشركخدماهتم واليت يتلقاها أفراد اإل يف مقابلفصاح يف كل الظروف عن املقابل الذي هو اإل

 : 1وابلنسبة لكل فئة من الفئات اخلمس األتية
 جازات.صرية األجل مثل الرواتب وأجرة اإلمنافع املوظفني ق -
 نتهاء اخلدمة، مثل املعاشات.منافع ما بعد إ -
 جازة املدفوعة األجر. الطويلة واإلل مثل مكافآت اخلدمة منافع أخرى طويلة األج -
 هناء اخلدمة.منافع إ -
 عمليات دفع على أساس األسهم مثل األسهم وخيارات األسهم. -
حدثت خالل  فصاحات املطلوبة حسب عمليات الطرف ذو العالقة اليتجيب على الشركة حتديد حجم اإل -

والرصيد املتبقي يف هناية  وطبيعة العالقة وقيمة الصفقة ،فصاحات عن طبيعة الصفقةالفرتة، وتشمل هذه اإل
 واألحكام والشروط امللحقة أبي رصيد قائم.السنة، 

فصاحات من شأنه يساعد مستخدمي القوائم املالية لفهم األثر املايل للصفقات والعمليات مع حتديد حجم اإل -
 األطراف ذات العالقة. 

 برامج عن والتقرير احملاسبة"  للمعيار احملاسيب الدويل السادس والعشرونفصاحات املطلوبة وفقا : اإلعشرسة مخ
 IAS 26"  التقاعد منافع

 : 2وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عن تقرير يشمل منافع التقاعد، ويف هذا التقرير جيب أن يوضح يف
حيث تفصح املؤسسة يف هذه  قائمة التغريات يف صايف األصول املتاحة يف لصندوق لتقدمي املنافع مستقبال، -

 القائمة عن كل األرصدة واحلركة خالل الفرتة ابلتفصيل.
 ستثمارات اهلامة.يم األصول يف الصندوق وتفاصيل اإلملخص السياسات احملاسبية للخطة وأساس تقي -
 
 

                                                           
 .466ص  مرجع سبق ذكره،، اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 1
 .487ص املرجع نفسه،  2
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 IAS"  املالية املنفصلةالقوائم والعشرون"  السابعفصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويل اإلعشر:  ستة 

27 
 : 1فصاح عما أييتاإل IAS 27"  القوائم املالية املنفصلةأوجب املعيار احملاسيب السابع والعشرون " 

سم، بلد التسجيل أو االقامة ونسبة حق القوائم املالية املوحدة تبني اإلقائمة ابملنشآت التابعة اهلامة اليت تندرج يف  -
 خمتلفتني. التصويت احملتفظ هبا إذا كانتأو نسبة حق امللكية 

 طبيعة العالقة بني الشركة األم والتابعة. -
 وصف لطريقة املستخدمة يف احملاسبة عن املنشآت التابعة يف القوائم املالية املنفصلة للمنشآت األم.   -

ستثمارات يف املؤسسات اإلفصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويل الثامن والعشرون" : اإلعشر سبعة
 IAS 28" الزميلة واملشاريع املشرتكة 

 : 2فصاحات اآلتيةجيب إجراء اإل "ستثمارات يف املؤسسات الزميلة واملشاريع املشرتكة اإل"  IAS 28وفقا للمعيار
 سعار منشورة.كات الشقيقة اليت توجد هلا عروض أستثمار يف الشر القيمة العادلة لإل -
 يرادات والربح أو اخلسارة.مل املبالغ االمجالية لألصول واإللتزامات واإلالشركات الشقيقة، وتشمعلومات مالية عن  -
 ملالية للشركة الشقيقة املختلف عن اتريخ املستثمر وسبب االختالف.ااتريخ القوائم  -
أرابح أسهم  ورةصىل املستثمر يف ركات الشقيقة على حتويل األموال إد هامة على قدرة الشطبيعة ومدى أية قيو  -

 نقدية أو سداد لقروض أو سلفيات.
 النصيب الغري معرتف به يف خسائر الشركة الشقيقة. -
امللكية واملبلغ املرحل  ستثمارات طريقة حقوقنصيب املستثمر يف ربح أو خسارة إ فصاح بشكل مفصل عناإل -

 ستثمارات.لتلك اإل
 ليات متوقفة ملثل هذه الشركات الشقيقة.فصاح كذلك وبشكل مفصل عن نصيب املستثمر يف أي عمجيب اإل -
بواسطة ة الشركة الشقيقة املعرتف هبا مباشرة يف حقوق ملكي تثمر يف التغرياتعرتاف بنصيب املسأيضا يتم اإل -

 ".عرض البياانت املالية" IAS 1فصاح عنه يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية حسب املعيار املستثمر، واإل

 IAS الدويل ملعيار احملاسيبضافية متثلت يف تلك اليت نص عليها افصاحات إعلى إ  IAS 28ونص املعيار احملاسيب  -

لتزمات العرضية إللتزمات العرضية للشركة الشقيقة وكذا االشركة عن ) نصيب املستثمر يف اإلتفصح كذلك "  37
 ".لتزامات الشركة الشقيقة أو جزء منها(ملستثمر مسؤول ابلتضامن عن كل اإلن االيت قد تنشأ أل

                                                           
 .158 مرجع سبق ذكره، غازي عبد العزيز سليمان، 1

 .520ص ، مرجع سبق ذكره،اجلزء األول ،30اىل  1املعايري من  ستخدام معايري احملاسبية،إدليل ، محاد طارق عبد العال 2
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قتصادايت يف ظل إاحملاسبة " والعشرون التاسعفصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويل اإل عشر: مثانية 
 IAS 29"  التضخم اجلامح

عتبارات الزايدات قارنة مت ضبطها وتعديلها وفقا إليضاح أن القوائم املالية واملعلومات املينبغي على الشركة إ
ة، كما ينبغي على الشركة أيضا اإلفصاح عن أساس التضخمية العامة بتطبيق وحدة القياس احلالية يف اتريخ امليزاني

 ىل ما سبق تفصح الشركة عن املعلومات لتغريات يف مؤشر األسعار.  ائمها املالية، ابإلضافة إعداد قو إ
 IAS 33"  ثالثة وثالثون " رحبية األسهم للمعيار احملاسيب الدويلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلتسعة عشر

" جيب على الكيان املتداولة أوراقه املالية يف البورصة لألوراق املالية أو الذي يكون بصدد طرح  1وفقا هلذا املعيار -
 "(IAS/66/33)أسهم للجمهور أن يعرض يف صلب قائمة الدخل عوائد السهم األساسية واملخففة عن 

 ىل محلة األسهم العادية للكيان األم.من العمليات املستمرة القابلة لإلرجاع إالربح أو اخلسارة  -
ة أسهم عادية ىل محلة األسهم العادية للكيان األم عن الفرتة فيما يتعلق بكل فئالربح أو اخلسارة القابلة لإلرجاع إ -

 شرتاك يف الربح عن الفرتة.هلا حق خمتلف عن اإل
، (IAS/66/33)وائد السهم األساسية واملخففة بدرجة متساوية من الربوز عن الفرتات املعروضة جيب عرض ع -

 ي خسارة السهم(.أ)وتعرض كذلك حىت يف حالة اليت تكون فيها املبالغ سالبة 
 يضاحات التابعة للكشوف املالية عن:السابقة تفضح كذلك الشركة يف اإل فصاحاتىل اإلابإلضافة إ

مع الربح أو  حتساب عوائد السهم األساسية واملخففة ومطابقة لكل مبلغاملستخدمة يف البسط عند إملبالغ ا -
 ىل الشركة األم عن الفرتة.اخلسارة القابلة لإلرجاع إ

عوائد السهم األساسية واملخففة حتساب إعتبارها املقام عند رجح لألسهم العادية املستخدمة إبالعدد املتوسط امل -
 مقام مع األخر.ومطابقة كل 

 حتماليا.ات مبا يف ذلك األسهم القابلة لإلصدار إاألدو  -
 وصف ملعامالت األسهم العادية أو معامالت األسهم العادية احملتملة اليت حتدث بعد اتريخ امليزانية العمومية.  -
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"  املالية املرحلية أو املؤقتة التقاريرثالثون " الو الرابع  فصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويلاإل :عشرون
134IAS  

تقارير مالية مرحلية تتضمن اجملموعة الكاملة من القوائم املالية وفق ما نص عليه  ،ملعيارتعد املؤسسات وفقا هلذا ا -
 .IAS 1املعيار 

 حتتوي التقارير املرحلية كحد أدىن على ما يلي:  -
 ميزانية ملخصة. -
 قائمة الدخل ملخصة. -
  :اماقائمة توضيح  -

 كل التغريات يف حقوق امللكية   -
 التغريات يف حقوق امللكية غري تلك الناشئة عن معامالت مع املالك.   -
 قائمة التدفقات نقدية ملخصة. -
 يضاحات متممة.إ -
خنفاض يف قيمة اإل والثالثون " السادس   فصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويلاإل وعشرون:واحد 

 IAS 36" األصول

 : 2كثرية نذكرها كاآليت IAS 36فصاح احملاسيب للمعيار متطلبات اإل
مة ف هبا يف قائخنفاض يف القيمة املعرت )خسائر اإل كل منل فئة من األصول تفصح الشركة عن  فيما يتعلق بك -

 خنفاض يف القيمةالدخل، خسائر اإلخنفاض يف القيمة املعكوسة يف قائمة الدخل، اإلفصاح عن أي خسائر إ
 خنفاض يف القيمة(.لكية مبا يف ذلك عكوسات خسائر اإلمعرتف هبا مباشرة يف حقوق امل

 كل قطاع ينبغي أن يفصح عن هذه البنود من حيث القطاعات األولية )أو األساسية( فقط. -
 خنفاض القيمة: ح عن املعلومات اآلتية اليت أدت إىل إفصا ينبغي اإل -
 خنفاض يف القيمة.اإلاألحداث والظروف املؤدية إىل خسارة  -
 مبلغ اخلسارة. -
 ذا كانت متصلة أبصل فردي، طبيعة األصل والقطاع املتصل به.إ -

                                                           
 .390ص  مرجع سبق ذكره، الثاين،، اجلزء 41اىل  31دليل استخدام معايري احملاسبة، املعايري من اد، محعبد العال طارق  1
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خنفاض يف القيمة أو العكس حسب فئة مبلغ خسارة اإل فصاح عن صرفسبة لوحدة مولدة للنقدية، جيب اإلابلن -
 األصول أو القطاع.

فصاح عن أساس حتديد القيمة تكاليف البيع، جيب اإل عادلة انقصذا كان مبلغ القابل لالسرتجاع هو القيمة الإ -
 العادلة.   

 فصاح عن معدل اخلصم.إذا كان املبلغ القابل لإلسرتجاع هو القيمة اإلستعالمية، جيب اإل -
فصاح يما يتصل ابلقوائم ككل، ينبغي اإلخنفاض يف القيمة معرتف هبا أو املعكوسة كبرية فإذا كانت خسائر اإل -

 عرتاف بتلك اخلسائر.داث والظروف الرئيسية املؤدية لإليسية لألصول املتأثرة واألحعن الفئات الرئ
سرتجاع خدمة يف قياس املبالغ القابلة لإلعطاء معلومات تفصيلية عن التقديرات املستينبغي كذلك على الشركات إ -

 اجي غري حمدود.نتجتارية أو أصول معنوية ذات عمر إ للوحدة املولدة للنقدية اليت حتتوي على شهرة
لتزامات سبعة وثالثون " املخصصات واإل  فصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويلاإل وعشرون:إثنان 

  137IAS" احملتملة واألصول احملتملة

 لتزامات احملتملة.تفصح الشركة عن كل املخصصات واإل وفقا هلذا املعيار -
 ابلنسبة لكل فئة من املخصصات تفصح الشركة عن:  -
 املبلغ املرحل يف بداية وهناية املدة  -
 خصصات القائمة.ضافية املكونة خالل الفرتة مبا يف ذلك الزايدات يف املاملخصصات اإل -
 ثناء الفرتة.غ املستغلة أاملبال -
 زة أثناء املدة.جاملبالغ غري مستخدمة احملت -
 أي تغري يف معدل اخلصم.  يف املبلغ املخصوم الناشئ من مرور الزمن أتثريالزايدات أثناء املدة  -
يف اتريخ امليزانية العمومية  IAS 37 لتزامات العرضية ينبغي على الشركة وفقا للمعيارابلنسبة لكل فئة من اإل -

بلغ وتوقيت أي احمليطة مب)تقرير لتأثريه املايل، بيان الظروف الغري مؤكدة  لتزامات مثللطبيعة هذه اإل وصف موجز
 ي سداد(.تدفق إىل اخلارج، إحتمال أ
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األصول الغري امللموسة وثالثون "مثانية   فصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويلاإل وعشرون: ثالثة
  138IAS" )املعنوية( 

املستخدمني من حتديد عن كل فئة من األصول الغري ملموسة لتمكني  IAS 38تفصح الشركة وفقا للمعيار  -
 اآلليات والعوامل املؤثرة على القيم األصول غري ملموسة.

 ذا كان األصل الغري ملموس مولد داخليا يف هذه احلالة تفصح املؤسسة عن ما يلي:إ -
 ستهالك لكل األصول غري امللموسة والطرق املستخدمة يف ذلك.اإل -
 خنفاض يف قيمة األصل غري امللموس.إطرية يف قائمة الدخل عندما حيدث حتديد البنود الس -
خنفاض قيمة دفرتى لألصول غري ملموسة مثال اإلضافات واإلستهالك وإتوفيق كامل للتغريات يف املبلغ ال -

 األصول والتخلص من االصول غري ملموسة.
 ايف فروق التبادل الناشئة عن التحويل.ص -
 املبلغ اجملمع ملصروفات البحوث والتطوير املعرتف هبا كمصروف خالل الفرتة.   -
لتزام الشركة نه جيب عليها اإلفصاح عن ذلك، أما يف حالة اإلالغري ملموس، فإ يف حالة رهن الشركة لألصل -

  لتزام.فصاح عن مبلغ اإلابحلصول على أصول غري ملموسة، فإنه جيب اإل عاقداي يف هناية الفرتة
 IAS 40" ستثمار العقاري اإل" أربعون   فصاحات املطلوبة وفقا للمعيار احملاسيب الدويلاإل وعشرون: أربعة

قتصادية مستقبلية إىل تتدفق منافع إ ستثمار العقاري كأصل فقط اذا كان من احملتمل أنفصاح عن اإليتم اإل -
 .مكان قياس تكلفته مبوثوقيةالشركة أو عندما يكون ابإل

 ذا كانت تطبق منوذج القيمة العادلة أو منوذج التكاليف.الشركة كذلك ابإلفصاح عن ما إتقوم  -
 ستثمار العقاري ما يلي: لإل املبالغ املعرتف هبا يف قائمة الدخل ابلنسبة -

 ستثمار العقاريالدخل اإلجياري من اإل -
 جياري.لية املباشرة اليت ولدت الدخل اإلاملصروفات التشغي -
 جياراي.اشرة اليت مل تولد دخال إغيلية املباملصروفات التش -
ستثمار العقاري من جمموعة من ف هبا يف قائمة الدخل عبد بيع اإلالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة املعرت  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ىل جمموعة مستخدم فيها منوذج القيمة العادلة.                                  ل املستخدم فيها منوذج التكاليف إاألصو 
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  141IAS" الزراعة " واحد وأربعون   وفقا للمعيار احملاسيب الدويلفصاحات املطلوبة اإل وعشرون: مخسة

 وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عما يلي:
عرتاف املبدئي ابألصول البيولوجية واحملصول الزراعي ومن التغري يف القيمة اخلسارة الناشئة عند اإلالكسب أو  -

 انقص التكايف املقدرة لوقت البيع لألصول البيولوجية.
ذا مل يكن مفصح عنها يف موضع أخر من القوائم ن األصول البيولوجية مطلوب كذلك إوصف كل جمموعة م -

 املالية.
 فصاح عن الطرق والفروض املستخدمة يف حتديد القيمة العادلة.اإل -
فصح كذلك عن القيمة العادلة انقص تكاليف املقدرة وقت البيع للمحصول الزراعي الذي مت حصاده خالل ت -

 ة.الفرت 
 فصاح عن وجود مبالغ احململة لألصول البيولوجية الذي سندها مفيد وأي أصول بيولوجية موجودة كالتأمني.اإل -
 دارة املخاطر املالية.لقيمته أو شراء أصول بيولوجية وإسرتاتيجيات إ فصاح عن مبلغ أي تعهداتاإل -
بيولوجية ويقصد هبذه التغريات كل من فصاح عن توفيق التغريات يف القيمة احململة لألصول الاإل يتم كذلك -

 )التغريات يف القيمة واملشرتايت واملبيعات واحلصاد وتوحيد األعمال وكذا فروق الصرف(.
 هالك اجملمع.اإلفصاح عن إمجايل املبالغ احململة إىل اإل -
اإلفصاح إضايف شامل ن هنا مطلوب من الشركة يف حالة قياس القيمة العادلة لألصول البيولوجية غري ممكن يكو  -

ك واحلياة النافعة هالمعرتف هبا عند التخلص وطريقة اإل ي كسب أو خسارةووصف األصل وإيضاح الظروف وأ
 الك.تهأو معدالت اإل

لفة انقص االهالك اجملمع وخسائر ذا كانت القيمة العادلة لألصول البيولوجية مقيسة ابلتككذلك يف حالة ما إ -
مكان قبل وصف األصول البيولوجية إيضاح سبب يف عدم إهنا ؤكدة، تفصح الشركة خنفاض القيمة ال تزال مإ

 قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه وأتثري التغري.
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  IFRSالدولية عايري التقارير املاليةمل افصاح احملاسيب وفق: متطلبات اإلاملطلب الثالث

على أمهية التقارير املالية وما يرد فيها من معلومات  فصاح ويركزأوسع من اإلبالغ املايل مفهوما يعترب اإل
ذلك وفقا ملا وكيفية توصيلها لألطراف املستفيدة، ومتثل القوائم املالية اآللية الرئيسية اليت توفر معلومات مالية أكرب و 

، قائمة التغريات يف حقوق بالغ املايل وتشمل هذه القوائم كل من ) قائمة املركز املايل، قائمة الدخلجاء يف املعايري اإل
حسب ما ميليه  اليضاحات( وتتوفر على متطلبات لإلفصاح احملاسيب امللكية، وقائمة التدفقات النقدية ابالضافة اىل ا

  ايل.بالغ امل وفيما يلي عرض ألهم متطلبات لإلفصاح يف كل معيار من معايري اإلكل معيار من معايري االبالغ املايل
التقارير املالية  دتبين املعايري الدولية لإلعدا" الدويل األول التقارير املاليةعيار املطلوبة وفقا ملفصاحات اإل :أوال

 IFRS 01 "ألول مرة 
  :1تفصح الشركة عما يلي IFRS 01وفقا ملعيار التقارير املالية 

 عرض معلومات مقارنة عن سنة واحدة على األقل. -
بالغ املايل على املركز املايل املثبت يف القوائم املالية وآدائه املايل والتدفقات اإل ل أول مرة إىل معايرينتقاشرح أثر اإل -

 النقدية.
كتكلفة متصورة  (IFRS)فتتاحية املعدة وفقا  لعادلة يف ميزانيتها العمومية اإلتخدم القيمة اذا كانت الشركة تسإ -

...اخل( يكون مطلواب من الشركة إجراء  ستثمار عقاري، أصل معنوينود األتية )أرض، منشآت، معدات، إللب
ايل القيم العادلة والتعديالت مجإواملتمثلة يف   (IFRS)فتتاحية املعدة وفقا ل للبنود السابقة يف امليزانية اإل فصاحإ

 السابقة.  (GAAP) مجالية للمبالغ املرحلة املثبتة وفقا لاإل
يضا مطابقة وتسوية حلقوق امللكية والربح واخلسارة طبقا ل ألول مرة عرض أ  (IFRS)على الشركة املطبقة ل  -

(GAAP)  السابقة عن الفرتات املرحلية )املؤقتة( القابلة للمقارنة مع حقوق ملكيته والربح واخلسارة مبوجب
(IFRS). 
 "  أساس األسهمالثاين" املدفوعات املبنية على  الدويل ملعيار التقارير املاليةفصاحات املطلوبة وفقا اإل :اثنيا

IFRS 02 
 فصاح عن كل من:إلاIFRS 02 يتطلب 

معلومات متكن مستخدمي القوائم املالية من فهم طبيعة ومدى صفقات الدفع على أساس األسهم املوجودة  -
 خالل الفرتة.
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العادلة ألدوات املعلومات اليت تتيح للمستخدمني فهم كيف مت جتديد القيمة العادلة للسلع أو اخلدمات أو القيمة  -
 حقوق امللكية اليت كانت قد منحت خالل الفرتة.

املعلومات اليت تتيح ملستخدمي القوائم املالية فهم أتثري املصروفات اليت نشأت من صفقات دفع على أساس  -
 األسهم على قائمة دخل املنشأة يف الفرتة. 

 1IFRS 03" ندماج منشآت األعمالالثالث" إ الدويل ملعيار التقارير املاليةاملطلوبة وفقا  فصاحاتاثلثا: اإل 
يم طبيعة تقياملستحوذة عن املعلومات اليت متكن مستخدمي قوائمها املالية من  الشركةوفقا هلذا املعيار تفصح  -

ولكن قبل ما خالل فرتة التقرير احلالية أو بعد هناية فرتة التقرير ل واألثر املايل هلا، اليت حتدث إلعملية جتميع األعما
 أن تعتمد القوائم املالية لالصدار.

خدمي قوائمها املالية من تقومي اآلاثر املالية تأن تفصح عن املعلومات اليت متكن مس كذلك  جيب على الشركة -
للتعديالت املثبتة يف فرتة التقرير احلالية اليت تتعلق بعمليات جتميع األعمال اليت حدثت يف الفرتة أو فرتات التقرير 

 سابقة.  ال
 IFRS 04" عقود التأمني"الدويل الرابع ملعيار التقارير املالية فصاحات املطلوبة وفقا اإل رابعا:
 :2وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عما يلي      

 تساعد املستخدم يف فهم املبالغ املذكورة يف القوائم املالية لشركة التأمني والناشئة عن عقود التأمني. اليت علوماتامل -
طرة وأتثري أي تركز للمخا  عطاء مزيد من التفاصيل عن املخاطر اليت تتكبدها، مبا يف ذلكحتتاج شركات التأمني إ -

 فرتاضات الرئيسية املستخدمة.متغريات السوق على اإل
وعدم التأكد احمليط ابلتدفقات  صاح عن بنود وشروط عقود التأمني ذات التأثري اجلوهري على كم وتوقيتفاإل -

 النقدية املستقبلية لشركة التأمني.
فصاح عن معلومات املطالبات الفعلية ابملقارنة ابلتقديرات السابقة وكذلك معلومات عن خماطرة ينبغي أيضا اإل -

 . IAS 32الئتمان اليت سيطلبها معدل التأمني وخماطرة معدل ا
ندجمة عطاء معلومات عن التعرض ملخاطرة أسعار الفائدة أو خماطر سعر السوق مبوجب املشتقات املينبغي إ -

 ذا مل تظهر شركة  التأمني املشتقات املندجمة ابلقيمة العادلة.املتضمنة يف عقد أتمني عائد إ

                                                           
 .09مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل،  ص  الثالث، جتميع األعمال،املعيار الدويل للتقري املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1
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صول الغري متداولة احملتفظ هبا برسم األ" اخلامس التقارير املايل الدويلملعيار فصاحات املطلوبة وفقا : اإلخامسا
 IFRS 05" البيع والعمليات املتوقفة 

جيب على الشركة وفقا هلذا املعيار أن تعرض وتفصح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي القوائم املالية من تقومي  -
 .1األصول غري املتداولةستبعاد ر املالية للعمليات غري مستمرة وإاألاث

فصاح عن األصول الغري متداولة احملتفظ هبا للبيع وأصول جمموعة التصرف بشكل منفصل يف جيب على الشركة اإل -
 .2امليزانية العمومية

وصف األصول غري متداولة يف جمموعة تصرف ما، ووصف للحقائق  فصاحات مطلوبة، منهاتوجد عدة إ -
 ب وتوقيت ذلك التصرف املتوقعان.والظروف املتصلة ابلبيع وأسلو 

خنفاض يف القيمة أو أي زايدة اتلية يف القيمة العادلة خسارة معرتف هبا فيما يتعلق ابإل ينبغي بيان أي مكسب أو -
انقص تكاليف البيع ينبغي أيضا بياهنا يف القسم املناسب املعروضة فيه األصول غري متداولة أو جمموعة التصرف 

 .IAS 14 طبقا ل
"  العدنية املواد وتقييم استكشاف"الدويل السادس ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلساساد

306IFRS  
يف قوائمها املالية والناشئة عن فصاح عن املعلومات اليت حتدد وتوضح املبالغ املثبتة جيب على الشركة اإل -

 ستكشاف املوارد املعدنية وتقوميها.إ
 عن:  تفصحووفقا هلذا فان الشركة  -

 ستكشاف والتقومي.ثبات أصول اإللتقومي مبا يف ذلك إستكشاف واياساهتا احملاسبية بشأن نفقات اإلس -
كتشاف والتدفقات النقدية التشغيلية واإلستثمارية الناشئة عن إلتزامات والدخل واملصروف، مبلغ األصول واإل -

 املوارد املعدنية وتقوميها.

                                                           
مؤسسة  ،األصول غري متداولة احملتفظبها للبيع والعمليات غري املستمرة، اخلامس املايل  راملعيار الدويل للتقرياهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1

 .05ص املعايري الدولية للتقرير املايل، 

 .694ص  مرجع سبق ذكره، ،، اجلزء الثاين41اىل  31ستخدام معايري احملاسبة، املعايري من إدليل اد، محعبد العال طارق  2

 ،، مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايلالسادس  إستكشاف املوارد املعدنية وتقوميها املعيار الدويل للتقري املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  3
 .04ص 
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فصاحات ئة منفصلة من األصول والقيام ابإلكتشاف والتقومي على أهنا فعلى الشركة معاجلة أصول اإل جيب  -
مبا يتفق مع الكيفية اليت يتم  IAS 38أو املعيار احملاسيب الدويل  IAS 16معيار احملاسيب الدويل مبوجب ما املطلوبة إ

 هبا تصنيف األصول.
 07IFRS  1  "فصاحاتالتاسع "األدوات املالية اإل الدويل ملعيار التقارير املايل فصاحات املطلوبة وفقا : اإلسابعا

يف صلب القوائم املالية أو ما واملكاسب واخلسائر إ ةعن بنود معينة للدخل والنفق وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة  -
األدوات املالية للشركة  فصاحات املستخدمني على تقييم أداءاحات املتممة هلا، وتساعد هذه اإليضيف اإل

 وأنشطته.
 فصاحات ما يلي:تشمل هذه اإل -

لتزامات املالية الواردة يف املعيار خل عن كل فئة لألصول املالية واإلصايف املكاسب واخلسائر يف قائمة الد -
 .IAS 39احملاسيب 

لألصول املالية أو ة الفعلية( جمموع دخل الفائدة وجمموع نفقة الفائدة )حمسواب ابستخدام طريقة الفائد -
 لتزمات املالية اليت ليست ابلقيمة العادلة خالل الربح أو اخلسارة.اإل

الناشئ من األصول املالية أو  دخل الرسوم والنفقة )خبالف املبالغ املدرجة عند تقرير معدل الفائدة الفعلي( -
نشطة اإلئتمانية اليت ينتج عنها ل الربح أو اخلسارة، واأللتزمات املالية اليت ليست ابلقيمة العادلة خالاإل

 ستثماراهتا ابلنيابة عن أفراد وصناديق وخطط مزااي التقاعد ومؤسسات أخرى.اإلحتفاظ أبصول أو إ
 .IAS 39ستحق طبقا ل ئدة على األصول اليت إخنفضت قيمتها الذي أدخل الفا -
 خنفاض يف القيمة لكل فئة من األصول املالية.ي خسارة إمبلغ أ -
 فصاحات أخرى تتمثل يف:الشركة مطالبة إب ،فصاحات السابقة ووفقا هلذا ملعيارإىل اإلابإلضافة  -
سلوب القياس املستخدم يف القوائم املالية وذلك وفقا ملتطلبات املعيار احملاسيب الدويل   السياسات احملاسبية وأ -

IAS 1. 

 حيث: IAS 39حماسبة التحوط اخلاضعة لشروط  -
معلومات عن مدى تطبيقها حملاسبة التحوط وأتثرها على القوائم، فتعطي الشركات هنا على الشركات تقدمي  -

وصف دقيقا لكل نوع من التحوطات، كما تصف األدوات املصنفة أبهنا أدوات حتوط وقيمتها العادلة يف اتريخ 
 القوائم املالية وكذا طبيعة املخاطر الواجب التحوط منها.

                                                           
 .266-263 مرجع سبق ذكره، ،، اجلزء الثاين41اىل  31ستخدام معايري احملاسبة، املعايري من إدليل اد، محعبد العال طارق  1
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دي، تفصح الشركة عن الفرتات اليت يتوقع حدوث التدفقات النقدية فيها ومىت ابلنسبة لتحوطات التدفق النق -
ستخدمت من أجلها حماسبة التحوط ية أيتوقع أن تدخل يف عملية تقرير الربح أو اخلسارة ووصف ألي معاملة مال

 سابقا ولكن مل يعد حدوثها متوقعا.
حوط والبند حمل التحوط ح الشركة عن أداة التابلنسبة لتحوطات القيمة العادلة عن املكاسب واخلسائر تفض -

 ىل املخاطرة املتحوط منها.  القابل لإلرجاع إ
لكل فئة من األصول واإللتزامات املالية حيث يساعد القيمة العادلة حيث تفصح الشركة عن القيمة العادلة  -

يعترب يف امليزانية العمومية، كما رحل املناظر مقارنة املعلومات ابملبلغ امل اإلفصاح عن القيمة العادلة ابجراء
 مستخدمي القوائم املالية معلومات القيمة العادلة مفيدة ألهنا توفر تقييما مبنيا على سوق لقيمة األدوات املالية. 

   08IFRS " الثامن " القطاعات التشغيلية الدويل ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلاثمنا
جيب أن تفصح الشركة عن معلومات متكن مستخدمي قوائمها املالية من تقومي طبيعة أنشطة األعمال اليت تقوم  -

 قتصادية اليت تعمل هبا.هبا وآاثرها املالية والبنيات اإل
 :1كذلك تفصح الشركة عن املعلومات العامة التالية -

 مبا يف ذلك أساس التنظيم. العوامل املستخدمة لتحديد قطاعاهتا اليت يتم التقرير عنها، -
طاعات ملخصا عن القق معيار التجميع، ويشمل ذلك وصفا دارة يف تطبياألحكام اليت متت بواسطتها اإل -

قتصادية اليت مت تقوميها يف حتديد أن القطاعات التشغيلية التشغيلية اليت مت جتميعها هبذه الطريقة واملؤشرات اإل
 اجملمعة ذات خصائص ممائلة.

   09IFRS   األدوات املالية"" التاسعالدويل  ملعيار التقارير املايل اإلفصاحات املطلوبة وفقا  :اتسعا
 وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عن ما يلي:

 ستثمار ابألصول املالية.السياسات احملاسبية املتعلقة ابإل -
 طفاء املتعلقة ابألصناف الثالثة.مبقدار اإلققة والتكلفة املعدلة مجايل القيم العادلة واملكاسب واخلسائر غري حمإ -
 ستحقاق األوراق املالية اليت متثل ديون على الغري.  اتريخ إ -
 
 
 

                                                           
 .03ص  ،مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل، القطاعات التشغيليةالسابع، املايل ر املعيار الدويل للتقرياهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1
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  IFRS 10 األدوات املالية"" العاشرالدويل  ملعيار التقارير املايل فصاحات املطلوبة وفقا عاشرا: اإل

 :1وفقا هلذا املعيار تفصح الشركة عن
 املتطلبات احملاسبية لتوحيد القوائم املالية  -
ستخدام سياسات حماسبية متماثلة للمعامالت ئم مالية موحدة، ويتطلب املعيار إتعد قواأن جيب على الشركة األم  -

 عداد قوائمها موحدة هلا.ليت حتدث لدى الشركات اليت سيتم إواألحداث املتماثلة  ا
التاريخ الذي تكتسب فيه الشركة املستمرة السيطرة على األعمال عند جيب أن يبدأ توحيد األعمال املستمر فيها  -

 مر فيها ويتوقف عندما تفقد الشركة املستمرة السيطرة على األعمال املستثمر فيه. ثاملست
 جراءات التوحيد واملتمثلة يف: هلذا املعيار تفصح الشركات عن إوفقا  -

لتزامات وحقوق امللكية والدخل واملصروف والتدفقات النقدية للشركة األم البنود املتماثلة لألصول، واإلمع جت -
 مع تلك الشركات التابعة.

لكية كل شركة اتبعة، مع م يف كل شركة اتبعة وحذف حقوق مستثمار الشركة األحذف املبلغ الدفرتي إل -
  IFRS 3حتساب الشهرة وفقا للمعيار إ

وحقوق امللكية والدخل، واملصروف والتدفقات النقدية املتعلقة لتزامات، ابلكامل األصول واإلتستبعد  -
 ابملعامالت بني منشآت اجملموعة واليت أثبتت ضمن األصول، مثل املخزون واألصول الثابتة.

 ثباات يف القوائم املالية املوحدة.جملموعة هبوط يتطلب إقد تبني اخلسائر داخل ا -
يرادات واملصاريف وأرابح الشركات التابعة يف القوائم املالية املوحدة من اتريخ نفاذ م تضمني اإليتوجب أن يت -

 السيطرة وحىت تفقد الشركة القابضة سيطرهتا على التابعة.
ة يف ضوء القيمة العادلة ألصول يرادات الشركة التابعف وإعداد قائمة الدخل املوحدة يتم تعديل مصاريعند إ -

 تابعة بتاريخ متلكها من قبل الشركة القابضة.لتزمات الوإ
تلف يتوجب على ذا كان التاريخ خمالشركات التابعة بنفس التاريخ، وإم املالية للشركة القابضة و جيب إعداد القوائ -

غري ذلك ن كان لشركة القابضة ألغراض التوحيد، فإضافية بتاريخ القوائم املالية لالشركة التابعة  إعداد قوائم مالية إ
ختالف لتواريخ ثالثة أشهر ويتم اجراء تعديالت ألثر املعامالت واألحداث الواقعة عملي فيجب أن ال تتجاوز إ

 بني التواريخ.

                                                           
 .32ص  مرجع سبق ذكره،ختبار السوكبا، إجمموعة  1
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جيب على الشركة األم أن تعرض احلصص غري املسيطرة يف قائمة املركز املايل املوحدة ضمن حقوق امللكية بشكل  -
  .IFRS 3ذلك وفقا للمعيار منفصل عن حقوق ملكية مالك الشركة األم و 

 IFRS " الرتتيبات املشرتكة" احلادي عشرالدويل  ملعيار التقارير املايل فصاحات املطلوبة وفقا : اإلأحدا عشر

11      

فصاح اإل  IFRS 12بالغ املايل الدويل ة يف معيار اإلفصاح املطلوبة حول الرتتيبات التعاقدية الواردمتطلبات اإل -
 املنشآت األخرى. عن املصاحل  يف

 :1تفصح الشركة عن املعلومات اليت متكن مستخدمي بياانهتا املالية من تقييم -
طبيعة ومدى التأثريات املالية حلصصها يف الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة وأتثريات عالقتها التعاقدية مع  -

 ات املشرتكة والشركات الزميلة.املستثمرين الذين ميلكون سيطرة مشرتكة أو أتثري جوهري على الرتتيب
 طبيعة املخاطر املصاحبة حلصصها يف املشاريع املشرتكة والشركات الزميلة والتغيريات فيها.  -

فصاح عن احلصص يف منشآت اإل"اثين عشر الدويل ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلثنيت عشرإ
      IFRS 12 " أخرى

 : 2فصاحات اآلتيةاإليتطلب هذا املعيار 
 فرتاضات اهلامة اليت قامت هبا عند حتديد:اح عن املعلومات حول األحكام واإلفصاإل -

 خرى.إمتالك السيطرة على شركة أ -
 متالك سيطرة مشرتكة على ترتيب أو أتثري هام على شركة أخرى.إ -
 نوع الرتتيب املشرتك. -

فرتاضات اهلامة من خالل املعلومات حول األحكام واإل بعرضاإلفصاح عن وضع الشركة اإلستثمارية وذلك  -
فصاح عن معلومات ختص املصاحل يف الشركات جعلتها منشأة استثمارية وكذلك اإلاخلصائص أو األسباب اليت 

 التابعى متكن مستخدمي القوائم من: 
 فهم ترتيبة الشركة األم والشركات التابعة. -
 حصص األقلية وتدفقات النقدية. -
 بيعة ونطاق القيود اهلامة اليت حتد من الوصول.تقييم ط -

                                                           
 .78ص  مرجع سبق ذكره،ختبار السوكبا، إجمموعة  1

 .80ص  ،املرجع نفسه 2
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 طبيعة املخاطر املصاحبة حلصتها يف الشركات املنظمة املوحدة والتغريات فيها. -
ىل فقدان السيطرة على حقوق امللكية املنسوبة ملالكي عن تغري امللكية واليت ال تؤدي إ تقييم األاثر اليت تنجم -

 الشركة األم.
 عن فقدان السيطرة.تقييم اآلاثر النامجة  -

 ابلنسبة للحصة اليت متلكها احلصص املسيطرة تفصح الشركة بشأهنا عن: -
 سم الشركة التابعة.إ -
 للشركة التابعة. ةمكان األعمال الرئيسي -
 نسبة حصص امللكية احملتفظ هبا من قبل احلصص غري املسيطرة. -
 نسبة حقوق التصويت احملتفظ هبا من قبل احلصص غري املسيطرة. -
 الربح واخلسارة املتعلقة ابحلصص غري مسيطرة. -
 احلصص غري املسيطرة املرتاكمة للشركة التابعة. -
 املعلومات املالية امللخصة حول الشركات التابعة. -

 أما ابلنسبة للحصص يف الشركات التابعة غري مدرجة: -
دلة من خالل الربح بعة ابلقيمة العاستثمارها يف الشركة التايت تطبق إستثناء التوحيد وحماسبة إجيب على الشركة ال

 فصاح عن ذلك.أو اخلسارة اإل
سم الشركة التابعة، مكان )إ فصاح عنغري موحدة، يتعني على الشركة اإلستثمارية اإل وابلنسبة لكل شركة اتبعة

 العمل، نسبة حصة امللكية، نسبة حقوق التصويت(.
 أما الرتتيبات املشرتكة والشركات الزميلة:

 تفصح املنشأة عن املعلومات املالية اليت متكن مستخدمي بياانهتا املالية من تقييم:  -
 ات املالية حلصصها.ري طبيعة ومدى التأث -
 .طبيعة املخاطر املصاحبة حلصصها -
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 IFRS " الثالث عشر" قياس القيمة العادلة الدويل ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلعشرثالثة 

13 

علومات اليت تساعد مستخدمي املفصاح عن اإل IFRS 13جيب على الشركة ووفقا ملعيار قياس القيمة العادلة 
 :1البياانت املالية على تقييم

ركز املايل، ويتم لتزمات اليت مت قياسها ابلقيمة العادلة على أساس متكرر أو غري متكرر يف بيان املاألصول واإل -
 املستخدمة لصياغة تلك املقاييس.فصاح عن أساليب التقييم اإل

ثر القياسات على الربح أو اخلسارة املدخالت الغري ملحوظة اهلامة، وأستخدام مقاييس القيمة العادلة املتكرر إب -
 والدخل الشامل اآلخر.

 "احلساب النظامي املؤجل " الرابع عشر الدويل ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا : اإلعشر أربعة
IFRS 14 

 :2فصاح عن املعلومات اليت متكن املستخدمني من معرفةجيب على الشركة اإل
 ط، هوية منظم األسعار، كيفية أتثريطبيعة تنظيم األسعار واملخاطر املتعلقة بكل فئة وتشمل )وصف لطبيعة النشا -

 سرتداد املستقبلي للحساابت املؤجلة ألسباب تنظيمية(.اإل
 أاثر تنظيم األسعار هذا على مركزها املايل، وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية.  -
 .3ثبات أرصدة احلساابت املؤجلة وكيفية قياسهالغاء إاألساس الذي مت مبوجبه إثبات وإ -
 معلومات تفصيلية عن أرصدة احلساابت املؤجلة ألسباب تنظيمية لكل نوع من األنشطة. -
 سرتداد ومبالغها. إسرتدادها مع ذكر أسباب عدم إمكانية اإل احلساابت اليت ال ميكن -

 يراد من العقود مع العمالءاإلعشر" اخلامس الدويل  ملعيار التقارير املايلفصاحات املطلوبة وفقا عشر: اإل مخسة
" IFRS 15  

 :4فصاح عنجيب على الشركة اإل
مهمة فتاحية واخلتامية وتوضيح ألي تغريات اإل اهلبوط، األرصدةيراد، )تفصيل اإل عقودها مع العمالء وتشمل -

 لتزامات األداء اليت مل يتم الوفاء هبا(.املنشأة، سعر املعاملة املخصص إل لتزاماتللحساابت املتعلقة ابلعقد، إ
                                                           

 .82ص  مرجع سبق ذكره،ختبار السوكبا، إجمموعة  1

مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل، ، املعيار الدويل للتقري املايل الرابع عشر احلساابت املؤجلة ألسباب تنظيميةاهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  2
 .04ص 

 .68ص  مرجع سبق ذكره،ختبار السوكبا، إجمموعة  3
 .69ص  املرجع نفسه، 4
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األداء لتزامات د توقيت الوفاء ابإلأي تقديرات حماسبية مهمة مت القيام فيها أثناء تطبيق هذا املعيار وتشمل )حتدي -
 اليت تنفي هبا الشركة على مدى زمين(.

صل، أي أصول نشأت من تكاليف العقود وتشمل )التقديرات اليت مت القيام هبا لتحديد التكاليف املثبتة كأ -
 ستهالك األصل(.وطريقة اليت تستخدم الشركة إل

  IFRS 16" االجيار التمويليالدويل السادس عشر" ملعيار التقارير املايل فصاحات املطلوبة وفقا ستة عشر: اإل
  1فصاحات املقدمة من قبل املستأجراإل -
يضاح واحد أو قسم منفصل يف اليت يكون هو فيها املستأجر يف إ جياريةاإلفصاح عن املعلومات حول عقوده اإل -

 قوائمه املالية.
 يفصح املستأجر عن املبالغ التالية لفرتة التقرير  -
 ستخدام( حسب فئة األصل حمل العقد.ستهالك ألصول )حق اإلوف اإلمصر  -
 جيار.لتزامات عقد اإلمصروف الفائدة على اإل -
 جيار قصرية األجل.املصروف املتعلق بعقود اإل -
 جيار األصول منخفضة القيمة.املصروف املتعلق بعقود إ -
 جيار.عقد اإل تزاماتليف قياس إ جيار املتغرية غري املدرجةعات اإلاملصروف املتعلق بدف -
  .ستخدام(جيار من الباطن ألصول )حق اإلالدخل من اإل -
 ستئجار.عادة اإلاجتة من معامالت البيع وإاملكاسب أو اخلسائر  الن -
 ستخدام يف هناية فرتة التقرير حسب فئة األصل حمل العقد.املبلغ الدفرتي ألصول حق اإل -
جدول مع بيان التكلفة املدرجة يف املبلغ الدفرتي ألصل فصاحات السابقة من قبل املستأجر يف شكل تقدم اإل -

 آخر خالل فرتة التقرير.
جيار قصرية األجل اليت تتم احملاسبة عنها طبقا ملا نص عليه جيب على املستأجر اإلفصاح عن تعهدات عقود اإل -

 . 6هذا املعيار يف الفقرة 
فصاح الواردة يف املعيار فإهنا ختضع ملتطلبات اإلاري ستثمستخدام" تعريف العقار اإل"حق اإل ستوفت أصولاذا إ -

 .IAS 40 احملاسيب الدويل 

                                                           
 .08مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل، ص السادس عشر، عقود اإلجيار، املعيار الدويل للتقري املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1
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ستخدام" مببالغ معاد تقوميها تطبيقا للمعيار احملاسيب الدويل "حق اإل ليف حالة قيام املستأجر بقياس أصوا -
IAS 16 اسيب الدويل من املعيار احمل 77فصاح عن املتطلبات الواردة يف الفقرة نه جيب على املستأجر اإلفإ 

IAS 16 "  املمتلكات واملصانع واملعدات". 
من املعيار  39جيار وذلك تطبيقا للفقرة لتزامات لعقود اإلإستحقاق اإل ليحتيضا عن ويفصح املستأجر أ -

IFRS 16   من املعيار التقرير املايل الدويل  11الفقرةIFRS 7 " بشكل فصاحات(األدوات املالية )اإل "
 لتزامات املالية األخرى.حتليالت إستحقاق اإل منفصل عن

 1فصاحات املقدمة من قبل املؤجر اإل
يضاحات للمستخدمني فضال عن تلك املقدمة يف قائمة املركز املايل إن اهلدف من اإلفصاحات املقدمة يف اإل -

بيان أثر هذه العقود على جيار من قبل املؤجر هو مة التدفقات النقدية حول عقود اإلوقائمة الربح واخلسارة وقائ
 املركز املايل واألداء املايل والتدفقات النقدية للمؤجر.

 فصاح عن املبالغ التالية لفرتة التقرير:جيب على املؤجر اإل -
البيع، دخل التمويل على صايف  جيار التمويلي وذلك من خالل بيان كل من )ربح أو خسارةابلنسبة لعقود اإل -

رية غري املدرجة يف قياس صايف اإلستثمار يف عقد جيار املتغ، الدخل املتعلق بدفعات اإلجياراإلستثمار يف عقد اإل
 جيار(.اإل

جيار املتغرية اليت نفصل عن الدخل املتعلق بدفعات اإلجيار التشغيلي فيفصح املؤجر وبشكل مما ابلنسبة لعقود اإلأ -
 ال تعتمد على مؤشر أو معدل.

  IFRS 17 "عقود التأمني  "عشرالسابع الدويل  ملعيار التقارير املايلة وفقا فصاحات املطلوبعشر: اإلسبعة 
املعلومات يف اإليضاحات اليت  بعرضيف أن تقوم الشركة  وفق هذا املعيار يتمثل هدف متطلبات اإلفصاح

ىل جنب مع املعلومات املقيدة يف قائمة املركز املايل وقوائم األداء املايل وقائمة التدفقات النقدية، أساسا توفر جنبا إ
على املركز املايل للشركة وأدائها  IFRS 17ملستخدمي القوائم املالية لتقييم أثر العقود الواقعة ضمن نطاق املعيار الدويل 

فصاح عن املعلومات النوعية والكمية املتعلقة مبا ا اهلدف، جيب على الشركة اإلا هلذاملايل وتدفقاهتا النقدية، وحتقيق
 :2يلي

                                                           
 .11ص مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل، السادس عشر، عقود اإلجيار، املعيار الدويل للتقري املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1

 .15، ص املرجع نفسه 2
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ىل إ 97واملوضحة يف الفقرات  IFRS 17املبالغ املثبتة يف قوائمها املالية بشأن العقود الواقعة ضمن للتقرير املايل  -
 .ضمن هذا املعيار 116

جهادات واليت جرت عند تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل اإلة، والتغريات الطارئة على تلك جهادات املهماإل -
IFRS 17   ضمن هذا املعيار. 120اىل  117واملوضحة يف الفقرات 

واملوضحة يف   IFRS 17طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن العقود الواقعة ضمن نطاق املعيار الدويل للتقرير املايل  -
 ر.من هذا املعيا 132اىل  121الفقرات 

ليها سابقا يف حتقيق اهلدف من هذا املشار إ  132اىل  97ة يف الفقراتفصاحات املقدمكفاية اإلويف حال عدم   -
 جل حتقيق ذلك اهلدف.تكون هنا الشركات مطالبة ابإلفصاح عن معلومات إضافية من أار املعي

" املتطلبات املتعلقة  عرض القوائم املالية " IAS 1من املعيار احملاسيب الدويل  31ىل إ 29توضح الفقرات من  -
أسس التجميع اليت قد تكون مناسبة للمعلومات  ميع املعلومات مع بعضها ومن أمثلتهاابألمهية النسبية وجت

القطاع الذي يتوجب تقدمي ع العقد أو املنطقة اجلغرافية أو املفصح عنها فيما يتعلق بعقود التأمني كل من )نو 
 "القطاعات التشغيلية"  IFRS 17 تعريفه يف املعيار الدويل لتقارير املالية تقرير عنه(كما مت
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 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  مع معيار  التقارير املالية  SCFالنظام احملاسيب املايل  تكييف: املبحث الثالث
وذلك بسبب  2010التنفيذ سنة حيز وعراقيل منذ دخوله  نتقاداتاجه النظام احملاسيب املايل عدة إيو 

ختالالت تتعلق ابلنظام يف حد ذاته من جهة ومعوقات تتعلق ابلواقع احملاسيب واالقتصادي من جهة أخرى، حيث إ
يطاره الشكلي أو اهليكلي أو يف جانب بنائه لة من الثغرات واهلفوات سواء يف إحتوى النظام احملاسيب املايل على مجإ

وتعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من بني أهم القطاعات اليت مل تتوائم بيئتها احملاسبية مع ، 1الفكري واملفاهيمي
 .  فصاح احملاسيبب احملاسيب وخاصة فيما يتعلق ابإلالنظام احملاسيب املايل بفعل القيود اليت فرضها عليها يف اجلان

بالغ املايل للمؤسسات معيار اإلاملايل مع عتماد وتكييف النظام احملاسيب ودعى الكثري من الباحثني إىل إ
   عتبار جل النسيج املؤسسايت يف اجلزائر يعترب مؤسسات صغرية ومتوسطة.إب واملتوسطة الصغرية

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  التقارير املاليةمعيار وآلياته وفق  فصاح احملاسيبتطلبات اإلاملطلب األول: م
IFRS FOR SMES  

صداره من الصغرية واملتوسطة كان اهلدف من إللمؤسسات  التقارير املاليةىل أن معيار كما مت التطرق سابقا إ  
ملؤسسات وتبسيط مبادئ القياس هو احلد من  العبئ على هذه ا  2009قبل جملس املعايري احملاسبية يف جويلية 

بقا ونتيجة الصغرية واملتوسطة واليت مت ذكرها سافصاح وكذا حذف بعض املوضوعات غري ذات الصلة ابملؤسسات واإل
حملاسبية الدولية ومعايري فصاح احملاسيب اليت نصت عليها املعايري اهلذا التبسيط واحلذف ألغيت جمموعة من متطلبات اإل

ستخدمة يف فصاح احملاسيب وفق هذا املعيار وكذا أساليب امللكامل، وفيما يلي أهم متطلبات اإلبالغ املايل بشكلها ااإل
 ذلك.

   واملتوسطة الصغرية للمؤسسات التقارير املالية معيارفصاح احملاسيب العام وفق أوال: متطلبات اإل
ن أحد متطلبات معيار املؤسسات الصغرية واملتوسطة " أنه يتوجب على املؤسسة أن متثل بياانهتا املالية وفق إ

متثال يف املالحظات، وال ة بعمل بيان صريح ومتحفظ هبذا اإلاملتوسطمعيار التقرير املايل الدويل للمؤسسات الصغرية 
توصف البياانت املالية أبهنا ممثلة ملعيار التقرير للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ما مل متتثل لكافة متطلبات معيار التقرير 

 .2هذا" 
واملتوسطة، حبيث ال ميكن وجود هذا الشرط هو دليل على مصداقية القوائم املالية للمؤسسات الصغرية 

 فصاح عن أن القوائم املالية متثل لكافة متطلبات املعيار الدويل وهي ال متثله. ب يف البياانت املالية، وذلك ابإلالتالع
                                                           

اجمللد قتصادية، معهد العلوم اإل جملة ،"تقييم النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل املرجعية الدولية، رؤية حتليلية نقدية" حممد فراس، ابلرقي تيجاين،  1
 .620،  ص2020 ، اجلزائر،3كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسييري، جامعة اجلزائر   ،01، العدد23

 .79، ص 2017  عمان، األردن، ،  الطبعة األوىل، مركز الكتاب األكادميي،التقارير املالية يف املنشآت الصغريةحسني عبد اجلليل آل غزوي،  2
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 املعلومة املقارنة .1
تعترب املعلومات املقارنة ذات أمهية ابلنسبة للدراسات املتعلقة ابلتحليل املايل، حيث يقوم احمللل بعمل 

اإلبالغ عيار ية ومعرفة التغري النسيب، ونص مقارانت بني املعلومات املالية للسنة السابقة، واملعلومات املالية للسنة احلالم
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة " تفصح املنشأة عن املعلومات املقارنة فيما يتعلق ابلفرتة املقارنة السابقة، ولكافة  املايل

املبالغ املعروضة يف البياانت املالية للفرتة احلالية، وتشمل املنشأة املعلومات املقارنة للمعلومات الوصفية والسردية عندما 
 املالية للفرتة احلالية. تكون ذات عالقة بفهم البياانت

 اجلوهرية  .2
ذات األمهية البالغة، حيث يتطلب أن تعرض املنشأة بشكل منفصل، كل بند من البنود  ، كليقصد ابجلوهرية

 بالغ املايل الدويلابألمهية النسبية ونص املعيار اإلالبنود الذي يصنف على أنه الفئة اجلوهرية أو ما يطلق عليه 
" تعرض املنشأة بشكل منفصل كل فئة جوهرية من البنود املتشاهبة، كما تعرض  ملتوسطة علىللمؤسسات الصغرية وا
 ذا كانت غري جوهرية.ت الطبيعة أو الوظيفة املختلفة، إال إبشكل منفصل البنود ذا

 حتديد املعلومات األساسية  .3
م "عرض املنشأة املعلومات ىل أنه يتطلب أن يتللمؤسسات الصغرية واملتوسطة إ اإلبالغ املايلعيار أشار م

 املالية التالية بصورة واضحة وتكرر عند احلاجة، لفهم املعلومات وهي كالتايل:
 عداد التقارير السابقة.ة املعدة للتقارير وأي تغري على إمسها منذ هناية فرتة إسم املنشأإ -
 املنشآت.ذا كانت البياانت املالية تغطي املنشأة املنفردة أو جمموعة من ما إ -
 اتريخ هناية فرتة التقارير، والفرتة اليت تغطي من قبل البياانت املالية. -
 عملة العرض. -
 ن وجد.مستوى التدوير، إ -

 كما تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املالحظات عما يلي:
 يغة املنشأة القانونية ويلد أتسيسها وعنوان مكتبها.مقر وض -
 لرئيسية.وصف طبيعة املنشأة وأنشطتها ا -
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 املعلومات الغري مطلوبة حسب معيار التقارير املالية للمنشآت الصغرية واملتوسطة .4
فصاح عنها حيث " املنشأة الصغرية أو املتوسطة ابإلىل بعض املعلومات املالية واليت ال تتطلب مل يشر املعيار إ

األرابح، أو التقارير املالية املرحلية، من  ال يعاجل معيار التقرير هذا عرض معلومات القطاعية، أو حصص السهم من
 قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

عيار الدويل للتقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلفصاح احملاسيب وفق ألياته يف املمتطلبات اثنيا: 
IFRS FOR SMES    

سيب فصاح احملالإل وأساليب على جمموعة من اآلليات الصغرية واملتوسطة للمؤسسات التقارير املاليةمعيار نص 
تضمنت كل آلية متطلبات معينة، وعمل هذا املعيار على تبسيط هذه املتطلبات مقارنة مع املعايري احملاسبية 

IAS/IFRS   :وفيما أييت عرض هلذه اآلليات ومتطلبات كل آلية 
 قائمة املركز املايل .1

 :1البياانت املالية يف قائمة املركز املايل ابحلد األدىن لتلك البنود بعرض تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 النقد ومعدالت النقد. -
 نة األخرى.م التجارية املدينة، والذمم املديالذم -
جية املسجلة ابلقيمة العادلة، ستثناء النقد والنقد املعادل، الذمم التجارية، األصول البيولو األصول املالية )إب -

 ستثمارات يف الشركات الزميلة(.اإل
 املمتلكات واملعدات واملصانع. -
 هالك واهلبوط يف القيمة املرتاكمني.املسجلة ابلتكلفة مطروحا منها اإلستثمارية العقارات اإل -
 األصول الغري ملموسة. -
 ة املسجلة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.األصول احليوي -
 الزميلة.ستثمارات يف املنشآت اإل -
 ستثمارات يف املنشآت اليت ختضع للسيطرة مشرتكة.اإل -
 املبالغ املستحقة السداد للدائنني التجاريني وغريهم. -
 لتزامات املالية.اإل -
 لتزامات واألصول الضريبية احلالية اإل -

                                                           
 .85ص  ذكره،مرجع سبق  حسني عبد اجلليل آل غزوي، 1
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 لتزامات واألصول الضريبية املؤجلة.اإل -
 املخصصات. -
 ىل مالكي الشركة األم.منفصل عن حقوق امللكية املنسوبة إحقوق امللكية الغري مسيطرة اليت تكون بشكل  -
 حقوق امللكية املنسوبة اىل مالكي الشركة األم. -
تلتزم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا هلذا املعيار أن تعرض أصوهلا املتداولة والغري متداولة يف شكل منفصل يف  -

 قائمة املركز املايل.
 :1كل أصل يوصف على أنه متداول يف املؤسسة عندما  

 حتتفظ به املؤسسة بشكل رئيسي لغرض املتاجرة. -
 تتوقع املؤسسة حتقيقه خالل مدة اثين عشر شهرا بعد فرتة التقرير خالل الدورة العادية.  -
 أن يكون األصل نقدا أو معادال للنقد. -

 لتزام يصنف على أنه متداول يف املؤسسة عندما: كما أن اإل
 لتزام خالل فرتة التشغيل العادية هلا.تتوقع املؤسسة أن يسوى اإل -
 لتزام حتتفظ به املؤسسة بشكل رئيسي لغرض املتاجرة.كل إ -
ق غري شهرا، وليس للمؤسسة ح 12لتزام واجب التسوية خالل الدورة العادية واحملددة ب عندما يكون اإل -

 لتزام.وط يف أن تؤجل تسوية اإلمشر 
 لتزامات غري متداولة.ال تدخل ضمن هذا النطاق فتعترب إ لتزامات اليتأما ابقي اإل -
 2ما يف بيان املركز املايل أو املالحضاتيت تعرض إاملعلومات ال .2
 العقارات واآلالت ومعدات بتصنيفات تناسب املنشأة. -
 التجاريني وغريهم.للدائنيني التحصيل املبالغ املستحقة  -
نتاج به لغرض البيع، الذي يف مرحلة اإلكل منفصل مبالغ املخزون احملتفظ املخزون حبيث جيب أن يظهر بش -

 واملنتج لغرض البيع والذي يف شكل مواد خام.
 املبالغ املستحقة السداد للدائنيني التجاريني وغريهم. -
 خمصصات منافع املوظفني واملخصصات األخرى. -

                                                           
 .42ص  مرجع سبق ذكره،  املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطة،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1

 .43ص  املرجع نفسه،  2
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 صدار واألرابح واملصروفات املثبتة.مثل رأس املال املدفوع وعالوة اإلامللكية  فئات حقوق -
 وصف لألصول أو جمموعة األصول وااللتزامات. -
 وصف حلقائق وظروف البيع أو اخلطة. -
والقيم املسجلة لتلك األصول  تزامات،لكان التصرف يشمل حمموعة أصول واإلذا  القيمة املسجلة لألصول أو إ -

 ت.لتزاماواإل
 قائمة أو بيان الدخل الشامل وبيان الدخل  .3

أعطى  IFRS FOR SMESة ىل أن معيار التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطتطرقنا سابقا إ
ما عرض بيان الدخل الشامل واحد لفرتة التقرير أو بيان الدخل الشامل اآلخر، وحتدد للمؤسسات املطبقة له خيارين إ

 :1فصاحات ما يليأدىن من البياانت اليت جيب اإلفصاح عنها وتشمل هذه اإلحد بعض البنود ك
 يراد.اإل -
 تكاليف التمويل.  -
واليت حتاسب ستثمارات يف الشركات الزميلة واملنشآت املسيطرة عليها بشكل مشرتك، حصة الربح أو اخلسارة لإل -

 تخدام طريقة حقوق امللكية.سإب
 ستثناء الضريبة.مصاريف الدخل إل -
مجايل )الربح أو اخلسارة قبل الضريبة للعملية املتوقعة، والكسب واخلسارة قبل الضريبة  مبلغ منفرد يتكون من إ -

املعرتف هبا على قياس القيمة العادلة، مطروحا منها تكاليف البيع، أو عند التصرف بصايف األصول اليت تشكل 
 العملية املتوقعة(.

 املنشأة بنود الدخل شامل آخر فليس هناك حاجة لعرض هذا السطر(.ذا مل يكن لدى الربح أو اخلسارة )إ -
ستثناء املبالغ يف حصة الدخل الشامل األخر للشركات مل األخر، املصنفة وفقا لطبيعة وإكل بند للدخل الشا -

 .الزميلة
وفقا حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة، أو املنشآت املسيطر عليها بشكل مشرتك واليت حتاسب  -

 لطريقة امللكية.
 
 

                                                           
 .89ص  مرجع سبق ذكره، حسني عبد اجلليل آل غزوي، 1
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 املعلومات اليت تعرض يف قائمة التدفقات النقدية  .4
ستثمارية لتقرير عن األنشطة التشغيلية واإلايف قائمة التدفقات النقدية لفرتة فصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة ت

 وأنشطة التمويل.
 األنشطة التشغيلية 1.4

 :1تشمل األنشطة التشغيلية ما يلي
 النقدية من السلع وتقدمي اخلدمات.املقبوضات  -
 يرادات األخرى.الفكرية واألتعاب والعموالت واإل املقبوضات النقدية من عوائد حقوق امللكية -
 املدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع واخلدمات. -
 بة عنهم.ملدفوعات النقدية للموظفني ابلنياا -
مكن ربطها بشكل حمدد ابألنشطة سرتدة منها، ما مل يكن من املاملدفوعات النقدية لضرائب الدخل، أو املبالغ امل -

 ستثمارية والتمويلية.اإل
ستثمارات والقروض والعقود األخرى احملتفظ هبا ألغراض التعامل أو املتاجرة قبوضات واملدفوعات النقدية من اإلامل -

 عادة البيع. تشبه املخزون املقتىن حتديدا إلواليت
 ستثمارية   األنشطة اإل 2.4

ات واآلالت واملعدات اليت تقوم قتناء العقارات واآلالت واملعدات )مبا يف ذلك العقار املدفوعات النقدية إل -
 نشاءها املؤسسة بنفسها( واألصول غري امللموسة واألصول األخرى طويلة األجل.إب

موسة واألصول األخرى طويلة املقبوضات النقدية من مبيعات العقارات واآلالت واملعدات واألصول الغري مل -
 األجل.

قتناء أدوات حقوق ملكية وأدوات دين املنشأة األخرى، واحلصص يف املشروعات املشرتكة املدفوعات النقدية إل -
 )خبالف املقبوضات من تلك األدوات املصنفة على أهنا معادالت للنقد، أو احملتفظ هبا للتعامل أو املتاجرة(.

ع أدوات حقوق ملكية وأدوات دين املنشأة األخرى، واحلصص يف املشروعات املشرتكة املدفوعات النقدية من بي -
 )خبالف املقبوضات من تلك األدوات املصنفة على أهنا معادالت للنقد، أو احملتفظ هبا للتعامل أو املتاجرة(.

 السلف والقروض النقدية املقدمة ألطراف أخرى. -
 روض  املقدمة ألطراف أخرى.املقبوضات النقدية من حتصيل السلف والق -

                                                           
 .57-56 مرجع سبق ذكره،، للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطةاملعيار الدويل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1
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ال عندما حيتفظ ابلعقود وعقود اخليارات وعقود املبادلة، إاملدفوعات النقدية للعقود املستقبلية والعقود اآلجلة  -
 للتعامل واملتاجرة، أو عندما تصنف املدفوعات على أهنا أنشطة متويلية.

ال عندما حيتفظ ابلعقود ود اخليارات وعقود املبادلة، إوعقاملقبوضات النقدية من العقود املستقبلية والعقود اآلجلة  -
 للتعامل واملتاجرة، أو عندما تصنف املدفوعات على أهنا أنشطة متويلية.

 األنشطة التمويلية  3.4
 صدار أسهم أو أدوات حقوق ملكية أخرى.دية من إالنقاملتحصالت  -
 سرتادها.للمالك إلقتناء أسهم املنشأة أو إ املدفوعات النقدية -
انت صدار واثئق املديونية غري املغطاة برهن والقروض واألوراق التجارية والسندات والرهو املتحصالت النقدية من إ -

 قرتاض قصري وطويل األجل.العقارية وغريها من أنواع اإل
 التسديدات النقدية للمبالغ املقرتضة. -
 يضاحات املرفقة ابلقوائم املالية املعلومات اليت تعرض اإل .5

ذ توفر وصفيا سرداي على معلومات إضافية مل تشملها تلك القوائم، إيضاحات املرفقة ابلقوائم املالية اإلحتتوي 
 أو تفصيالت للبنود املعروضة يف القوائم املالية.

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابإلفصاح عنها  بالغ املايل الدويلهم املعلومات اليت طالب معيار اإلوفيما يلي أ
 :1حات املتممة للقوائم املاليةيضايف اإل

 عداد القوائم املالية والسياسات احملاسبية احملددة املستخدمة.يضاحات معلومات عن أساس إتعرض اإل -
يضاحات عن املعلومات املطلوبة مبوجب هذا املعيار، واليت لن يتم عرضها يف مكان آخر يف القوائم تفصح اإل -

 تلك القوائم.املالية، ولكنها مالئمة بفهم أي من 
ة لكل بند يف القوائم املالية شارات مرجعيظمة، كما أن على املنشأة أن تضع إيضاحات بطريقة منتعرض اإل -

 يضاحات.الة ألي معلومات متعلقة به يف اإلحلإل
 ابلرتتيب التايل: يضاحاتاإلوتعرض املنشأة عادة 

 واملتوسطة.غ املايل للمنشآت الصغرية بالاإل دت وفقا ملعيارتفيد أبن القوائم املالية قد أع عبارة -
 ملخصا ابلسياسات احملاسبية املهمة املطبقة. -
 عرضت به كل قائمة كل بند مستقل.  القوائم املالية، ابلرتتيب الذيمعلومات مؤيدة للبنود املعروضة يف -

                                                           
 .62 مرجع سبق ذكره،،  املعيار الدويل للتقرير املايل للمنشآت الصغرية واملتوسطةاهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  1
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 فصاحات أخرى.أي إ -
املنشأة تطبق املعيار الدويل من جهة  بالغة، وذلك للتأكد من أنال، ذات األمهية 1السياسات احملاسبيةن عرض إ

ومن جهة أخرى ليستفيد مستخدموا تلك املعلومات ذات دراسة القوائم املالية، مبن فيهم املقرضون والدائنون واجلهات 
 احلكومية ذات العالقة.

  اثلثا: مستخدموا التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  :2يف ما يلي SIFRS FOR SMEيتمثل مستخدمي القوائم املالية املعدة وفق 

 سرتداد ديوهنم والفوائد العائدة.نيون ابملعلومات اليت متكنهم من إمكانية إ: هم املعاملقرضون
 مكانية حتصيل حقوقهم يف أوقاهتا.ملعلومات اليت متكنهم من تقدير إ: هم معنيون اباملوردون
اصة يف وجود عالقة طويلة األجل وإرتباط ستمرارية املؤسسة خء ابملعلومات املتعلقة إبمكانية إيهتم العمال العمالء:

 سرتاتيجي هبا.إ
مكانية املؤسسة يف توزيع نصيبهم من دير إيهتم املسامهون ابملعلومات اليت متكنهم من تق املسامهون غري املسريون:

 األرابح.
 حتياجات هذه الفئة من أصحاب املصلحة، ميكن من حتسنيإا يراعي مب IFRS FOR SMESعداد إن إ  

سيريين من املعلومات حتياجات املإىل تلبية إضافة بالغ، ابإلحتياجات احملاسبية واإلإنوعية التقارير املالية وتلبية 
األخذ فقط بعني االعتبار مصاحل ذا مت إاحل اجلبائية من املعلومات، أما حتياجات املصإاذ قراراهتم وتلبية ختالضرورية إل

عداد تقارير تفي إالبياانت املالية فال تكون بصدد عداد إواملصاحل اجلبائية( عن غريهم يف )املسريين  هاتني الفئتني
 بالغ.واإلحتياجات احملاسبية إبتحقيق وتلبية 

 ها يف النظام احملاسيب املايل ألياته املنصوص علي فصاح احملاسيب وفق: متطلبات اإلالثاين املطلب
اجلزائر، صالح احملاسيب يف هم التحدايت اليت ترفعها جهود اإلفصاح احملاسيب من بني أتعترب سياسات اإل

والذي يعترب أكرب خطوة حنو مسار التوافق احملاسيب الدويل، حيث يعتمد  SCFوذلك بعد تطبيق النظام احملاسيب املايل 
واملتعلق بعرض القوائم  01ويتجسد ذلك يف تبين املعيار رقم  IASBمعايري احملاسبية الدولية على توصيات وأراء جملس 

هذا  يطار، ويف إ3فصاح احملاسيب يف اجلزائركما أن تبين جل املعايري كان له إنعكاسا إجيابيا على سياسات اإلاملالية،  
 .SCFىل أهم أليات االفصاح احملاسيب ومتطلباته وفق النظام احملاسيب املايل لتوجه سيتم التطرق إا

                                                           
 .94ص  مرجع سبق ذكره، حسني عبد اجلليل آل غزوي، 1

2 Deloitte ,IFRS for SMES in yourpocket, london, april 2010, p11. 
 .75ص  مرجع سبق ذكره،صديقي مسعود، صديقي فؤاد،  3
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  النظام احملاسيب املايل فصاح العام وفق أوال: متطلبات اإل
ىل حمددات وضوابط االفصاح احملاسيب يف اجلزائر ال بد أن نقوم بقراءة متمعنة وعميقة ألهم النصوص قبل التطرق إ
   يف البيئة اجلزائرية. فصاح العامهذا اجملال وحتديد متطلبات اإليف القانونية الصادرة 

واملتضمن  2007نوفمرب  25املوافق ل  1428ذي القعدة  15املؤرخ يف 11-07املرسوم التنفيذي  .1
  SCFالنظام احملاسيب املايل 

يب املايل " تعد واملتضمن النظام احملاس 2007نوفمرب  25املورخ يف  11-07من القانون  26مبوجب املادة  
وتتضمن هذه الكشوف املالية  1هذا القانون الكشوف املالية سنواي على األقل"الكياانت اليت تدخل يف جمال تطبيق 

 اخلاصة ابلكياانت ماعدا الكياانت الصغرية:
 امليزانية. -
 حساب النتائج. -
 جدول سيولة اخلزينة  -
 جدول تغري األموال اخلاصة. -
 احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائج. ملحق يبني القواعد والطرق -

من نفس القانون نصت على " تقدم الكشوف املالية بصفة وفية الوضعية املالية للكيان  29، 28، 27أما املواد 
 ينشرها الكيان".وجناعته وكل تغيري يطرأ على حالته املالية، وجيب أن تكون متميزة عن املعلومات األخرى اليت 

تضبط الكشوف املالية حتت مسؤولية املسريين وتعد يف أجل أقصاه أربعة أشهر من اتريخ إقفال السنة املالية كما "
 ."احملاسبية، وتعرض هذه الكشوف ابلعملة الوطنية

يتضمن كل قسم ذ إلية السابقة، تتوفر الكشوف املالية على معلومات تسمح إبجراءات مقارانت من السنة املا" 
ىل املبلغ املتعلق ابلقسم املوافق له يف السنة املالية إئج وجدول تدفقات اخلزينة، إشارة من أقسام امليزانية وحساب النتا

 ."السابقة
 2008ماي  26املوافق ل  1429مجادي األول عام  20املؤرخ يف  156-08املرسوم التنفيذي رقم  .2

 .SCFاحملاسيب املايل  ماخلاص ابلنظا 11-07املتضمن تطبيق أحكام القانون 
وهو ما يربز خالل مواده ال  11-07الذي جاء يف إطار تطبيق أحكام القانون و  1التنفيذي املرسوموفقا هلذا 

-25-22-09-08-07-05اليت أخذها هذا القانون بعني االعتبار وهي املواد  01حبيث حددت املادة  44
                                                           

 .25ص  مرجع سبق ذكره،بلعروسي أمحد التيجاين،  1
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تفاقيات واملبادئ احملاسبية اليت يتعني يتعلق منها ابلكشوف املالية كاإل من القانون سابق الذكر وما 30-36-40
التقيد هبا وكذا اخلصوصيات النوعية للمعلومات املالية اليت تندرج ضمن الكشوف املالية، ابإلضافة أن املعايري احملاسبية 

مطابقة الكشوف املالية مع حتدد حمتوى الكشوف املالية وكيفية عرضها مع العمل على إبداء الرأي حول مدى 
 املعايري.
اليت جاءت لتوضيح كيفية تطبيق أحكام  2نفسه املرسوم التنفيذين م 19-18-11-09-08-07-06املواد 
 من خالل النقاط التالية: 11-07من القانون  5املادة 

وتعرض يف الكشوف لتزام عند حدوثها تتم حماسبتها على أساس حماسبة اإلكل املعامالت وغريها من األحداث  -
 املالية للسنوات املالية املرتبطة هبا.

، وذلك ابفرتاض أن الكيان متابع لنشطاته يف مستقبل ستغاللستمرارية اإلإية على أساس تعد الكشوف املال -
 املتوقع.

ملقارنة ، للمالءمة والدقة والقابلية االكشوف املالية على اخلصائص النوعية يفب أن تتوفر املعلومات الواردة جي -
 والوضوح.

 جيب أال أتخذ الكشوف املالية للكيان يف احلساابن إال معامالت الكيان دون معامالت مالكيها. -
 جتاه الكيان.إكن أن تؤثر على احلكم مستعمليها جيب أن تربز الكشوف املالية كل معلومة مهمة مي -
مة اليت حيملوهنا عن الواقع واألمهية النسبية جيب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف املالية معرفة املسريين للمعلو  -

 لألحداث املسجلة.
لتمسك فقط مبظهرها الطبيعتها ولواقعها املايل، دون  تقيد العمليات احملاسبية وتعرض ضمن الكشوف املالية طبقا -

 القانوين.
ىل هدف إعطاء إبية القواعد احملاسحرتام املبادئ و إملالية بطبيعتها ونوعيتها وضمن اجيب أن تستجيب الكشوف  -

 صورة صادقة مبنح معلومات مناسبة عن الوضعية املالية للكيان.
 القانون من 25 املادة أحكام توضح 156-08 التنفيذي املرسوم من 37-36-35-34-33-32 املواد أما

 ، حيث أنعنها واإلفصاح إعدادها الواجب املالية الكشوف أهم بينت اليت املايل احملاسيب النظام املتضمن 07-11

                                                                                                                                                                                            
 .28ص  مرجع سبق ذكره، بلعروسي أمحد التيجاين، 1

 .32-29الصفحات  املرجع نفسه،  2
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 كل  ماهية توضح( 33-34-35-36-37) املواد ابقي أما 25 املادة لنص مضمونه يف املطابق 32 املادة نص
 .الكيان قبل من إعدادها وأمهية قائمة

املتضمن قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى  2008 جويلية 26 املوافق ل 1429رجب  23 يف املؤرخ القرار .3
 الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها.

 األصول وحماسبة التقييم قواعد حيدد القرار هلذا املرفق ألول امللحق أن بينتمن هذا القرار و  02 لمادةطبقا ل
 .1سريها وقواعد احلساابت مدونة وكذا عرضها وكيفية املالية الكشوف وحمتوى واملنتجات واألعباء واخلصوم

 SCFحول أول تطبيق للنظام احملاسيب املايل  2009 أكتوبر 29 يف املؤرخة 02 رقم التعليمة .4
 PCNنتقال من املخطط والوطين احملاسيب ختاذها ألجل اإلتتضمن هذه التعليمة، الطرق واإلجراءات الواجب إ 

 SCFىل النظام احملاسيب املايل إ
2: 

وحسب ما ورد يف التعليمة فان هذا املرجع احملاسيب اجلديد سيحدث حتوال عميقا مبا أدخله من تغريات مهمة 
القوائم املالية اليت يقع  جدا على مستوى التعاريف، املفاهيم، قواعد التقييم والتسجيل احملاسيب وكذلك طبيعة حمتوى

 ة مالية.عدادها على عاتق املؤسسات امللزمة مبسك حماسبواجب إ
عداد وعرض القوائم امة حول اإلنتقال حبيث جيب أن يتم إوقد تضمنت هذه التعليمة خبصوص مبادئ ع

ستنادا لنظام احملاسيب املايل وابلنتيجة فان هذا النظام يطبق أبثر وكأن الكياانت أوقفت حساابهتا إ 2010املالية لسنة 
 رجعي. 

 فصاح احملاسيب يف كل قائمة مالية حسب النظام احملاسيب املايل اثنيا: متطلبات اإل 
ىل تقدمي صورة صادقة حول الوضعية املالية للمؤسسة وذلك من خالل منتجه يهدف النظام احملاسيب املايل إ

وائم جمموعة عدادها يف هناية الدورة، حيث يتطلع هلذه القعة من القوائم املالية اليت يتم إالنهائي الذي يتمثل يف جممو 
 .3ختاذ القراراتملالية، األمر الذي يساعدهم يف إواسعة من األطراف وهم مستخدموا القوائم ا

 
 

                                                           
 .45ص   مرجع سبق ذكره، بلعروسي أمحد التيجاين، 1

اء القانونية للنشر والتوزيع، دراسة عينة من املؤسسات بوالية ورقلة، مكتبة وفالطبعة األوىل،   تقييم تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري،عمر شهاب،  2
 .124ص ، 2014، سكندرية، مصراإل

جملة ، "النظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مع معايري احملاسبة الدوليةفصاح احملاسيب وفق اإل" جياليل عبديل، حممد اهلادي ضيف هللا، محزة جتانبة،  3
  .156، ص 2021 جملة الوادي، اجلزائر،، قتصادية والتجارية واإلدارية،  كلية العلوم اإل02، العدد 04اجمللد  ،املستدامة قتصاد والتنميةاإل
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  تتضمن القوائم املالية وتتطلب كل قائمة حسب النظام احملاسيب كل من:  
 امليزانية  .1

 :1احملاسبية تصف امليزانية عناصر األصول واخلصوم كل على حدى، وتشمل احلد األدىن من املعلومات
هتالكات، املسامهات، األصول املالية، املخزوانت، وية والعينية، اإلاألصول: وتشمل كل من ) التثبيتات املعن  -

 أصول ضريبية، الزابئن واملدينون اآلخرين واألصول األخرى املمائلة، اخلزينة املوجبة وما يعادهلا(.
الغري جارية، اخلصوم الضريبية، مؤوانت األعباء واخلصوم اخلصوم: وتشمل كل من ) األموال اخلاصة، اخلصوم  -

 املماثلة، اخلزينة السالبة وما يعادهلا(.
 يربز عرض األصول واخلصوم يف امليزانية التمييز بني العناصر اجلارية والعناصر الغري جارية. -

 معلومات أخرى تظهر يف امليزانية أو يف امللحق: 
 االحتياطات.وصف طبيعة وموضوع كل احتياط من  -
 حصة أكثر من سنة للحساابت الدائنة واحلساابت املدينة. -

 مبالغ الدفع واالستالم لكل من:
 الشركة األم. -
 الفروع. -
 الكياانت املسامهة يف اجملتمع. -
 جهات أخرى مرتبطة )مسامهني، مسيريين( -
 عدد األسهم املرخصة، الصادرة، غري حمررة كليا. -
 اذا مل تكن لألسهم قيمة امسية. القيمة االمسية لألسهم أو الفعل -
 تطور عدد األسهم بني بداية وهناية السنة املالية. -
 عدد األسهم اليت ميلكها الكيان، وفروعه والكياانت املشاركة.   -
 طار خيارات أو عقود البيع.األسهم يف شكل احتياطات لإلصدار يف إ -
 متيازات وختفيضات حمتملة متعلقة ابألسهم.حقوق وإ -
 
 

                                                           
 .62، ص 2010متيجة لطباعة، اجلزائر،  النظام احملاسيب املايل،جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  1
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  حساب النتائج  .2
يعترب حساب النتائج ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من قبل الكيان خالل السنة املالية، ويشمل بيان 

 حساب النتائج احلد األدىن من املعلومات التالية: 
القيمة حتليل األعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحدد  جماميع التسيري الرئيسية اآلتية )اهلامش االمجايل،  -

 املضافة الفائض االمجايل عن االستغالل(.
 منتجات األنشطة العادية  -
 املنتجات املالية واألعباء املماثلة. -
 أعباء العاملني  -
 الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة. -
 هتالكات وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات املادية.خمصصات  اإل -
 تعلقة ابلتثبيتات غري املادية.هتالكات وخسائر القيمة املخمصصات  اإل -
 نتيجة األنشطة العادية. -
 العناصر الغري عادية )منتجات وأعباء(. -
 النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع. -
 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم ابلنسبة اىل شركات املسامهة. -
 املعلومات الدنيا األخرى املقدمة اما يف حساب النتيجة أو يف امللحق املكمل حلساب النتيجة  -
 حتليل منتجات األنشطة العادية. -
مبلغ حصص األرابح لكل سهم مصوات عليها أو املقرتحة والنتيجة الصافية لكل سهم ابلنسبة اىل شركات  -

 املسامهة.
 الوظيفة يف امللحق.كما أنه ميكن تقدمي حساب النتائج حسب  -
 جدول تدفقات اخلزينة  .3

 :يلي كما  مصدرها حسبالسنة  خالل احلاصلة املالية املوجودات وخمارج مداخيل اخلزينة سيولة جدول يقدم
التدفقات اليت تولدها األنشطة العملياتية: واملقصود هنا ابألنشطة العملياتية كل األنشطة اليت تتولد عنها منتجات  -

 ستثمار والتمويل نشطة واليت تكون غري مرتبطة ابإلوغريها من األ
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قتناء وحتصيل األموال عن بيع ار مثل عمليات سحب األموال عن اإلستثمات املالية اليت تولدها أنشطة اإلالتدفق -
 األصول طويلة األمد.

ال اخلاصة أو التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل مثل األنشطة اليت تكون نتيجتها تغيري حجم وبنية األمو  -
 القروض.

ىل ة مالية إتدفقات األموال املتآتية من فوائد حصص األرابح، تقدم كال على حدى وترتب بصورة دائمة من سن -
 ستثمار أو التمويل.ة لإلسنة مالية أخرى يف األنشطة العملياتي

 غري مباشرة.تقدم تدفقات األموال الناجتة عن األنشطة العملياتية اما بطريقة مباشرة أو بطريقة  -
 بيان تغريات األموال اخلاصة  .4

حتليال للحركات اليت أثرت يف كل من عنوان من العناوين اليت تتألف منها  األموال اخلاصةرؤوس ميثل بيان تغريات 
 : رؤوس األموال اخلاصة ابلكيان خالل السنة املالية، ويشمل هذا البيان كحد أدىن من املعلومات

 النتيجة الصافية لدورة.  -
 تغريات الطرق احملاسبية وتصحيحاهتا. -
 اإليرادات واألعباء األخرى. -
 عمليات الرمسلة. -
 .لنتيجة واملخصصات املقررة للدورةتوزيع ا -
 ملحق الكشوف املالية   .5

 : تفصح املؤسسات املطبقة للنظام احملاسيب املايل يف امللحق اخلاص ابلقوائم املالية عن
 والطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احلساابت واعداد الكشوف املالية.القواعد  -
 معلومات مكملة هامة حول هذه القوائم املالية األربعة لكي تكون مفهومة فهما جيدا لقارئ احلساابت. -
تتم  لك املعامالت التجارية اليتمعلومات ختص الكياانت املشاركة، واملؤسسات املشرتكة وفروع أو الشركة األم وكذ -

ند االقتضاء مع تلك الكياانت أو مسرييها مثل طبيعة العالقات، منط املعاملة، حجم ومبلغ املعامالت، سياسة ع
 حتديد األسعار اليت ختص تلك املعامالت. 

 املعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعين بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة وفية. -
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ة السابقة ىل فرت يف وضع األصل أو اخلصم  ابلنسبة إقفال السنة املالية، ومل تؤثر د إيف حال طرأت حوادث بع -
ت من األمهية ذا كانصحيح بل تكون تلك احلوادث موضوع إعالم يف امللحق إجراء أي تلالقفال، فال ضرورة إل
 اليت يتخذها مستعملي الكشوف املالية.غفاهلا يف  القرارات حبيث ميكن أن يؤثر إ

يقة التقدمي يف حالة نشر الكيان للكشوف املالية الوسيطية جيب أن حترتم يف اعداد تلك الكشوف نفس طر يف  -
قتضاء، ونفس املضمون، ونفس الطرق احملاسبية املقررة للكشوف املالية املقدمة يف آخر شكل خمتصر عند اإل

 السنة املالية. 
 ومعيار التقارير املالية IAS/IFRS إلبالغ املايل الدولية بني معايري ا دراسة حتليلية مقارنة املطلب الثالث: 

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والنظام احملاسيب املايل
فصاح احملاسيب للتقارير املالية وفق املعيار الدويل ختالفات بني متطليات اإلتقييم اإلىل يهدف هذا املبحث إ

عداد التقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وممارسات إ IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ختالفات الرئيسية املوجودة يف هلذا الغرض سيتم الكشف عن اإل، SCFاجلزائرية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل

شأهنا تتطلب عرض البياانت على املستوى الدويل واحمللي، هذه املقارنة ستسمح بتحديد اجملاالت احلرجة الىت من 
 IFRSذا مت تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  املمارسات احملاسبية للمؤسسات إتغريات كبرية يف

FOR SMES .  
 بني املتطلبات الدولية واحمللية حسب حجم الشركةالتحليل املقارن أوال: 

اخلطوة طار املفاهيمي على املستوى الدويل واحمللي وذلك ألن رتكيز يف املقارنة على مكوانت اإللقد مت ال
ون منسجمة مع املتطلبات احمللية، وفقا طار مفاهيمي واحد تستند عليه مستوى املعايري وتكاألوىل تبدأ من التأسيس إل

اسبية الدولية والنظام ىل حتديد جمال تطبيق املعايري احملذا ستتم املقارنة من خالل سنة اإلصدار والتطبيق ابإلضافة إهل
 احملاسيب املايل وأهم آليات االفصاح احملاسيب احمللية والدولية.
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 حسب حجم الشركةني املتطلبات الدولية واحمللية التحليل املقارن ب(: 3-1اجلدول رقم )
املعيار احملاسيب للمؤسسات  املعايري احملاسبية الدولية احملور

 الصغرية واملتوسطة
 احملاسيب املايلالنظام 

 25الصادر بتاريخ  11-07القانون  2009جويلية  2020-1975 سنة  االصدار 
  2007نوفمرب 

  2010جانفي  2009جويلية  2020-1975 سنة التطبيق 
املؤسسات اليت ختضع للمساءلة  جمال التطبيق

العامة أي يتم تداول أدوات 
حقوق ملكيتها أو أدوات الدين 

 األسواق العامةاخلاصة هبا يف 

املؤسسات اليت تقوم بنشر 
قوائمها املالية ذات الغرض العام 
للمستخدمني اخلارجيني واليت 

 ليس لديها مساءلة عامة 

الشركات اخلاصعة ألحكام القانون 
التجاري، التعاونيات، األشخاص 
الطبيعيون أو املعنويني املنتجني للسلع 

 واخلدمات التجارية  
علومات مفيدة ألغراض م توفري األهداف 

قرارات اإلستثمار واالئتمان 
نسيابية النقد واملوارد وإ

 لتزامات واإل

توفري معلومات عن الوضع املايل 
واألداء والتدفقات النقدية 

 ابلوحدة 

ومات مفيدة ألغراض توفري معل
عطاء صورة صادقة عن ستثمارات وإاإل

الوضعية املالية والتغريات الوضعية املالية 
 للمؤسسات.  

 قائمة املركز املايل - القوائم املالية 
 قائمة الدخل  -
 قائمة التدفقات النقدية  -
قائمة التغريات يف حقوق  -

 امللكية 
 املالحق  -

 قائمة املركز املايل  -
قائمة الدخل أو بيان الدخل  -

 الشامل 
قائمة التغريات يف حقوق  -

 امللكية 
 قائمة التدفقات النقدية  -
 االيضاحات  -

 قائمة املركز املايل )امليزانية( -
 حساب النتائج  -
 جدول سيولة اخلزينة  -
 جدول تغريات األموال  -
ملحق يبني القواعد والطر احملاسبية  -

ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية 
 وحساب النتائج.

ىل املعايري احملاسبية الدولية ابإلضافة إ وقائمة 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07عتماد على القانون الطالبة ابإلعداد من إ املصدر:
 دويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.املعيار ال

 :من اجلدول السابق نالحظ أن
واملتوسطة على خالف املعايري صدور النظام احملاسيب املايل كان قبل صدور املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية  -

وابلتايل تعترب املعايري احملاسبية مبا فيها املعيار  2020ىل غاية إ 1975لية اليت من سنة أول اصدار احملاسبية الدو 
ألهنا تصدر  IASBالدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة معايري يتم حتديثها من طرف جملس املعايري احملاسبية 

 .تبعا وتعاجل الظروف اجلديدة
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ستغرق الذي إالتطبيق فاملعايري احملاسبية الدولية فور صدورها تطبق على عكس النظام احملاسيب أما من انحية  -
 بتداءا من اتريخ صدوره، وهنا قد تطرأ متغريات جديدة يف البيئة احملاسبية اجلزائرية.سنتني إأكثر من تطبيقه 

ل التطبيق مل يفرق النظام احملاسيب املايل بني املؤسسات اليت ختضع للمساءلة العامة وتلك اليت ال فيما خيص جما -
 ختضع للمساءلة، وابلتايل النظام احملاسيب املايل مل يستثين حماسبة خاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة.  

بالغ املايل الدويل يري احملاسبية الدولية ومعيار اإلعاالقوائم املالية املعدة من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق امل -
ختالف يف املعلومات اليت اإلللمؤسسات الصغرية واملتوسطة هي نفسها املعدة وفق النظام احملاسيب املايل يكمن 

 حتتويها تلك القوائم املالية.
   الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  معيار التقارير املايلختالفات الرئيسية بني حتليل ودراسة اإل:  اثنيا

 فصاح احملاسيب وآلياته  من منظور اإل ومعايري اإلبالغ املايل الدولية
بالغ املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يب وآلياته وفق املعيار اإلفصاح احملاسعلى بنود اإل طالعمن خالل اإل

  الحظنا مايلي:  IAS/IFRSلمعايري  احملاسبية الكاملة فصاح احملاسيب لابملقارنة بني أليات ومتطلبات اإلو 
، IFRS 2ساس األسهم املدفوعات على أ ،IAS 29فصاحات اليت تضمنتها املعايري ) التضخم احلاد إلغاء اإل -

القطاعات ، IAS 33رحبية األسهم،  IFRS 16جيار التمويلياإل ،IAS 34التقارير املالية  ،IAS 41الزراعة 
 .IFRS 6كتشاف املعادن واملوارد الطبيعية ، إIFRS 4 التأمني   ،IFRS 8التشغيلية

مت    IAS/IFRSفصاح املعقدة واملطلوبة مبوجب املعايري االبالغ املايل واملعايري احملاسبية بعض متطلبات اإل -
ستبداهلا مبتطلبات أكثر بساطة يف املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،  مثل تقليص فئات األصول إ

ىل فئتني يف املعيار املقرتح، وتبسيط حماسبة التحوط إ  IAS/IFRSاملالية من أربعة يف املعايري الدولية الكاملة 
 وحصرها يف أنواع مذكورة سابقا.

للمؤسسات صاح احملاسيب يف املعيار املقرتح كون حاجات مستخدمي املعلومات فحذف بعض متطلبات اإل  -
تساعا من حاجات مستخدمي املعلومات للشركات الكربى، فمثال مؤسسات املسامهة الصغرية واملتوسطة أقل إ

ؤسسات فصاح واليت قد ال تكون مطلوبة يف املحتتاج لعرض الكثري من متطلبات اإلالعامة واملدرجة يف البورصة 
 الصغرية واملتوسطة وذلك نظرا لزايدة عدد األطراف املهتمة ابملعلومات الصادرة من شركات املسامهة.

فصاح احملاسيب اليت نصت ة أي تغيري يف  أساليب وآليات اإلمل يطرأ املعيار املقرتح للمؤسسات الصغرية واملتوسط -
 . IAS/IFRSعليها معايري احملاسبية بشكلها الكامل  
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النظام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة و  معيار التقارير املاليةختالفات الرئيسية بني حتليل ودراسة اإلثا: اثل
  وآلياته فصاح احملاسيب من منظور اإل احملاسيب املايل

ت الصغرية واملتوسطة بالغ املايل للمؤسساعيار اإلفصاح احملاسيب للمرنة يف هذا البند بني متطلبات اإلتتم املقا
مدى تكييف النظام احملاسيب املايل مبا  ملعرفةفصاح وفق النظام احملاسيب املايل، وهتدف هذه املقارنة ومتطلبات اإل

 معمول به دوليا من اجلانب احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  
للمؤسسات الصغرية  التحليل املقارن بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل: (3-2اجلدول رقم )

  واملتوسطة وفق االفصاح احملاسيب
  البيان         
 متطلبات

 االفصاح  
املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  النظام احملاسيب املايل

IFRS FOR SMES 

 
 

السياسات 
 احملاسبية

فصاح عن املايل يتم اإلوفق النظام احملاسيب 
امللحق املتمم للقوائم املالية السياسات احملاسبية يف 

 وتفصح املؤسسة عن:
أساس أو أسس القياس املستخدمة يف اعداد  -

 املالية. القوائم
كل سياسة حماسبية حمددة الالزمة لفهم  -

 القوائم املالية 

فصاح عن السياسات احملاسبية من قبل يتم اإل
املؤسسة يف االيضاحات املتممة للقوائم املالية ووفق 

 املؤسسة عن:هذا تفصح 
أساس أو أسس القياس املستخدمة يف اعداد  -

 البياانت املالية.
اسات احملاسبية األخرى املستخدمة ذات يالس -

 العالقة بفهم البياانت املالية.  
 

التغري يف 
السياسات 

 احملاسبية

كن للمؤسسة املطبقة وفق النظام احملاسيب املايل مي
الطرق احملاسبية  التقديرات أو ىل تغيريله أن تلجأ إ

ئم املالية ذا كان الغرض منها حتسني نوعية القواإ
طبيعة التغيري وقيمة التعديل ووفقا هلاذا تفصح عن 

لكل بند متأثر يف القوائم املالية سواء للفرتة احلالية 
 أو الفرتات السابقة.

وفق املعيار ااحملاسيب املايل الدويل للمؤسسات الصغرية 
ري السياسات احملاسبية تفصح واملتوسطة يف حال تغ

املؤسسة عن طبيعة التغري وقيمة التعديل لكل بند 
 متأثر يف البيان املايل للفرتة احلالية والفرتات السابقة. 

 
 املخزون    

صر كبريا لعنهتماما  أبدى النظام احملاسيب املايل إ
املخزون وصنفه ضمن األصول املتداولة، وأظهره 

ونة احلساابت، ووفقا يف الصنف الثالث من مد
 هلذا تفصح املؤسسة عن:  

األسلوب املستخدم يف حتديد تكلفة  -

تتعدد طرق حساب املخزون وتقدير قيمته وأشار 
ملؤسسات الصغرية املعيار احملاسيب املايل الدويل 

 فصاح عن:وسطة وفق هذا املؤسسة مطالبة ابإلواملت
السياسات احملاسبية املستخدمة يف قياس املخزون  -

 حيث تشمل صيغة التكلفة املستخدمة 
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 املخزون.
قيمة املخزون املعرتف به كأصل حسب  -

 التصنيفات.
 قيمة املخزون املعرتف به كمصروف. -
 خنفاض قيمة املخزون. إ -

 مجايل القيمة املسجلة للمخزون.إ -
مقدار املخزون املعرتف به كمصروف خالل  -

 الفرتة.
ضمان لة للمخزون املرهونة كمجايل القيمة امليجإ -

 لتزامات. عن اإل
 

العقارات 
 ستثماريةال

ستثمارية حسب النظام تندرج العقارات اإل
ضمن األصول امللموسة ويصنف  احملاسيب املايل 

افع ذا كان من احملتمل أن تتدفق منكأصل إ
 قتصادية مستقبلية للشركة أو عند قياسه مبوثوقية.إ

وفق هذا عن منوذج القياس أي  وتفصح املؤسسة
ذا كانت تطبق منوذج القيمة العادلة أو منوذج ما إ

 التكاليف.

يار تقوم املؤسسة ابإلفصاح عن وفقا هلذا املع
 ستثمارات العقارية وتقييمها ابلقيمة العادلة اإل

فرتاضات اهلامة يتم اإلفصاح كذلك عن الطرق واإل
املستخدمة يف حتديد القيمة العادلة للعقارات 

 االستثمارية.

 
 

 املمتلكات
 واملصانع واملعدات

حسب النظام احملاسيب املايل تفصح املؤسسة وفق 
 فئة املمتلكات واملصانع واملعدات على: 

سس املستخدمة لتحديد امجايل القيمة األ -
 املسجلة للمتلكات واملصانع واملعدات 

 ستهالك املستخدمة طرق األ -
 معدالت األعمار االنتاجية  -
اض القيمة خنفجمموع اإلستهالك الرتاكمي وإ -

 عداد التقارير  يف بداية وهناية فرتة إ

تفصح املؤسسة وفق فئة املمتلكات واملصانع 
 واملعدات على: 

سس املستخدمة لتحديد امجايل القيمة األ -
 املسجلة للمتلكات واملصانع واملعدات 

 ستهالك املستخدمة طرق اإل -
 معدالت األعمار االنتاجية  -
اض القيمة يف خنفجمموع اإلستهالك الرتاكمي وإ -

 عداد التقارير  بداية وهناية فرتة إ
 
 

 يراداتاإل

حسب النظام احملاسيب املايل" تفصح املؤسسات 
 عن االيرادات والسياسات احملاسبية لالعرتاف هبا"  

تفصح عن مقدار كل فئة هامة من كما 
يرادات خالل الفرتة شامال كل من )مبيعات اإل

الفائدة، مقابل قدمي اخلدمات، البضائع، ت
 متيازات، توزيع األرابح...اخل(اإل

وفق املعيار املايل الدويل للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة " تفصح املؤسسة عن االيرادات 

 والسياسات احملاسبية لالعرتاف هبا.
يرادات الناجتة عن بيع كما يتم اإلفصاح عن اإل

اتوات، ع، تقدمي اخلدمات، الفائدة عن اإلالبضائ
 أرابح االسهم والعموالت، املنح احلكومية ....اخل  

 
 املنح احلكومية

وفقا للنظام احملاسيب املايل تفصح املؤسسة عن 
املنح احلكومية يف قائمة املركز املايل، اذ تربز طبيعة 
وحمتوى املنح احلكومية، السياسات املتبعة للمنح 

وفق املعيار الدويل املايل للمؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة تفصح املؤسسة عن: 

 عن طبيعة وقيمة املنح احلكومية  -
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 احلكومية.
قرتنة كما توضح ضمن هذا عن أية شروط م

 بطبيعة هذه املساعدات.

الشروط الغري مستوفاة واملخصصات األخرى  -
املرتبطة ابملنح احلكومية اليت مل يعرتف هبا يف 

 الدخل 
 

 قرتاضتكاليف األ 
قرتاض يف النظام احملاسيب املايل تندرج تكاليف اإل

 ضمن األعباء املالية للسنة املالية 
وفق هذا يتطلب من املؤسسة اإلفصاح عن التكاليف 
املالية، وإمجايل مصروف الفائدة إبستخدام منوذج 

لتزامات املالية اليت ال تكون ابلقيمة الفائدة الفعلي لإل
 العادلة خالل الربح واخلسارة  

 
 خنفاض قيمةإ

 األصول

ايل ملوضوع اخنفاض قيمة تطرق النظام احملاسيب امل
ختذ القيمة القابلة للتحقيق كأساس األصول وإ

فصاح عن خنفاض، حبيث يتم اإلتحديد هذا اإلل
قيمة التدين كمصروف يف حالة زايدة القيمة 

 احملاسبية لألصل عن القيمة القابلة للتحصيل.

لألصول  خنفاض القيمةتفصح املؤسسة عن خسائر إ
يان الدخل، كما تقوم يف بيان الدخل الشامل أو ب

فصاح عن املعلومات املطلوبة لكل املؤسسة ابإل
)املمتلكات املصانع  الفئات التالية من األصول

ملعدات، األصول الغري ملموسة، اإلستثمارات يف وا
ثمارات يف املشاريع املشرتكة ستالشركات الزميلة، اإل

 خل ( ...ا
 

 الدخلضريبة 
تفصح املؤسسة املطبقة للنظام احملاسيب املايل  

فصل عن مكوانت الضريبة وينبغي بشكل م
فصاح عن األساس املستخدم يف احتساب اإل

نسبة الضريبة مع بيان شرح ألية تغريات يف هذه 
 النسبة.

مجايل للفروق ة عن املبلغ اإلتفصح كذلك املؤسس
الصافية املؤقتة وحتليل أرصدة الضريبة املؤجلة 

 للفرتة احلالية والسابقة.

وفق هذا تفصح املؤسسة عن املعلومات اليت متكن 
مستخدمي بيناهتا املالية لتقييم الطبيعة والتأثري املايل 
للعواقب الضريبية املتداولة واملؤجلة للمعامالت 

 املعرتف هبا واألحداث األخرى.
عن املكوانت األساسية تفصح كذلك املؤسسة 

 رييب للمعامالت املعرتف هبا.ضللمصروف ال

املالحظات 
 اهلامشية

تشمل املالحضات اهلامشية معلومات تتعلق 
بعناصر القوائم املالية، سواء كمية أو وصفية، 
تتضمن كذلك معلومات الالحقة لتاريخ امليزانية 

ياس احملاسبية املتبعة ابالضافة وطرق ومبادئ الق
 لتزامات احملتملة.ىل اإلإ

حضات اهلامشية معلومات تتعلق بعناصر تشمل املال
القوائم املالية، سواء كمية أو وصفية، تتضمن كذلك 
معلومات الالحقة لتاريخ امليزانية وطرق ومبادئ 

لتزامات ىل اإلياس احملاسبية املتبعة ابالضافة إالق
 احملتملة.
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املعلومات بني 
 األقواس

بني  مل يتطرق النظام احملاسيب املايل للمعلومات ما
األقواس، بينما توضح األرقام اليت حتتويها القوائم 

 يف املالحق عن املالية حسب النظام احملاسيب املايل
 ضافية.  طريق اجلداول اإل

تتضمن املعلومات ما بني األقواس توضيح لألرقام اليت 
حتتويها القوائم املالية واليت يصعب فهم طرق حساهبا 

 أو سبب ظهورها. 

 
 املقارنةاملعلومات 

من خالل مناذج الكشوف املالية اليت املالحظ 
عدادها من النظام احملاسيب املايل لضرورة إ تطرق

دراج خانة أو ل املؤسسات املطبقة له فانه يتم إقب
عمود حيمل معلومات ختص السنة السابقة للسنة 
املالية احلالية، وتساعد هذه املعلومات يف تقييم 

 رارات. أداء املؤسسة واختاذ الق

فصاح عن املعلومات بشكل مقارن مع الفرتة يتم اإل
 املاضية جلميع البنود الظاهرة ابلقوائم املالية 

 وتتعلق البياانت املالية للفرتة احلالية.

       
 اجلوهرية       

ىل اجلوهرية مبصطلح إ أشار النظام احملاسيب املايل
املعلومة تكون األمهية النسبية واليت يقصد هبا أن 

ذا كان من املمكن أن يسبب ذات داللة معتربة إ
قتصادية اليت م بياهنا أثر ما على القرارات اإلعد

 ستنادا على القوائم املالية.  يتخذها املستخدمون إ

تعرض املؤسسة وفقا للمعيار الدويل للمؤسسات 
الصغرية واملتوسطة كل فئة جوهرية من البنود 

 املتشاهبة.
ود ذات الطبيعة والوظيفة املختلفة اليت كما تعرض البن

 تتسم ابجلوهرية. 
 عداد الطالبة )بتصرف(من إاملصدر: 

" تكييف املعايري احملاسبية الدولية لصاحل املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم  عباس محيد حيي، صفوان قصي عبد احلليم، -
 .2015، 36كلية بغداد، العدد   للعلوم، جملة كلية الرافدين اجلامعةومدى امكانية تطبيقها حمليا"، 

فصاح احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مع معايري " اإل جياليل عبديل، حممد اهلادي ضيف هللا، محزة تيجانية، -
 . 2021، 02، العدد 04اجمللد  جملة االقتصاد والتنمية املستدامة،احملاسبة الدولية"، 

وراه، العلوم التجارية، أطروحة دكت ،فصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايلاولة تقييم إحمسعيدي عبد احلليم،  -
 .2015-2014ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
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(: التحليل املقارن بني النظام احملاسيب املايل واملعيار احملاسيب الدويل للمؤسسات الصغرية 3-3اجلدول رقم )
 واملتوسطة وفق آليات االفصاح احملاسيب 

آليات االفصاح 
 احملاسيب

املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  النظام احملاسيب املايل
IFRS FOR SMES 

 
 
 

 قائمة املركز املايل

لتزامات املؤسسة وحقوق يزانية أصول وإتعرض امل
كل   SCFملكيتها، وتشمل أصول املؤسسات حسب 

هتالكات، ثبيتات املادية والغري مادية، اإلمن )الت
املسامهات، األصول املالية، املخزوانت، األصول 

صول االخرى الزابئن والدائنني اآلخرين، واأل الضريبية،
لتزمات فتثمل ا عن اإلماثلة، خزينة األموال( أمامل

ريبية، ون والدائنون اآلخرين، اخلصوم الض)املورد
زينة األموال السلبية( املخصصات واألعباء املماثلة، خ

ىل حقوق امللكية، رؤوس األموال اخلاصة ابالضافة إ
 واالحتياطات والنتيجة الصافية وحقوق ذوي األقلية.

تصنف أصول املؤسسة حسب النظام احملاسيب املايل 
 .وفق ما هو )متداول وغري  متداول(

وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
تشمل االصول كل من )العقارات االستثمارية، 
املمتلكات واملعدات الصناعية، األصول املالية 
الضريبية، النقد والنقد املعادل، الذمم التجارية 
املدينة، األصول الغري ملموسة، األصول الصريبية 

ات...اخل(، أما اخلصوم احلالية واملؤجلة، املخصص
، املبالغ املستحقة للدائنني، لتزامات املاليةفتشمل )اإل

لتزمات الضريبية احلالية واملؤجلة، حقوق امللكية اإل
املسيطرة، حقوق امللكية املنسوبة اىل مالكي الشركة 

 (األم....اخل
تلتزم املؤسسة وفق هذه القائمة بعرض األصول 

 واخلصوم حسب ما هو )متداول وغري  متداول(
 
 
 

قائمة الدخل 
 الشامل

مل يعتمد النظام احملاسيب املايل على قائمة الدخل 
 والدخل الشامل حلد اآلن بل يتم عرض املصاريف 

 يرادات وفق جدول حساب النتائج.واإل

املطبقة للمعيار احملاسيب املايل يتطلب من املنشأة 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تعرض قائمة 
الدخل أو بقائمتني منفصلتني وال يوجد منوذج 

يراد، د هلذه القائمة، وتعرض كل من )اإلموح
تكاليف التمويل، مصاريف الدخل، حصة الربح أو 

املعيار لإلدارة عرض شركات الزميلة( ويتيح اخلسارة لل
ما على أساس الوظائف أو حسب إ قوائمهذه ال
 الطبيعة.

فصاح عن يف حال اإله أنه "ونص املعيار ذاهت
املصاريف حسب الوظيفة فاملؤسسة مطالبة بعرض 

 ذات املصاريف حسب الطبيعة"  
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قائمة التدفقات 

 النقدية

قدرة املؤسسات تعرض قائمة التدفقات النقدية مدى 
وتشمل القائمة على ستخداماته، على توليد النقد وإ

التدفقات اليت تولدها األنشطة التشغيلية واالستثمارية 
 واألنشطة التمويلية.

التدفقات النقدية توليد النقد  تعرض قائمة
ستخداماته وتشمل التدفقات الناشئة عن األنشطة وإ

 ية واألنشطة التمويلية.التشغيلية واالستثمار 

 
 

قائمة التغريات يف 
 حقوق امللكية

تتضمن قائمة التغريات يف حقوق امللكية وفق ما  -
نص عليه النظام احملاسيب املايل على النتيجة 

 الصافية للسنة املالية.
كما يعرض بيان التغريات يف حقوق امللكية عن  -

بية وتصحيحات األخطاء تغيريات الطريقة احملاس
 ها مباشرة كرؤوس أموال.املسجل أتثري 

ن عن املنتجات تفصح املؤسسة وفق هذا البيا -
واألعباء األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس 
األموال اخلاصة، كما حيتوي على عمليات الرمسلة 
وتوزيعات النتيجة والتخصيصات املقررة خالل 

 السنة املالية.

 
 

                   
                     - 

 
 

املالحق 
 وااليضاحات

يضاحات اإلاملؤسسة وفق قائمة املالحق أو تفصح 
 حسب النظام احملاسيب املايل على:

اسبية املعتمدة ملسك القواعد والطرق احمل -
 عداد القوائم املالية احلساابت وإ

كذلك تفصح عن معلومات تساعد يف فهم  -
القوائم املالية، ومعلومات ختص الكياانت املشاركة 

 واملؤسسات املشرتكة أو الفروع أو الشركة األم.
كذلك تفصح املؤسسة عن ووفق املالحق   -

 احلوادث الالحقة لتاريخ امليزانية.
تتضمن كذلك املالحق على كشوف مالية  -

 وسيطية.

تعرض املالحق اخلاصة ابلقوائم املالية السياسات 
ة كما تعرض املالحق جمموعة من احملاسبية املستخدم

يضاحات اليت مل تعرص يف مكان آخر من القوائم اإل
 املالية.

ق كذلك عبارة أن القوائم املالية قد تعرض املالح
 IFRS FOR SMESأعدت وفق 

 عداد الطالبة )بتصرف(من إاملصدر: 
 مرجع سبق ذكره. جلنة النشر، م، ص، ز، ع، -
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" تكييف املعايري احملاسبية الدولية لصاحل املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم  عباس محيد حيي، صفوان قصي عبد احلليم، -
 .2015، 36كلية بغداد، العدد   جملة كلية الرافدين اجلامعة للعلوم،ومدى امكانية تطبيقها حمليا"، 

فصاح احملاسيب وفق النظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مع معايري " اإل جياليل عبديل، حممد اهلادي ضيف هللا، محزة تيجانية، -
 . 2021، 02، العدد 04اجمللد  قتصاد والتنمية املستدامة،جملة اإلاحملاسبة الدولية"، 

ية، أطروحة دكنوراه، العلوم التجار  فصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل،ييم إحماولة تقسعيدي عبد احلليم،  -
 .2015-2014قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ختصص حماسبة، كلية العلوم اإل
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 خالصة الفصل الثالث
تصال بني املؤسسة والعامل اخلارجي هلا، كما يعترب من الركائز األساسية اسيب آداة إفصاح احمليعترب اإل

( وذلك ملا له  IAS/IFRS)للمحاسبة ومن القضااي املهمة اليت تطرقت اليها املعايري احملاسبية الدولية بشكلها الكامل 
رير يطالبون اليوم ابملزيد من من أتثري على جودة املعلومات احملاسبية، ونظرا لذلك أصبح العديد من مستخدمي التقا

 ختاذ القرارات الرشيدة.اإلفصاح وذلك إل
فصاح كايف خيدم املعايري احملاسبية املالية على إجياد إيطار ومنهج لإلفصاح عام عملت ومن أجل الوصول إىل إ

عة املعلومات، عملية توصيل وعرض املعلومات للمستثمريني بطريقة مفهومة وأبسلوب مالئم مما يزيد من قيمة ومنف
يصال املعلومة املالية ئم املالية من خالل فرض متطلبات إضافية إلفقد سامهت هذه املعايري يف تطور حمتوى القوا

 وابلوقت املناسب وآبليات تسمح ابلعرض العادل هلذه املتطلبات.
ري معلومات مالية سامهت يف توف ( IAS/IFRSوابلرغم من أن املعايري احملاسبية الدولية بشكلها الكامل )

فصاح مل خيدم املؤسسات ذات الدخل العالقة ابلؤسسات املطبقة هلا، إال أن هذا اإلتساع يف اإل أكثر لألطراف ذات
صدر اجمللس الدويل للمعايري احملاسبية يف جويلية غرية واملتوسطة، ويف هذا الصياغ إالقليل واملعروفة ابملؤسسات لص

للحد من العبئ على هذه املؤسسات  IFRS FOR SMESصغرية واملتوسطة معيار خاص ابملؤسسات ال 2009
وتبسيط مبادئ القياس احملاسيب وكذا حذف املوضوعات غري ذات الصلة هبا ونتيجة هلذا التبسيط ألغت بعض 

املعيار مل ( غري أن هذا  IAS/IFRSمتطلبات االفصاح املنصوص عليها يف املعايري احملاسبية الدولية بشكلها الكامل )
 فصاح احملاسيب.    غيري يف األليات املستخدمة يف اإليطرأ أي ت

ىل تطبيق تلك املعايري احملاسبية الدولية من خالل تبنيها ائر كانت من بني الدول اليت سعت إومبا أن اجلز 
ملية فكانت وهذا مبا فرضتها عليها البيئة العا 2007نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07للنظام احملاسيب املايل وفق القانون 

وفق آليات تتوافق والبيئة اجلزائرية، ولكن ما يعاب على هذا النظام أنه مل يراعي فصاح ملزمة بتوسيع نطاق اإل
عتبار هذا القطاع ميثل ما إبجمال اإلفصاح اخلصوصية اليت يتمتع هبا قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف 

ليها يف الفصل الثاين.ات اليت مت التطرق إج املؤسسايت يف اجلزائر وهذا ما إبرزته اإلحصائيابملئة من النسي 90يقارب 
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 متهيد 
سقاط ما تناولناه يف اجلانب النظري على اجلوانب التطبيقية هلذه الدراسة وهذا من خالل هذا الفصل سيتم إ

 من املختصني يف اجملال احملاسيب.ىل جمموعة لصغرية واملتوسطة اجلزائرية، ابإلضافة إعلى عينة من املؤسسات ا
يهدف هذا الفصل اىل التعرف على آراء ووجهة نظر العينة  املدروسة حول موضوع دراستنا واملتمثلة أساسا 

فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل تبين املعيار املايل الدويل بات اإليف" آليات حتقيق متطل
 ". IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ستبيان، وزع على عينة من جمتمع الدراسة ىل جزئني، جزء خصص إىل إعداد إة امليدانية إمت تقسييم الدراس
احملاسبة،  ىل اخلرباء واألكادميني يف جمالواملتوسطة وحمافظي احلساابت ابإلضافة إ املتمثلة يف حماسيب املؤسسات الصغرية

بلة شخصية مع مسؤويل مصلحة املالية لبعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  عداد مقاأما اجلزء الثاين مت إ
 فصاح احملاسيب عن املعلومة املالية.على أهم اآلليات املستخدمة يف اإلللوقوف 

ىل جزئني هو أن أغلب حماسيب وحمافظي احلساابت للمؤسسات ررات تقسييم الدراسة امليدانية إمن مرب 
مهنهم خارج املؤسسة وعند التوجه إىل هذه الفئة إكتفت ابإلجابة على طة هم خارجيني أي يزاولون الصغرية واملتوس

 ستبيان دون التصريح أبية معلومات ختص املؤسسات اليت يتعاملون معها.اإل
عداد هذه الدراسة، فخصصنا بعض األسئلة قق األهداف املرجوا حتقيقها من إستبيان ال حيرأينا إن اإل

عداد مقابلة مهنهم داخل املؤسسة فتم التوجه إىل هذه املؤسسات وإ  بعض املؤسسات اللذين يزاولونللمحاسيب
يصال املعلومة اليت تستخدمها كل مؤسسة يف إ شخصية مع احملاسب املعتمد لكل مؤسسة والوقوف عن أهم اآلليات

فصاح املنصوص عليها يف املعيار الدويل ات اإلحققت هذه األليات أهم متطلبذا ية ملستخدميها، ومن مث معرفة ما إاملال
 .IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  
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 املبحث األول:  طبيعة ومنهج الدراسة امليدانية
سنتناول يف هذه املبحث منهجية الدراسة امليدانية وأدواهتا، الذي يتضمن كال من أداة دراسة امليدانية، وسلم 

املستخدم فيها، هذا من انحية املطلب األول يف حني بتضمن املطلب الثاين جمتمع الدراسة امليدانية وحجم القياس 
دراسة، وأخريا وقبل بداية حتليل إجاابت أفراد العينة الذي هو من وجهة نظران خيدم األهداف املرجو حتقيقها من ال

نتقاء أهم األدوات وزيع الطبيعي أم ال وهذا من أجل إكانت تتبع التذا  العينة سيتم إجراء إختبار املعلمية للبياانت ما إ
 اليت سوف نستخدمها.  

 املطلب األول: منهجية الدراسة امليدانية وأدواهتا 
بدءا من مرحلة تصميمه ستبيان والظروف اليت متت الصياغة فيه، قمنا ابلتعرض إىل خمتلف مراحل إعداد اإل

 ملستخدم يف الدراسة.  وكيفية طرح األسئلة والسلم ا
 ( ةستبيانوال: أداة الدراسة امليدانية )اإلأ

 ستمارة  تصميم اإل .1
بتعاد عن التعقيد حىت تكون قابلة للفهم لة بطريقة بسيطة وواضحة وهذا ابإلعداد األسئلة يف هذه املرحمت إ

 ختيار البديل املتاح.سئلة متدرجة ليسهل على األفراد إمن قبل األفراد املستجوبني، كما كانت األ
 هذا اجملال، وقد حاولنا قدر ستعنا يف ذلك آبراء بعض األساتذة، وكذا البحوث والدراسات السابقة يفإوقد 

بتعاد عن التعمق يف طرح األسئلة، والعمل ابملقابل عند التسلسل والرتابط يف طرح اإلمكان خالل فرتة اإلعداد اإل
 جاابت اجلادة.بني، واحلصول على أكرب قدر من اإلاملستجو األسئلة جللب اهتمام األفراد 

ستبيان، واليت تضمنت عنوان املوضوع حمل الدراسة مع تقدمي ستمارة اإلن املقدمة اليت تتصدر إهذا فضال ع
ف حاطتهم أبن املعلومات املقدمة منهم سو لتربير القيام هبذه االستبانة، وإوجيز للشهادة املراد احلصول عليها وذلك 
 لن تستخدم سوى ألغراض البحث العلمي.

 ستمارة بشكر وتقدير أفراد العينة على تعاوهنم.وختمت اإل
 ستمارة االستبيان هيكل إ .2

" سؤال موزعة اىل قسمني أو جزئني من أجل الوصول اىل االجابة الواضحة 48ستمارة االستبيان " تضمنت إ
 ن األسئلة:والدقيقة للمستجوبني فقد اعتمدان على عدة أنواع م

 جابة حمددة حىت يتسىن لنا حتديد آراء العينة حول أهم املواضيع اليت تناوهلا االستبيان.أسئلة مغلقة حتمل إ -
 تقسيم ستبانة يف صورهتا النهائية، وقد متنظر أفراد العينة وبذلك خرجت اإل أسئلة مفتوحة للوقوف على وجهات -

 ىل جمموعتني كاأليت:اإلستبانة إ
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تتضمن أسئلة مرتبطة ابخلصائص العامة جملتمع وعينة الدراسة ويتكون من ثالث فقرات ) املؤهالت  األول:اجلزء 
 العلمية، املؤهالت املهنية، سنوات اخلربة(.

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل تبين  املعيار الدويل للمؤسسات ليات اإلآ اجلزء الثاين:
 ىل ثالث حماور:ومت تقسيمها إ الصغرية واملتوسطة

تضمنت أسئلة هذا احملور معرفة رأي أفراد العينة حول اآلليات املستعملة يف االفصاح عن املعلومة  احملور األول:
املالية،   ما أييت ) القوائماآلليات احملاسبية يف البيئة اجلزائرية واليت نص عليها النظام احملاسيب املايل ومن بني هذه 

 والتقرير املقارنة واخلاانت املعلومة ضافية، توقيتاإل واملالحق اهلامشية واملالحظات يضاحاتواإل العرض مصطلحات
 . 24اىل  1دارة( ويظم األسئلة مناإل وجملس احلساابت حمافظ

الصغرية واملتوسطة اجلزائرية فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات أسئلة هذا احملور أهم معوقات اإل تظمنت احملور الثاين:
 .30اىل  25ويظم األسئلة من 

فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل احملاسيب هذا احملور عن أهم متطلبات اإليبحث  احملور الثالث:
 سؤال. 18ويظم    IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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 الدراسة )االستبيان( هيكل أداة(:  4-1)اجلدول رقم 
 عدد العبارات االستبيان اجزاء

 والوظيفية  البياانت الشخصية  :اجلزء االول
ليات االفصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل تبين  املعيار الدويل للمؤسسات اجلزء الثاين: آ

 الصغرية واملتوسطة

آليات  األول:احملور   
احملاسيب  يف فصاح اإل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
   اجلزائرية

 08اىل العبارة رقم  01من العبارة رقم  القوائم املالية  
مصطلحات العرض وااليضاحات 

 17اىل العبارة رقم  09من العبارة رقم  واملالحظات اهلامشية واملالحق االضافية

توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة وتقرير 
 24اىل العبارة رقم  18من العبارة رقم  حمافظ احلساابت وجملس االدارة 

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة معوقات اإل احملور الثاين:
 اجلزائرية

 30اىل العبارة رقم  25من العبارة رقم 

فصاح احملاسيب وفق املعبار الدويل للمؤسسات متطلبات اإل   احملور الثالث:
 18اىل العبارة رقم  01من العبارة رقم  الصغرية واملتوسطة 

 ( عبارة48) جمموع عبارات االستبيان
  عتماد على استمارة االستبيانالطالبة ابإلمن إعداد املصدر: 

راء املستجوبني آستطالع إئية ألداة الدراسة املستخدمة يف الصورة النها من خالل اجلدول أعاله والذي ميثل
بعاد بنفس عدد ن متناسقًا من حيث الشكل )عدد األحنو موضوع الدراسة حيث روعي يف تصميم االستبيان أن يكو 

العبارات(، من حيث املضمون مت قياس املتغريات من خالل العبارات واضحة ومفهومة ألفراد العينة حىت نتمكن من 
 .احلصول على البياانت دقيقة وصاحلة للمعاجلة اإلحصائية
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 ستبيانسلم القياس املستخدم يف اإلاثنيا: 
 Likert Scaleووفًقا للدراسات السابقة اليت تطرقنا إليها يف دراستنا احلالية، فإن معظمها تعتمد على مقياس ليكرت )

 البدائل التالية: )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق اخلماسي، حبيث يقابل كل عبارة قائمة حتمل
ني فرصة اإلجابة عنها بكل وضوح ستبيان طريقة تتيح للمستجوبفانه روعَي يف صياغة عبارات اإل  بشدة( ويف دراستنا

فق غري موافق، غري موا( ببدائل التالية )موافق متاما، موافق، حمايد، 01درجة-05ستخدمنا نفس املقياس ) من درجةإو 
 ( على التوايل:1،2،3،4،5دخال البياانت للربامج احلاسوب ب )إمتاما( ويرمز هلا رقميا خالل 

 توزيع درجات مقياس املستخدم يف االستبيان(: 2-4)جدول رقم 
 متاماموافق  غري موافق غري حمايد موافق متاماموافق  بدائل القياس

 1 2 3 4 5 الرتميز الدرجة/
  (Likert Scale)  عتماد على مقياس ليكرتابإل ة: من إعداد الطالباملصدر

 املطلب الثاين: جمتمع وحجم عينة الدراسة امليدانية 
عداد وتصميم االستبيان مت طرح هذا األخري على العينة املختارة للدراسة واملتمثلة بعد التطرق إىل مراحل إ

ىل اخلرباء واألكادميني يف اجملال اء داخليني أو خارجيني ابإلضافة إواملتوسطة سو أساسا يف حماسيب املؤسسات الصغرية 
 احملاسيب وهذ حسب حجم معني معتمدة يف  حتقيق األهداف املرجوة.

 أوال: حجم عينة الدراسة امليدانية 
حلة ( جاءت مر 01-02ستبيان بشكل هنائي كما هو موضح يف املالحق رقم )بعد اإلنتهاء من إعداد اإل

 توزيعه على عينة الدراسة.اعتمدان يف توزيعه ونشره على عدة قنوات متثلت فيما يلي: 
 تصال املباشر أبفراد العينة وتسليمهم استمارة االستبيان ابليد.اإل -
اتبهم أين يزاولون مهنهم لتوزيع أن أغلب حماسيب  املؤسسات الصغرية واملتوسطة خارجيني فقد مت زايرة مك  ومبا -

 ي غموض قد يشوب التعبري عن رأيهم.إستمارة اإلستبيان عليهم  وإزالة أ
 ستمارات.اإلستعانة ببعض الزمالء يف توزيع اإل -

                                                           
 يعااود أساااس ظهااور هااذا املقياااس اىل الباحااث مقيــاس ليكــرت'' :Resis Likert  وهااو مقياااس نفسااي يسااتخدم عمومااا يف االسااتبياانت، وهااو املقياااس

الايت تضامنها األكثر شيوعا يف االستخدام خاصة يف البحوث النفسية، وعند اإلجابة على مقياس ليكرت يقوم املبحوثني بتحديد مساتوى ماوافقتهم علاى بناود 
م ساؤال املبحاوث للتقيايم وذلاك اعتماادا علاى املعاايري املوضاوعية او الشخصاية والايت ميتلهاا االستبيان... ويعرف البناد وفقاا ملقيااس ليكارت ابناه عباارة بسايطة يات

س ليكرت من مخسة ورؤيته املسبقة حول ذلك، وبشكل عام فأن مستوى املوافقة أو عدم املوافقة هو ما يتم قياسه يف هذا املقياس ... ويف الغالب يتكون مقيا
تطبيقــات عمليــة علــى ، ســتبيان التحليــل اإلحصــائي لبيــاانت اإل ،املرجااع مصااطفى طااويطي، وعياال ميلااود'' نقااال عاان مسااتوايت مرتبااة يطلااب اإلجابااة عليهااا

 51ص  ،2018دار النشر اجلامعي ،تلمسان ، اجلزائر ،  ، excelبرانمج 
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أسابيع،  جابة ما بني أايم، ساعات اىل دقائق يف بعض األحيان وأحياان أخرىوترتاوح مدة احلصول على اإل
 ستمارات يف األيت:وعموما ميكن حصر عملية إسرتجاع اإل

 جابة مباشرة من الفرد املستجوب.احلصول على اإل -
 ستمارات.اتب احملاسبني اليت مت زايرهتا وإسرتجاع اإلتصال مبكاإل -
 ستمارات.تصال ابلزمالء الذين إستعنا هبم سابقا إلستالم اإلاإل -

( Google docs)ستعانة خبدمة قية على أفراد العينة، كما مت اإلستبانة ور إ 90هذا الصدد مت توزيع أكثر من  يف
إستبانة متت اإلجابة عليها من  32استبانة صاحلة من بني  29فري يف تو  1ستبانة على الرابط االلكرتوينمن خالل إ

 لكرتوين املنشور.خالل الرابط اإل
 (: جدول يوضح حجم العينة املتحصل عليها للدراسة ككل4-3اجلدول رقم )

 االستبيان البيان
 100 90 ستبياانت املوزعة ورقيا اإل
 94.44 85 ستبياانت الورادة اإل
 3.33 3 ستبياانت الغري صاحلةاإل
 91.11  82 ستبياانت الصاحلة اإل

 100 32 لكرتوين اإلستبياانت الواردة على الرابط اإل
 9.37  3 لكرتونية الغري صاحلة ستبياانت اإلاإل
 90.62 29 لكرتونية الصاحلة ستبياانت اإلاإل
 111 ستبياانت الصاحلة للدراسة والتحليل اإل

 عتماد على ما ورد من اجاابتابإلعداد الطالبة من إ املصدر:
 الدراسة  عينةاثنيا: 

 يتكون جمتمع الدراسة من مخسة فئات 
املالية هلذه عتبارهم معدي القوائم ني للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إباحملاسبني املعتمدين الداخليني واخلارجي -

 املؤسسات.

                                                           
https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-ة لكرتونيستبيانة اإلاملتعلق ابإل الرابط 1

NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1 

https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1
https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1
https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1
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ليت تقوم مبساعدة احملاسبيني عتبارهم الفئة احملاسبة وذلك إبمساعدي احملاسبيني الداخلني واخلارجيني يف مكاتب ا -
 عداد القوائم املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.يف إ

 فصاح احملاسيب.اسبيني نظرا خلربهتم يف جمال اإلاخلرباء احمل -
لتزام يف مدى إ عتبارهم الفئة اخلارجية الوحيدة اليت تبدي رأيهاك إبيف مكاتب احملاسبة وذلحمافظي احلساابت  -

 فصاح احملاسيب وفق آلياته يف القوائم املالية.ت الصغرية واملتوسطة مبتطلبات اإلاملؤسسا
سابقة يف حل املشكلة عتبارهم فئة  ال تقل أمهية عن الفئات الني املختصني يف جمال احملاسبة وإباألساتذة اجلامعي -

 الرئيسية للدراسة.
ختبار أفراد الدراسة  والذين لديهم عالقة مبشكلة الدراسة من احملاسبني مت إستخدام طريقة العينة العشوائية إل

ىل األساتذة اجلامعيني املختصني يف جمال احملاسبة ضافة إرباء وحمافظي احلساابت ابإلاملعتمدين ومساعديهم، خ
 والتدقيق واجلداول التالية توضح ذلك: 

 (: عينة الدراسة امليدانية  من املؤسسات الصغرية واملتوسطة4-4اجلدول رقم )
عدد االستبياانت  مقر املؤسسة اسم املؤسسة

 املرسلة للمؤسسة
عدد االستبياانت الواردة 

 والصاحلة للدراسة
 1 2 اجللفة ارية كرمونية للمقاولة والتجهيزات االإؤسسة الم

 1 2 اجللفة مؤسسة أشغال البناء يف خمتلف مراحله )بيدي أمحد(
 1 1 اجللفة مؤسسة اجللود ومشتقاته )فرع والية اجللفة(

واألشغال العمومية الكربى  مؤسسة أشغال البناء
 ) قادري عبد الوهاب( والري

عني امللح 
 )مسيلة(

1 1 

 1 3 اجللفة نتاج احلليب مؤسسة إ
 1 1 غرداية مؤسسة األصيل 

 1 1 غرداية مؤسسة تيسكوبيا 
 1 1 غرداية مقاولة بوزوادة حممد 

 1 3 غرداية مؤسسة مليكينة 
 1 1 غرداية مقاولة محاين عرفات 

 1 1 غرداية مؤسسة قسمية بلقاسم 
 11 17 اجملموع

 ستبيان الورقي يف املؤسسات املختارة للدراسةمن إعداد الطالبة ابإلعتماد على نتائج الردود على اإل املصدر:
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 (: عينة الدراسة امليدانية  من احملاسبني املعتمدين وحمافظي احلساابت ومساعديهم4-5اجلدول رقم )
 عدد االستبياانت الواردة والصاحلة الوظيفة الوالية
 14 املعتمديناحملاسبني  اجللفة

 9 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 2 خرباء احملاسبة

 3 حمافظي احلساابت
 1 احملاسبني املعتمدين األغواط

 0 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 1 خرباء احملاسبة

 4 حمافظي احلساابت
 2 احملاسبني املعتمدين قاملة

 2 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 1 احملاسبةخرباء 

 1 حمافظي احلساابت
 3 احملاسبني املعتمدين ورقلة

 1 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 0 خرباء احملاسبة

 3 حمافظي احلساابت
 1 احملاسبني املعتمدين عنابة

 1 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 0 خرباء احملاسبة

 0 حمافظي احلساابت
 1 احملاسبني املعتمدين املدية

 0 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 0 خرباء احملاسبة

 2 حمافظي احلساابت
 3 احملاسبني املعتمدين اجلزائر

 3 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 1 خرباء احملاسبة
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 1 حمافظي احلساابت
 3 احملاسبني املعتمدين سطيف

 1 مساعدي احملاسبني املعتمدين
 1 خرباء احملاسبة

 2 حمافظي احلساابت
 67 اجملموع

 عينة الدراسة.  توزيع االستبيان نتائج على عتمادابإل الطالبة عدادإ من: املصدر
 (: اجلامعات املوزع فيها االستبيان4-6اجلدول رقم )

 مقر اجلامعة اجلامعة
 اجللفة جامعة زاين عاشور

 مسيلة جامعة حممد بوضياف
 األغواط جامعة عمار ثليجي

 تسمسيلت املركز اجلامعي الونشريسي
 غرداية جامعة غرداية

 ستبانة صاحلة للدراسةإ 33 اجملموع
 عينة الدراسة.  توزيع االستبيان نتائج على عتمادابإل الطالبة عدادإ مناملصدر: 

أهداف ختيارها بناءا على أهنا ختدم تبيان على عينة الدراسة اليت مت إستوضح اجلداول السابقة توزيع اإل
 البحث املرجوا حتقيقها.

ت من الوطن ستبيان يف املؤسسات الصغرية ومتوسطة عرب عدة والايإ 17( توزيع 4-4يبني اجلدول رقم )
محاسب املعتمد يف هذه املؤسسات إبعتباره ستبيان للصاحلة للدراسة، ومت ختصيص هذا اإلستبيانة إ 11وحتصلنا على 

 يب فيها.فصاح احملاساجلهة املسئولة عن اإل
عداد قوائمه املالية والتدقيق فيها لدى احملاسبيني اخلارجيني أغلب هذا النوع املؤسسات يقوم إب نومبا أ

املكاتب ملضاعفة  وحمافظي احلساابت الذين ميلكون مكاتب للمحاسبة خارج املؤسسة، فقد مت التوجه مباشرة هلذه
جابة كما إ 67مييل الشخصي فتحصلنا على راسلنا بعضهم عرب اإلدراسة، وكذا غراض الجل خدمة أحجم العينة من أ

 (.4-5هو موضح يف اجلدول رقم )
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ت السابقة يف خدمة عتبار أن األساتذة اجلامعيني املختصيني يف جمال احملاسبة فئة ال تقل أمهية عن الفئاوإب
 33من الوطن وحتصلنا على جامعات ستبيان عرب عدة ( توزيع اإل4-6يوضح اجلدول رقم ) ذأغراض البحث، إ

 ستبانة صاحلة للدراسة.     إ
 ختبار معلمية البياانت واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية املطلب الثالث: إ

علااى ماا تضاامنته عبااارات وحماااور  راء املساتجوبني حنااو ماادى مااوافقتهم أو عادم املوافقااةآلتساهيل حتلياال ومناقشااة 
ختباار معلمياة البيااانت وذلااك وال إ، فسايتم أدليال املوافقااة لتحليال إجااابت أفاراد عيناة الدراسااةساتبيان فإناه ياتم إعاداد اإل

الصاعوابت الايت مان شاأهنا  ىل حادود وأهاماساة امليدانياة، كماا سايتم التطارق إمن أجل حتديد أسااليب املساتخدمة يف الدر 
 كمال دراستنا.حتد من إ

  متغريات الدراسة كشف نوع توزيع بياانت املستجوبني حنوواًل: أ
حتديد نوع توزيع البياانت ما إذا كانت ب أوال قبل حتديد األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البياانت جي  

 و ال تتبع التوزيع الطبيعي.أ الطبيعي التوزيعبياانت أفراد العينة إلجابتهم على املتغريات الدراسة اليت يتم دراستها تتبع 
ختبار فرضيات الدراسة الهلا حتليل بياانت املستجوبني وإمن األساليب اإلحصائية يتم من خألن هناك نوعني   

 ومها:
 .ومن شروطها أن تكون بياانت املستجوبني حنو متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أساليب إحصائية معلمية: .1
 ستجوبني حنو متغريات الدراسة وهي ال تشرتط التوزيع الطبيعي لبياانت امل أساليب إحصائية ال معلمية: .2

وطريقة ، Kolmogorov-Smirnovختبار إالبياانت منها  طريقة  توزيعهناك عدة طرق إحصائية للكشف عن نوع 
 . Shapiro-Wilkختبار إ

، يف حني نستدل 50إذا كان عدد العينة أكرب أو يساوي من  Kolmogorov-Smirnovختبار إويستخدم   
 50.1إذا كان عدد العينة أقل من  WilK-Shapiroختبارإبنتائج 

 ن قاعدة هي:إالبياانت ف ة التوزيععتداليإ:يف حالة كشف عن 2والقاعدة العامة 
ال تتبع   حنو متغريات الدراسة ، فإن البياانت املستجوبني0.05( أقل من sigحتمال اخلطأ )كانت قيمة اإلإذا   -

  .الطبيعي التوزيع

                                                           
 156، ص 2005السعودية، دار جرير للنشر والتوزيع، الرايض،  ،spss التحليل اإلحصائي ابستخدام برجميةأساليب ، أبو زيد، حممد خري  سليم 1
اجلزء األول   الالمعلمية(، -) املعلمية مهارات أساسية اختبارات الفروض االحصائية- SPSSالتحليل اإلحصائي ابستخدام برانمج أسامة ربيع أمني،  2

 (book.com-https://www.noor/، رابط )121، ص 2008الدار العاملية، القاهرة، مصر ، 

https://www.noor-book.com/
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تتبع بياانته  حنو متغريات الدراسة ، فإننا بياانت املستجوبني0.05( أكرب من sigحتمال اخلطأ )إذا كانت قيمة اإل -
 الطبيعي. التوزيع

 املستجوبني كشف نوع توزيع بياانتيبني نتائج   : (4-7جدول رقم)
Tests of Normality 

 التوزيع نوع

 
 التوزيعختبار نوع إ

البياانت إجاابت 
 العينة 

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

القيمة 
اإلحصائية 

 ختبارلإل
 درجة احلرية

القيمة 
حتمالية اإل

sig 

القيمة 
اإلحصائية 

 ختبارلإل

درجة 
 احلرية

القيمة 
حتمالية اإل

sig 
 طبيعي 0.169 111 0.983 0.200 111 0.060 ستبيان ككلاإل

 SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 
ختبار إفرد فإننا نستدل ب نتائج  50من أكرب فراد عينة الدراسة أن أومبا ( 4-7رقم )ومن خالل اجلدول 

( Kolmogorov-Smirnov )حتمالية لبياانت املستجوبني لإلستبيان ككل بلغت القيمة اإل ابلنسبة الحظن 
0.200 =Sig  0.05وهي أكرب من. 

ويف دراستنا  ومنه ،الطبيعي التوزيعبياانت العينة حنو متغريات الدراسة تتبع ن توزيع إووفق القاعدة أعاله ف       
ختبار الفرضيات  إفرد العينة و أليل إجاابت وأراء تحستداللية لااإلحصائية املعلمية الوصفية واإل سنستخدم األدوات

 .وفيما يلي شرح لألدوات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة، الدراسة
 األساليب املعاجلة اإلحصائية املستخدمة اثنيا:  

 SPSS: Statistical Package forستخدم يف التحليل برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ألقد 

the Social Sciences مج عادة وهو عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البياانت وحتليلها، يستخدم هذا الربان
ر عليها فقط، جتماعية لكنه ال يقتصئ خصيصا لتحليل بياانت البحوث اإل، وقد أنشالبحوث العلميةيف مجيع 

ختبارات اإلحصائية، وله قدرة فائقة على معاجلة البياانت ويف دراستنا هذه سنستخدم ويشتمل على معظم اإل
 األساليب اإلحصائية اآلتية:

 (SPSS: V22) رقم نسخة اإلصدار الربانمج املستخدم هو:

 التكرارات والنسب املئوية .1
 .من أجل التحليل الوصفي ملتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة 
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 شكال والرسوم البيانيةاأل .2
البيان الدائري،  وهي خمططات بيانية عبارة عن متثيل مرئي للبياانت لتكون أوضح وأسهل للفهم مثل )الرسم 
 .عمدة البيانية...اخل(األ
  احلسابية املتوسطات .3

يف احلصول على فكرة سريعة على طريقة متركز س النزعة املركزية حيث تسمح لنا وهي تعترب من أهم مقايي  
البياانت، فعند حساب املتوسط احلسايب يساعد ذلك الرقم يف معرفة وحتديد خصائص البياانت، حيث يكفي أن 

 العينة موافقة أو عدم موافقة أفراد مدى حصائية كمعرفةعرف الكثري عن خصائص البياانت اإلننظر إىل ذلك الرقم لن
اآلراء املستجوبني، وكذا  جتاهاتإو  العبارات ترتيب يف ويساعد أيضا الدراسة عبارات متغريات من عبارة كل على

حمصورة تبعا حتديد مدى أمهية كل العبارة لدى أفراد العينة ومتركز إجاابهتا حول قيمة معينة وتكون املتوسطات احلسابية 
ستخدام مقياس ليكارت مخاسي يكون إفمثال مت  ،ستبيانائل مقياس ليكارت املستخدم يف اإلللدرجات املعطاة لبد

 1.(درجات 05-01رقم املتوسط حمصور بني )
 املعياري حنرافاإل .4

طريقة توزيع قد جند أن مقاييس النزعة املركزية تكون غري كافية من أجل احلصول على نظرة متكاملة عن   
سباب  مدى كثافة هذا التمركز هلذه األالبياانت، إذ أهنا تعطينا بعض املعلومات عن متركز البياانت ولكن ال ختربان

حنراف املعياري واكثرها س هو اإلنستعمل معايري التشتت ملعرفة تباعد البياانت فيما بينها ومن بني هذه املقايي
أي قياس مدى تشتت إجاابت مفردات  يقيس تشتت القيم عن وسطها احلسايبستخداما يف البحوث العلمية حيث إ

 2ستبيان وكذا متغريات الدراسة.احلسايب لكل عبارة من عبارات اإل عينة الدراسة حول وسطها
 T (one Sample t-test)ختبارإ .5

 االستداليل( ويفيد هذا االختبارختبار الفرضيات )اإلحصاء إري دال( يف ملعرفة الداللة اإلحصائية )دال أو غ  

 (one Sample t-test)   يف الكشف  عن ما إذا كان هناك فرق  جوهري ) دال إحصائيا ( بني املتوسط احلسايب𝑋  
 . (𝑥=03)لفرضيإلجاابت أفراد العينة و املتوسط ا

 
 

                                                           
، ، اجلزائر النشر اجلامعي ،تلمساندار  ، excelتطبيقات عملية على برانمج –ستبيان التحليل اإلحصائي لبياانت اإل ، وعيل ميلودمصطفى طويطي  1

 .207، ص 2018
 .215ص  املرجع نفسه،  2
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 (Cronbach's Alpha)معامل الثبات ألفا كرو نباخ  .6
شتملت عليها الدراسة؛ إستخدمة يف قياس املتغريات اليت أداة مجع البياانت املختبار مدى موثوقية وذلك إل  

ستخداما من طرف الباحثني إذي يعترب من أكثر مقاييس الثبات أي تقدير ثبات أداة الدراسة معامل ألفا كرونباخ ال
 يعترب هذا فإن الواحد مرتفعة وتقرتب من الثبات معامل قيمة كانت ( وكلما1( و)0بني ) حمصورة وهو أيخذ قيمة

 ثبات االستبانة.  على جيدا مؤشرا
 اثلثا: حدود وصعوابت الدراسة

ىل ما املكانية، الزمنية( حماولة لضبط إطارها الزماين واملكاين ابإلضافة إبراز حدود الدراسة امليدانية )يعترب إ
 تضمنته الدراسة من صعوابت ومشاكل أحاطت هبذه الدراسة امليدانية.

 حدود الدراسة امليدانية  .1
 تتمثل احلدود الدراسة امليدانية  يف احلدود املكانية والزمانية 

 احلدود املكانية  1.1
مشلت هذه الدراسة املختصني يف جمال احملاسبة من ) حماسبيني معتمدين ومساعديهم، خرباء احملاسبة، حمافظي 

رقلة، والية اجللفة، اجلزائر، سطيف، األغواط، غرداية، و احلساابت، للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف 
رب الرتاب الوطين، األمر الذي من شأنه أن يزيد قوة تعبيري العينة على ع ىل األكادميينيإضافة املدية، عنابة، قاملة، ابإل

 جمتمع الدراسة.   
 احلدود الزمانية  2.1

ابجلانب التطبيقي والذي يرتبط إبرسال  فيها ابلبحث املتعلقتعترب نتائج هذه الدراسة مرتبطة ابلفرتة اليت قمنا 
ىل غاية إ 2021فيفري  25أشهر، بداية من  6جاابت أفراد عينة الدراسة، واليت دامت تقريبا ومجع وحتليل نتائج إ

 .2021شهر أوت 
  الدراسة امليدانية املشاكل والصعوابت .2

راسة والتحليل، لكرتونيا( صاحلة للدإستمارة )ورقيا، وإ 111ستالمنا حلجم معني من اإلستمارات رغم من إابل
جود بعض املشاكل ال أن ذلك مل مينع من و ق األساليب االحصائية املالئمة، إعتماد يف الدراسة وفواليت مسحت لنا إب

 جاابت أفراد العينة واليت ميكن تلخيصها فيما يلي: ستالم إوالصعوابت اليت إعرتضتنا خالل مرحلة إ
 جابة والتحجج ابلوقت.يان من طرف املستجوب هتراب من اإلستبستالم إستمارة اإلرفض إ -
 ستمارة يف املناطق البعيدة عن موقع الباحث.تعذر توزيع اإل -
 ستبيان من طرف املستجوب والزايرات املتكررة له.ماطل الذي تلقاه الباحث من تسلم إستمارة اإلالت -
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احملاسبية واملالية قصد ىل العاملني يف مصاحلها املتوسطة والوصول إت الصغرية و صعوبة التنقل لبعض املؤسسا -
 ستبيان واحلصول على آرائهم واجاابهتم.تسليمهم إستمارة اإل
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 ختبار أداة الدراسة ووصف اجاابت عينة الدراسة امليدانية املبحث الثاين: إ
وم بوصف اجياابت ستبانة(، مث نقاملستعملة يف دراستنا )اإلاآلداة ختبار ومن خالل هذا املبحث سنقوم إب

 ختيارها خلدمة أغراض البحث واحلصول على نتائج قابلة لتعميم.العينة اليت مت إ
 املطلب األول: خصائص عينة الدراسة

 نة حملاوربراز بعض التدخالت بينها وبني خمتلف األسئلة الكو إن اهلدف من  إستخدام هذه اخلصائص، هو إ
ستبيان، وما توفره من معلومات حول موضوع الدراسة عرب خمتلف فئات اجملتمع، ويف ضوء هذه املتغريات نقدم اإل

 وصف حتليلي لفئات كل متغري دميغرايف من خالل حساب التكرارات والنسبة كما هو موضح فيما يلي:   
 أوال: املستوى العلمي

 ستواهم العلمي يوضح اجلدول اآليت توزيع أفراد العينة حسب م
 (: املستوى العلمي لألفراد املستجوبني4-8اجلدول رقم )

 النسبة% التكرار البيان

املستوى 
 التعليمي

 4  3.60  (DEUA)  الدراسات اجلامعية التطبيقية
 18.01  20 الليسانس
 39.63  44 املاسرت 

 7.20  8 املاجستري 
 1.80  2 الدراسات العليا املتخصصة 

 29.72 33 دكتوراه 
 100.0  111 اجملموع 

 SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
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 (: التمثيل البياين لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري املتؤهل العلمي4-1الشكل رقم )

 
 EXCEL عتماد على برانمجمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 

فااردا،  111وابلنظاار إىل تكاارارات العينااة البااالغ عااددها  (،4-1( والشااكل )4-8) ماان خااالل اجلاادول رقاام 
لصااحل الفئاة ذات  % 39.36بنسابة و فارد  44بعادد  العلميـة املـؤهالتنالحظ أن افراد العينة يتوزعون حسب متغري 

ليساانس بنسابة مساتوى التعليماي  ولصاحل ، (دكتاوراهلصاحل ) % 29.72فرد بنسبة  33( وبعدد املاسرتاملؤهل العلمي )
، والدراسااات اجلامعيااة %7.20مااا ابلنساابة لفئااة األفااراد الااذين حيملااون شااهادة املاجسااتري ميثلااون نساابة ، أ 18.01%
، يف حااني كاناات أضااعف نساابة ماان املسااتجوبني ميثلهااا األفااراد %3.60بلااغ عاادد املسااتجوبني فيهااا  DEUAالتطبيقيااة 

 .%1.80يا املتخصصة بنسبة احلاملني لشهادة الدراسات العل
 اثنيا: املستوى الوظيفي

 يوضح اجلدول اآليت توزيع األفراد املستجوبني حسب الوظيفه اليت يشغلوهنا:   
 (: املستوى الوظيفي  لألفراد املستجوبني4-9اجلدول رقم )

 النسبة% التكرار البيان 

 الوظيفة

  28.82  32 حماسب معتمد  
  15.31 17  مساعد حماسب  

  5.40 6  خبري حماسيب 
 24.32  27  حمافظ حساابت  

 26.12 29 أستاذ جامعي 
 100.0 111  اجملموع  

 SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
 

3.6
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 (: التمثيل البياين لتوزيع افراد العينة حسب متغري املؤهل املهين4-2الشكل رقم )

 
 EXCEL عتماد على برانمجابإلعداد الطالبة من إاملصدر: 

فاااردا،  111وابلنظااار إىل تكااارارات العيناااة الباااالغ عاااددها  (،4-2( والشاااكل )4-9مااان خاااالل اجلااادول رقااام )
فارد بنسابة  32حياث كانات أكارب فئاة بعادد  املهنيـة املؤهالتختالف فئات متغري فراد العينة إبأختالف عدد إنالحظ 
، أماا متخصاص( جاامعيذ لصااحل )أساتا % 26.12فارد بنسابة  29وبعادد  حماساب معتاد،  لصاحل الفئة % 28.82

، تليه فئاة مسااعدي %24.32مستجوب أي بنسبة  27ابلنسبة لفئة حمافظي احلساابت فكان عدد املستجوبني فيها 
هام  ومماا سابق نالحاظ أن معظام املساتجوبني علاى التاوايل،   % 5.40، %15.31احملاسبني واخلرباء احملاسبني بنسابيت 

 مهنيني وهذا مما يدعم نتائج الدراسة ودقتها.
 يبني اجلدول اآليت مستوى اخلربة لدى األفراد املستجوبني: اثلثا: اخلربة املهنية

 (: مستوى اخلربة املهنية لألفراد املستجوبني4-10اجلدول رقم )

 
 النسبة% التكرار

 اخلربة املهنية 

  29.72  33 سنوات  5أقل من  
 47.74   53 سنة  15سنوات اىل  5من  
 13.51   15 سنة  20سنة اىل  16من  

 9  10  سنة  20أكثر من  
 100.0 111  اجملموع  
 SPSS عتماد على خمرجات‘من إعداد الطالبة ابل املصدر:
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 حسب متغري اخلربة املهنية(: التمثيل البياين لتوزيع افراد العينة 4-3الشكل رقم )

 
 EXCEL عتماد على برانمجلبة ابإلعداد الطامن إاملصدر: 

فااردا،  111وابلنظاار إىل تكاارارات العينااة البااالغ عااددها  (،3-4( والشااكل )4-10ماان خااالل اجلاادول رقاام )
فاارد بنساابة  53حيااث كاناات أكاارب فئااة بعاادد  اخلــربة املهنيــةخااتالف فئااات متغااري فااراد العينااة إبأخااتالف عاادد إنالحااظ 
أقال لصااحل ) %29.72فارد بنسابة  33وبعادد  سانة(، 15سانوات اىل  5اخلربة املهنية )مان لصاحل الفئة  % 47.74

، % 13.51سااانة( فقاااد بلااغ عااادد املساااتجوبني فيهاااا بلاااغ  20سااانة اىل  16، أماااا ابلنسااابة للفئااة )مااان (سااانوات 5ماان 
 %.9 سنة بنسبة 20وأخريا أتيت الفئة ذات اخلربة اليت تفوق 

    ختبار ثبات وصدق أداة الدراسة امليدانيةاملطلب الثاين: إ
 نتائج أمهية يف البالغ أتثريها حيث من الباحثني هتم اليت املوضوعات أهم من الدراسة آداة وثبات صدق تعترب

 املراد قياس على قدرهتا ومدى البحث يف املستخدمة ابألدوات والثباتالصدق  تبطير و  تعميمها، على وقدرته البحث
 األدوات. تلك من املأخوذة القراءات دقة ومدى قياسه
ستبيان لقياسه، وقمنا ابلتأكد من صدق اإلستبيان ما وضعت آداة الدراسة أن تقيس عبارات اإل يقصد بصدقو 

األكفاء يف ستبانة على جمموعة من األساتذة يف الصدق الظاهري وذلك بتوزيع اإلبثالث طرق تتمثل الطريقة األوىل 
ضافة بعض التعديالت، أما الطريقة الثانية فتمثل مث التعبري عن رأيهم مبصداقية وإ التخصص من أجل قراءهتا جيدا ومن

 لتساق الداخلي لعبارات حماور االستبيان.  ارنة الطرفية وأخريا حساب صدق اإليف الصدق التميزي أي صدق املق
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 صدق احملكمني )الصدق الظاهري(أوال: 
جل تعديلها أصورهتا األولية مت توزيعها على جمموعة من احملكمني من  داة الدراسة يفآبعد إعداد أسئلة 

اس وتنقيحها أو مايعرف ابلصدق الظاهري )صدق احملكمني( يعرف الصدق الظاهري أبنه: '' اإلشارة إىل مدى قي
ختصني على الل توافق تقديرات احملكمني واملجله ظاهراي، ويتم التوصل إليه من خأستبيان للغرض الذي وضع من اإل

ستبيان من حيث املفردات وكيفية الظاهري يقصد به املظهر العام لإلستبيان للسمة )املتغري( والصدق درجة قياس اإل
 1داة للغرض الذي وضع ألجله''.صياغتها، ودقتها وموضوعتها ومدى مناسبة اآل

، ختصاصتبيان على عدد من احملكمني يف اإلاألولية لإلسجل إجياد الصدق الظاهري عرضت الصورة أومن 
ستبيان، أو العبارات اليت من شأهنا إثراء اإليف حذف العبارات غري املناسبة وإضافة بعض هم راءآومتحورت جممل 

عتبار، حيث مت مجلة من املالحظات أخذت بعني اإل على ضوء أراءهم ويفتعديل بعض منها وقد أسفرت العملية 
 شكالية.هداف املسطرة يف البحث واإلاألتعديالت املناسبة يف إطار حتقيق ال إجراء
 ستطالعية  ر صدق وثبات آداة الدراسة لعينة إختباإاثنيا: 

تطالعية لعينة الدراسة فوزعنا سبدراسة إ كخطوة أوىل مت القيام إبجراءات تقنني فقرات اإلستبيان عن طريق القيام
 فرد من املستوجبني وكانت نتائج الصدق والثبات كما يلي:  30ستبيان على عينة تتكون من اإل
 ختبار صدق آداة الدراسة إ .1

ستطالعية الطرفية لعينة إ املقارنة صدق بطريقة التمييزي الصدق حساب خالل من  ستبياناإل صدق مت حساب
من صدق أداة الدراسة هو معرفة ما إذا ميكنين حور اهلدف األساسي لتأكد ستبانة، ويتمإ 30اليت تتكون من 

 ستبيان أم ال وكذلك حذف الفقرات الغري دالة.متام مترير اإلإ
 ميثل صدق اداة الدراسة.(: 4-11)جدول رقم 

املتوسط  عدد األفراد الفئة
 احلسايب

حنراف اإل
 املعياري

 مستوى الداللة درجة احلرية

 0.000 14 14.81 156.62 08 الدنيا
 14.16 220.00 08 العليا دال

 ( 04 )امللحق رقم SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:

                                                           
 .239، ص 2007، مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، الطبعة السادسة، مصر، القياس النفسيصفوت فرج،  1



 دراسة امليدانية                                                                                       الالفصل الرابع:  
   

  

- 199 - 
 

( 156.62( نالحظ إختالف بني قيمة املتوسط احلسايب للفئة الدنيا )4-11) من خالل نتائج اجلدول رقم
( 0.05( وهو أقل من )0.00اوي )ن مستوى الداللة يسأىل إافة ض( إ220.00واملتوسط احلسايب للفئة العليا )

ا يدل على وجود فروق بني متوسطات الدرجات الدنيا ومتوسطات الدرجات العليا، وابلتايل فإن أداة الدراسة ذوه
 بدرجة عالية من الصدق التمييزي. متتاز

 ستطالعية ت آداة الدراسة امليدانية لعينة إختبار ثباإ .2
 نفس حتت مرة، من أكثر ستبياناإل توزيع إعادة مت لو النتيجة نفس تعطي أهنا الدراسة أداة بثبات ويقصد

  بشكل تغيريها وعدم ستبيان،اإل نتائج يف ستقراراإل يعين ستبياناإل ثبات أن أخرى، بعبارة أو والشروط، الظروف
 وطرق معادالت عدة وتوجد معينة، زمنية فرتات خالل مرات، عدة العينة، أفراد على توزيعها إعادة مت لو فيما كبري،

 .ستبياناإل ثبات حلساب إحصائية
 كرومباخ   ألفا معامل طريقة ستخدامإ -

 ستبيان ككلاإل معامل ثبات اإلتساق الداخلي ألفا كرومباخ :(4-12جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ فقرات اإلستبيان املتغري
 0.957 48 ككل االستبيان

 ( 04)امللحق رقم SPSS حصائيخمرجات الربانمج اإلمن إعداد الطالبة ابإلعتماد على املصدر: 
 طريقة التجزئة النصفية -

 ( ميثل معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 4-13جدول رقم )
رتباط بني جزئي معامل اإل املتغري

 ستمارةاإل
رتباط سبريمان معامل اإل

 وبروان بعد التصحيح
 مستوى الداللة

 0.05 0.864 0.760 املقياس ككل
 (04 )امللحق رقم  SPSSمن اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات املصدر:
رتباط الناجتة )معامالت الثبات( تضح أن معامالت اإلإ( 4-13( و)4-12)اولني من خالل نتائج اجلد

( 0.864، 0.760) وبطريقة التجزئة النصفية(، 0.957) ألفا كرومباخ للمقياس ككل تساق الداخليبطريقة اإل
 داة الدراسة متتاز بدرجة عالية من الثبات.أمما يشري إىل أن (، 0.01الداللة ) دالة إحصائيا عند مستوى التوايلعلى 

داة الدراسة متتاز بدرجاااااااااااة عالياااة من الصدق آأن  السابقةمن خالل نتائج اجلداول  يتضح مما سبقكما 
 عليهااااا يف الدراسة األساسية.عتماد ات و ابلتايل ميكنناااااااااا اإلوالثباااا
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 مجالية داة الدراسة  للعينة  اإل: صدق وثبات أاثلثا
ستبيان للعينة ككل عن طريق حساب معامالت اإلرتباط لفقراته، وذلك القيام إبجراءات تقنني فقرات اإل مت

 للتأكد من صحتها وثباهتا كاآليت:
 تساق الداخليصدق اإلستخدام طريقة إب الدراسة أداة صدق ختبارإ .1

 من جمموعة كل  قدرة مدى معرفة إىل االستبيان حماور لعبارات الداخلي تساقاإل صدق حساب من هندف
 spearman  s)سبريمان  رتباطاإل معامل حساب يتم عندما حيث بوضوح متغري قياس على البعد أو احملور  عبارات

rho) .بني كل العبارة  واحملور الذي تنتمي اليه 
  سبريمان رتباطاإل معامل داللة تفحص يتم أن ويتعني ،(1)+و( 1-)بني  احلاالت كل  يف رتباطقيمة اإلوترتاوح 

(  sig)قيمة  كانت  فإذا ،0.05 الداللة مستوى مع رتباطإ معامل لكل  sigاالحتمالية  القيمة مقارنة خالل من وهذا
 العبارة بني عالقة توجد أي إحصائية داللة سبريمان ذو رتباطاإل معامل فإن  0.05 الداللة مستوى تساوي أو أقل

 احملور مفهوم مع يتالءم العبارة مضمون أن أي  لقياسه وضعت ملا ومتسقة صادقة العبارة أن  أخرى بعبارة أي وحمورها
 إليه. تنتمي الذي
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 فصاح احملاسيب  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية(  آليات اإلاالول )لمحور الداخلي ل تساقاإل صدق -
 االوليوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات احملور (: 14-4) اجلدول رقم

 العبارة رقم
معامل 

رتباط اإل
 سبريمان

Sig  

القيمة 
 االحتمالية

 العبارة رقم النتيجة
معامل 

رتباط اإل
 سبريمان

Sig  

القيمة 
 االحتمالية

 النتيجة

 القوائم املالية  البعد األول: 
 دال 0.000 **0.563  05 دال 0.000  **0.575 01
 دال 0.000 ** 0.661 06 دال 0.000   ** 0.636 02
 دال 0.000  ** 0.641 07 دال 0.000  ** 0.674 03
 دال  0.000 ** 0.743 08 دال 0.000 ** 0.624 04

 دال 0.000 ** 0.752 البعد األول: القوائم املالية   
 مصطلحات العرض وااليضاحات واملالحظات اهلامشية واملالحق االضافية البعد الثاين: 

 دال 0.000  ** 0.618 14 دال 0.000 ** 0.535 09
 دال 0.000  ** 0.494 15 دال 0.000  ** 0.710 10
 دال 0.000  ** 0.657 16 دال 0.000 ** 0.719 11
 دال  0.000 ** 0.664 17 دال  0.000 ** 0.398 12
  دال  0.000 ** 0.573 13

مصطلحات العرض وااليضاحات واملالحظات اهلامشية البعد الثاين: 
 واملالحق االضافية

 دال 0.000 0.874

 توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة وتقرير حمافظ احلساابت وجملس االدارةالبعد الثالث: 
 دال 0.000  **0.617 22 دال 0.000 ** 0.556 18
 دال 0.000 ** 0.720 23 دال 0.000  **0.519 19
 دال 0.000 ** 0.647 24 دال 0.000 ** 0.648 20

 دال 0.000 ** 0.698 21
 
 

توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة وتقرير حمافظ البعد الثالث: 
  احلساابت وجملس االدارة

 دال  0.000  **0.724
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 الداللة اإلحصائية  وغياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية )*( على وجود تدل النجمتان ) **( وجنمة  SPSSيف خمرجات برانمج 
 0.01)**( العبارة دالة عند مستوى داللة 
 0.05)*( العبارة دالة عند مستوى داللة 

 0.05ي مستوى الداللة، أقل من أو تساو  (Sig. or P-value)حتمال اخلطأ حصائية: إذا كانت قيمة اإلقاعدة داللة اإل
 وبني البعد واحملور ككل. ليهإالذي تنتمي  والبعد بني العبارة  ، رتباط معنويإنه يوجد إف

 ( 05 )امللحق رقم  SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:

خالل  والثاين والثالث للمحور األول من( الصدق الداخلي لفقرات البعد األول 4-14يوضح اجلدول رقم )
 رتباط بني البعد واحملور ككل.البعد الذي تنتمي اليه ومعامل اإلرتباط بني كل فقرة و معامالت اإل

د اليت بعاذ تعرب عن وجود عالقة إجيابية بني األسئلة واألتباط لفقرات احملور األول موجبة إر كل معامالت اإل
وهي أقل من  0.000واحملور ككل، وما يؤكد ذلك مستوى املعنوية لدى العبارات تساوي بعاد تنتمي اليها، وبني األ

عند   0.19رتباط لفقرات احملور األول أكرب من قيمة اجلدولية، كما أن معظم معامالت اإل(0.05) الداللة مستوى
 وهذا ما يعين أن فقرات احملور األول صادقة ملا وضعت لقياسه.   n-1= 110درجة حرية 

ـــداخليصـــدق اإل - ـــاين للمحـــور  تســـاق ال فصـــاح احملاســـيب يف املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة معوقـــات اإل)الث
  اجلزائرية(

 الثاينتساق الداخلي لعبارات احملور يوضح مدى اإل (:4-15) اجلدول رقم

 العبارة رقم
معامل 

االرتباط 
 سبريمان

Sig  

القيمة 
 االحتمالية

 العبارة رقم النتيجة
معامل 

االرتباط 
 سبريمان

Sig  

 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.589  04 دال 0.000 **0.661 01
 دال 0.000 ** 0.661 05 دال 0.000 **0.697 02
 دال 0.000  ** 0.675 06 دال 0.000 ** 0.620 03

 تدل النجمتان ) **( وجنمة)*( على وجودل الداللة اإلحصائية  وغياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية  SPSSيف خمرجات برانمج 
 0.01)**( العبارة دالة عند مستوى داللة 
 0.05)*( العبارة دالة عند مستوى داللة 

مستوى الداللة،  أقل من أو تساوي (Sig. or P-value)حتمال اخلطأ حصائية: إذا كانت قيمة اإللة اإلالقاعدة دال
 واحملور الذي تنتمي اليه.بني العبارة  ، رتباط معنويإنه يوجد إف 0.05

 ( 05 )امللحق رقم  SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:

احملاسيب يف املؤسسات فصاح احملور الثاين )معوقات اإل لفقرات الداخلي الصدق( 4-15) رقم اجلدول يوضح
 واحملور الثاين. فقرة كل  بني رتباطاإل معامالت خالل من الصغرية واملتوسطة اجلزائرية(



 دراسة امليدانية                                                                                       الالفصل الرابع:  
   

  

- 203 - 
 

واحملور الذي  األسئلة بني جيابيةإ عالقة وجود عن تعرب ذإ موجبة الثاين احملور لفقرات رتباطاإل معامالت كل
 مستوى ذلك يؤكد اجلزائرية(، وما واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف احملاسيب االفصاح معوقات ليه )احملور الثاين:تنتمي إ
 رتباطاإل معامالت معظم أن كما  ،(0.05) الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 يساوي كل العبارات  لدى املعنوية
 احملور فقرات أن يعين ما وهذا n-1= 110 حرية  درجة عند 0.19ة اجلدولي قيمة من أكرب الثاين احملور لفقرات

 .لقياسه وضعت ملا صادقة الثاين
فصاح احملاسيب وفق املعبار الدويل للمؤسسات متطلبات اإلالثالث )للمحور  تساق الداخليصدق اإل -

 الصغرية واملتوسطة(
 الثالثتساق الداخلي لعبارات احملور يوضح مدى اإل (:4-16) اجلدول رقم

 العبارة رقم
معامل 

االرتباط 
 سبريمان

Sig  
 القيمة

 االحتمالية
 العبارة رقم النتيجة

معامل 
االرتباط 5

 سبريمان

Sig  
 النتيجة القيمة االحتمالية

 دال 0.000 **0.722 10 دال 0.000 ** 0.628 01
 دال 0.000 **0679 11 دال 0.000  ** 0.731 02
 دال 0.000 **0.662 12 دال 0.000  ** 0.676 03
 دال  0.000 **0.731 13 دال  0.000 ** 0.600 04
 دال  0.000 **0.649 14 دال  0.000 ** 0.488 05
 دال  0.000 **0.649 15 دال  0.000 ** 0.661 06
 دال  0.000 **0.611 16 دال  0.000 ** 0.702 07
 دال  0.000 **0.631 17 دال  0.000 ** 0.726 08
 دال  0.000 **0.578 18 دال  0.000 ** 0.816 09

 الداللة اإلحصائية  وغياهبا على عدم وجود داللة اإلحصائية )*( على وجود تدل النجمتان ) **( وجنمة  SPSSيف خمرجات برانمج 
 0.01)**( العبارة دالة عند مستوى داللة 
 0.05)*( العبارة دالة عند مستوى داللة 

 0.05أو تساوي مستوى الداللة،  أقل من( Sig. or P-value)حتمال اخلطأ حصائية: إذا كانت قيمة اإلالقاعدة داللة اإل
 الذي تنتمي اليه وحموربني العبارة  ،رتباط معنويإنه يوجد إف
 ( 05 )امللحق رقم  SPSSعتماد على خمرجاتلطالبة ابإلعداد امن إ املصدر:

احملاسيب وفق فصاح متطلبات اإل ) الثالث  احملور لفقرات الداخلي الصدق( 4-16) رقم اجلدول يوضح
 االثالث واحملور فقرة كل  بني رتباطاإل معامالت خالل وذلك من( املعيار الدولس للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
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 الذي واحملور األسئلة بني جيابيةإ عالقة وجود عن تعرب ذإ موجبة الثاين احملور لفقرات رتباطاإل معامالت كل
 يؤكد وما ،(واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل متطلبات احملور الثالث: ) ليهإ تنتمي
 معظم أن كما  ،( 0.05) الداللة مستوى من أقل وهي 0.000 يساوي العبارات كل  لدى املعنوية مستوى ذلك

 يعين ما وهذا n-1= 110 حرية درجة عند 0.19 اجلدولية قيمة من أكرب الثاين احملور لفقرات رتباطاإل معامالت
 لقياسه.  وضعت ملا صادقة احملور الثالث فقرات أن
 تساق البنائي حملاور أداة الدراسة امليدانية دراسة صدق اإل -

 تساق البنائي حملاور أداة الدراسة امليدانيةصدق اإل (: 4-17) رقم اجلدول
 البيان                

 احملور 
معامل االرتباط   حمتوى احملور

 بريسون
 املعنويةمستوى 

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية أليات اإل احملور األول
 واملتوسطة اجلزائرية 

 0.905  0.000 

احملاسيب يف املؤسسات الصغرية اإلفصاح معوقات  احملور الثاين 
 واملتوسطة اجلزائرية

0.574  0.000 

احملاسيب يف املعيار الدويل فصاح اإلمتطلبات  احملور الثالث 
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

0.896  
 

0.000 

 (05)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
، 0.905ستيان عل التوايل )( يتضح أن معامالت اإلرتباط حملاور اإل4-17من خالل اجلدول رقم )

ا أم n-1= 110عند درجة حرية  0.15 القيمة اجلدولية اليت تساوي كرب من(، وتعترب أ0.896، 0.574
، وابلتايل ميكن القول أن 0.05هنا دالة عند مستوى أي أ 0.000مستوى املعنوية جلميع حماور اإلستبيان تساوي 

 .البنائيرتباط بني احملاور واآلداة ككل، األمر الذي يوضح متتع أداة الدراسة بصدق االتساق ناك إه
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 ستخدام ألفا كرومباخ  ثبات آداة  الدراسة للعينة ككل إب .2
 ستبيانل الثبات ألفا كرومباخ حملاور اإل(: معام4-18اجلدول رقم )

 البيان                
 احملور 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  حمتوى احملور   

 
 احملور األول

   0.879 08 القوائم املالية 
ات العرض وااليضاحات واملالحضصطلحات م 

 اهلامشية واملالحق االيضافية 
09 0.906  

توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة وتقرير حمافظ احلساابت 
 وجملس االدارة 

07  0.873 

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية معوقات اإل احملور الثاين 
 واملتوسطة اجلزائرية

06 0.799  

فصاح احملاسيب يف املعيار الدويل متطلبات اإل احملور الثالث 
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

18  0.925 

 (05)امللحق رقم  SPSS حصائيمن إعداد الطالبة ابإلعتماد على خمرجات الربانمج اإلاملصدر: 

وقرياب ساتبانة مرتفاع ا كرومباخ  لكل حماور مان حمااور اإل( أن معامالت الثبات ألف4-18رقم ) يوضح اجلدول
وهاي نتاائج مقبولاة وتادل علاى ثباات  0.925ىل إ 0.799متفااوت ونسايب وتاراوح باني  ( وبشكل1جدا من الواحد )

 آداة الدراسة امليدانية.
 جاابت أفراد العينة املطلب الثالث: نتائج إ

العينة فراد جياابت أداول التالية حيث يوضح كل جدول إيضاحهم يف اجلميكن تقسيم اجاابت أفراد عينة  وإ
 . لكل حمور

جاابت أفراد العينة من ) احملاسبني املعتمدين ومساعديهم، حمافظي احلساابت، خرباء احملاسبة نتائج إأوال: 
 ابالضافة اىل األكادميني( حول احملور األول البعد األول

ومساعديهم، حمافظي امليدانية من ) حماسبني املعتمدين  جاابت عينة الدراسة( إ4-19يوضح اجلدول رقم )
 ضافة اىل اخلرباء واألكادميني( حول احملور األول املتعلق ابلبعد: القوائم املالية احلساابت، ابإل
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 جاابت أفراد العينة حول احملور األول البعد األول(: نتائج إ4-19اجلدول رقم )
 البيان       

 
 األسئلة 

 التكرار
 والنسبة

  االجاابت
 االمجايل

 ت
% 

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 بشدة

 111 0 2 2 43 64 ت  01السؤال رقم 
% 57.65 38.73 1.80 1.80 0 100 

 111 2 8 13 42 46 ت  02السؤال رقم 
% 41.44 37.83 11.71 7.20 1.80 100 

 111 0 12 9 58 32 ت  03السؤال رقم 
% 28.82 52.25 8.10 10.81 0 100 

 111 0 1 5 62 43 ت  04السؤال رقم 
% 38.73 55.85 4.50 0.90 0 100 

 111 0 2 13 59 37 ت  05السؤال رقم 
% 33.33 53.15 11.71 1.80 0 100 

 111 0 10 17 56 28 ت  06السؤال رقم 
% 25.22 50.45 15.31 9 0 100 

 111 0 5 14 61 31 ت 07 رقم السؤال
% 27.92 54.95 12.61 4.50 0 100 

 111 9 8 14 57 23 ت 08 رقم السؤال
% 20.72 51.35 12.61 7.20 8.10 100 

 EXCEL عتماد على خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
ساابت، خرباء احملاسبة جاابت أفراد العينة من ) احملاسبني املعتمدين ومساعديهم، حمافظي احلاثنيا: نتائج إ

 األكادميني( حول احملور األول البعد الثاينىل ابالضافة إ
ومساعديهم، حمافظي امليدانية من ) حماسبني املعتمدين  جاابت عينة الدراسة( إ4-20يوضح اجلدول رقم )

مصطلحات العرض واإليضاحات ىل اخلرباء واألكادميني( حول احملور األول املتعلق ابلبعد الثاين: ضافة إاحلساابت، ابإل
 .ضافيةاهلامشية واملالحق اإلواملالحضات 
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 جاابت أفراد العينة حول احملور األول البعد الثاين(: نتائج إ4-20اجلدول رقم )
 البيان       

 
 األسئلة 

 التكرار
 والنسبة

  االجاابت
 االمجايل

 ت
% 

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 بشدة

 111 0 6 15 57 33 ت  09السؤال رقم 
% 29.72 51.35 13.51 5.40 0 100 

 111 0 16 32 42 21 ت  10السؤال رقم 
% 18.91 37.83 28.82 14.41 0 100 

 111 0 18 14 44 35 ت  11السؤال رقم 
% 31.53 39.63 12.61 16.21 0 100 

 111 2 11 15 55 28 ت  12السؤال رقم 
% 25.22 49.54 13.51 9.90 1.80 100 

 111 0 13 19 50 29 ت  13السؤال رقم 
% 26.12 45.04 17.11 11.71 0 100 

 111 4 19 12 45 31 ت  14السؤال رقم 
% 27.92 40.54 10.81 17.11 3.60 100 

 111 2 5 15 68 21 ت 15 رقم السؤال
% 18.91 61.26 13.51 4.50 1.80 100 

 111 4 11 21 49 26 ت 16 رقم السؤال
% 23.42 44.14 18.91 9.90 3.60 100 

 111 2 10 9 53 37 ت 17 رقم السؤال
% 33.33 47.74 8.10 9 1.80 100 

 EXCEL عتماد على خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
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 ساابت، خرباء احملاسبةجاابت أفراد العينة من ) احملاسبني املعتمدين ومساعديهم، حمافظي احلاثلثا: نتائج إ
 ىل األكادميني( حول احملور األول البعد الثالثابإلضافة إ
ومساعديهم، حمافظي امليدانية من )حماسبني املعتمدين  جاابت عينة الدراسة( إ4-21يوضح اجلدول رقم ) 

واخلاانت املقارنة توقيت املعلومة ىل اخلرباء واألكادميني( حول احملور األول املتعلق ابلبعد الثالث: احلساابت، ابإلضافة إ
 وتقرير حمافظ احلساابت وجملس االدارة.

 جاابت أفراد العينة حول احملور األول البعد الثالث(: نتائج إ4-21اجلدول رقم )
 البيان       

 
 األسئلة 

 التكرار
 والنسبة

  االجاابت
 االمجايل

 ت
% 

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 بشدة

 111 1 5 5 62 38 ت  18السؤال رقم 
% 34.23 55.85 5.40 5.40 0.90 100 

 111 1 4 11 54 41 ت  19السؤال رقم 
% 36.93 48.64 9.90 3.60 0.90 100 

 111 0 3 10 64 43 ت  20السؤال رقم 
% 38.73 57.65 9 2.70 0 100 

 111 2 2 9 48 50 ت  21السؤال رقم 
% 45.04 43.24 8.10 1.80 1.80 100 

 111 0 3 10 64 34 ت  22السؤال رقم 
% 30.63 57.65 9 2.70 0 100 

 111 0 4 13 52 42 ت  23السؤال رقم 
% 37.83 46.84 11.71 3.60 0 100 

 111 1 2 8 57 43 ت 24 رقم السؤال
% 38.73 51.35 7.20 1.80 0.90 100 

 EXCEL خمرجات برانمجعتماد على من إعداد الطالبة ابإل املصدر:
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ساابت، خرباء احملاسبة جاابت أفراد العينة من ) احملاسبني املعتمدين ومساعديهم، حمافظي احلرابعا: نتائج إ
 ىل األكادميني( حول احملور الثاين ابإلضافة إ

حمافظي ومساعديهم، امليدانية من ) حماسبني املعتمدين  جاابت عينة الدراسة( إ4-22يوضح اجلدول رقم )
فصاح احملاسيب يف املؤسسات ور الثاين املتعلق ب: معوقات اإلىل اخلرباء واألكادميني( حول احملاحلساابت، ابإلضافة إ

 الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.
 جاابت أفراد العينة حول احملور الثاين(: نتائج إ4-22اجلدول رقم )

 البيان       
 

 األسئلة 

 التكرار
 والنسبة

  جاابتاإل
 مجايلاإل

 ت
% 

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 بشدة

 111 2 5 12 46 46 ت  25السؤال رقم 
% 41.44 41.44 10.81 4.50 1.80 100 

 111 0 7 8 58 38 ت  26السؤال رقم 
% 34.23 52.25 7.20 6.30 0 100 

 111 0 6 6 61 38 ت  27السؤال رقم 
% 34.23 54.95 5.40 5.40 0 100 

 111 0 5 10 44 52 ت  28السؤال رقم 
% 46.84 39.63 9 4.50 0 100 

 111 6 15 11 34 45 ت  29السؤال رقم 
% 40.54 30.63 9.90 13.51 5.40 100 

 111 3 2 7 39 60 ت  30السؤال رقم 
% 54.05 35.13 6.30 1.80 2.70 100 

 EXCEL من اعداد الطالبة ابالعتماد على خمرجات برانمج املصدر:
جاابت أفراد العينة من ) احملاسبني املعتمدين ومساعديهم، حمافظي احلساابت، خرباء احملاسبة خامسا: نتائج إ

 ابالضافة اىل األكادميني( حول احملور الثالث  
ومساعديهم، حمافظي امليدانية من )حماسبني املعتمدين  جاابت عينة الدراسة( إ4-23يوضح اجلدول رقم )

فصاح احملاسيب يف املعيار متطلبات اإلىل اخلرباء واألكادميني( حول احملور الثالث املتعلق ب: احلساابت، ابإلضافة إ
 الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 جاابت أفراد العينة حول احملور الثالث(: نتائج إ4-23اجلدول رقم )
 البيان       

 
 األسئلة 

 التكرار
 والنسبة

  االجاابت
 االمجايل

 ت
% 

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق حمايد موافق
 بشدة

 111 3 6 11 51 40 ت  01السؤال رقم 
% 36.03 45.94 9.90 5.40 2.70 100 

 111 0 5 17 46 43 ت  02السؤال رقم 
% 38.73 41.44 15.31 4.50 0 111 

 111 3 8 15 47 38 ت  03السؤال رقم 
% 34.23 42.34 13.51 7.20 2.70 100 

 111 2 7 21 48 33 ت  04السؤال رقم 
% 29.72 43.24 18.91 6.30 1.80 100 

 111 0 6 6 53 64 ت  05السؤال رقم 
% 57.65 47.74 5.40 5.40 0 100 

 111 0 2 14 50 45 ت  06السؤال رقم 
% 40.54 45.04 12.61 1.80 0 100 

 111 2 13 18 38 40 ت 07السؤال رقم 
% 36.03 34.23 16.21 11.71 1.80 100 

 111 1 5 12 52 41 ت 08السؤال رقم 
% 36.93 46.84 10.81 4.50 0.90 100 

 111 1 10 22 39 39 ت 09السؤال رقم 
% 35.13 35.13 19.81 9 0.90 100 

 111 2 7 26 35 41 ت 10السؤال رقم 
% 36.93 31.53 23.42 6.30 1.80 100 

 111 2 5 18 45 41 ت 11السؤال رقم 
% 36.93 40.54 16.21 4.50 1.80 100 

 111 0 4 21 38 48 ت 12السؤال رقم 
% 43.24 34.23 18.91 3.60 0 100 
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 111 1 14 16 32 48 ت 13السؤال رقم 
% 43.24 28.82 14.41 12.61 0.90 100 

 111 9 13 15 30 44 ت 14السؤال رقم 
% 39.63  27.02  13.51  11.71  8.10 100 

 111 1 7 13 47 43 ت 15السؤال رقم 
% 38.73 42.34 11.71 6.30 0.90 100 

 111 3 4 14 54 36 ت 16السؤال رقم 
% 32.43 48.64 12.61 3.60 2.70 100 

 111 4 8 12 48 39 ت 17السؤال رقم 
% 35.13 43.24 10.81 7.20 3.60 100 

 111 4 6 9 43 49 ت 18السؤال رقم 
% 44.14 38.73 8.10 5.40 3.60 100 

 EXCEL عتماد على خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
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 حصائي لبياانت الدراسة امليدانيةوالتحليل اإل املبحث الثالث: املعاجلة
حصائي للبياانت الدراسة جملموعة من تائج من خالل التحليل الوصفي واإلالبحث عرضا للنيتضمن هذا   

وهذا لتوضيح مدى حتقيق  ، tختبار حنرافات املعيارية، وإسابية واإلحصائية واملتمثلة يف املتوسطات احلاإلختبارات اإل
فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف بات اإلملتطلفصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية آليات اإل

 املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة.
املؤسسات الصغرية  املطلب األول: التحليل الوصفي لبياانت الدراسة املتعلقة ابخلرباء واحملاسبني املعتمدين يف

 األكادميني ىلإ ضافةواملتوسطة ابإل
 على عتمادابإل العينة أفراد إجاابت جتاهاتإ حتديد طريق عن الوصفي اإلحصاء نتائج خمتلف عرض سيتم

 أعلى على حازت اليت تلك وحتديد ستبياناإل وعبارات الدراسة املتغريات حنو املعياري، حنرافواإل احلسايب املتوسط
 العينة. مفردات إلجاابت وفًقا املوافقة درجات وأقل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أوال: التحليل الوصفي لبياانت الدراسة املتعلقة ابخلرباء واحملاسبني املعتمدين يف 
 حملور األول األكادميني حول ا ىلإ ضافةابإل

 جاابهتمإ حنو العينة أفراد جتاهاتوإ آراء معرفة خالل من املوافقة درجات وتقييم وصف على اجلزء هذا حيتوي
فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية وااملتوسطة وفقا االستبيان املتمثل يف أليات اإل من ولاأل احملور عبارات على

 :اآليت اجلدول وفق عليها املتحصل عبارة ويتكون من ثالثة أبعاد وفيما يلي عرضا للنتائج 24اىل  01للعبارات من 
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عيارية واملتوسطات حنرافات املحسب اإل احملور األول التنازيل لفقراتميثل الرتتيب (: 4-24اجلدول رقم )
 جتاهاهتا )مستوايهتا(.إاحلسابية و 

االحنراف  الفقرة الرتتيب
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

الدرجة واملستوى 
 )االجتاه العام(

 أوافق بشدةمرتفع /  4.52 1.15 تعد املؤسسات اجلزائرية قوائما مالية سنواي على األقل. 1س 
تصف ميزانية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة عناصر  4س 

  األصول واخلصوم كل على حدى. 
 مرتفع / أوافق بشدة 4.32 1.13

تساعد اخلاانت املقارنة يف تقييم أداء املؤسسة واختاذ  21س
 القرارات

 مرتفع / أوافق بشدة 4.28 1.04

املعلومات املعقدة حلساابت فهم يسهل تقرير حمافظ ا 24س 
 ستعاهبا من قبل مستخدميهاإو 

1.04 
 

 مرتفع / أوافق بشدة 4.25

دراج عمود يف القوائم املالية تتضمن يتم إضافة خانة أو إ 20س 
 معلومات عن السنة السابقة فضال عن السنة احلالية

 مرتفع / أوافق بشدة 4.19 0.97

ؤسسات الصغرية ميكن ملستخدمي املعلومات املالية للم 23س 
ستفادة من التحفظات اليت حيملها واملتوسطة كذلك اإل

 تقرير حمافظ احلساابت

 مرتفع / أوافق بشدة 4.19 0.97

 لألعباء ملخص واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعد 5س 
 جدول قائمة يف وتدرجها قبلها من املنجزة واملتوجات

 النتائج حساب

 مرتفع / أوافق 4.18 0.97

 املالية املعلومة عن واملتوسطة الصغرية املؤسسات تفصح 18س 
 ربع تكون ما عادة اليت املالية السنة من نتهاءاإل عند
 .كاملة  سنة أو سنة

 مرتفع / أوافق 4.18 0.96

االفصاح عن املعلومة عند االنتهاء من السنة املالية  19س 
يسمح ابلعرض العادل هلا حبيث ال ختدم املعلومات 

 عنها جهة عن جهة أخرىاملفصح 

 مرتفع / أوافق 4.17 0.94

ة للمؤسسات الصغرية ميكن ملستخدمي املعلومات املالي 22س 
حظات الواردة يف تقرير  ستفادة من املالواملتوسطة اإل

دارة  ملا حيمله من افصاحات عن االسرتاتيجية جملس اإل
 النمو املستقبلية  هلاته املؤسسات       

 ع / أوافقمرتف 4.16 0.90
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تتضمن القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات الصغرية  2س 
واملتوسطة اجلزائرية كل من امليزانية، حساب النتائج، 
جدول سيولة اخلزينة، جدول تغريات األموال ، قائمة 

 التدفقات النقدية ابإلضافة اىل املالحق

 مرتفع / أوافق 4.12 0.88

 املداخيل من األموال النقدية التدفقات قائمة تتضمن 7س 
 السنة خالل حاصلة املالية املوجودات من وخمارج

 مرتفع / أوافق 4.06 0.83

تستخدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصطلحات يف  9س 
 العرض تقلل الغموض يف القوائم املالية

 مرتفع / أوافق 4.05 0.82

اضافية تربز هذه اجلداول )جداول اضافية( معلومات  17س
)جدول حركة املخزون، تسهل فهم القوائم املالية مثل

وجدول مصاريف املوظفني، الضرائب، الرسوم 
واملدفوعات املماثلة، اخلدمات األخرى، جدول 
االهتالك وخسائر القيمة للتثبيتات، جدول حتديد 

 حتياطات.....اخل(تائج الضريبية، بيان األرابح واإلالن

 مرتفع / أوافق 4.02 0.82

تعكس القوائم املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  3س 
 جممل املعامالت واألحداث املتعلقة بنشاطها

 مرتفع / أوافق 3.99 0.81

تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة جدول تدفقات  6س
اخلزينة الذي يعطي ملستخدمي املعلومات املالية مدى 

 قدرة هذه املؤسسات على توليد األموال

 مرتفع / أوافق 3.92 0.81

تتضمن املالحق التابعة للكشوف امللية للمؤسسات  15س
الصغرية واملتوسطة عناصر أخرى مثل الشركة األم، 
الفروع، عالقات األطراف األخرى )املسامهني، املسريين، 

 الصفقات ( ابإلضافة تقيم حقوق امللكية

 مرتفع / أوافق 3.91 0.79

مفصال عن األحداث يضاحات شرح تتضمن اإل 11س
 الالحقة  اليت عدلت يف قوائمها املالية

 مرتفع / أوافق 3.86 0.78

جيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدم االفراط يف  12س
استخدام املالحظات  واهلوامش لكي ال تكون أكثر 

 أمهية من القوائم املالية

 مرتفع / أوافق 3.86 0.77

ت احملاسبية املتبعة يف للسياساتشمل املالحظات شرحا  13س
 صول واملخزوانت ....اخلتقييم األ

 مرتفع / أوافق 3.86 0.74
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جداول اضافية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقدم  16س
 مستقلة عن القوائم املالية

 مرتفع / أوافق 3.74 0.70

تعترب املعلومات املالية الواردة يف املالحق االضافية أقل  14س
 تلك اليت ترد يف القوائم املالية أمهية من 

 مرتفع / أوافق 3.72 0.69

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة ع بيان تغيري  8س
 رؤوس األموال اخلاصة.   

 مرتفع / أوافق 3.69 0.63

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن األحداث اليت  10س
تلي اعداد القوائم املالية اسفل القائمة املالية اليت خصها 

  التعديل وتسمى ابملالحظات اهلامشية 

 مرتفع / أوافق 3.61 0.61

فصاح احملاسيب يف املؤسسات آليات اإل :الدرجة الكلية ل
 الصغرية واملتوسطة اجلزائرية 

 مرتفع/ أوافق  4.03 0.44

 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =
املتوسط  

 2.60إىل  1.80من  1.79إىل  01من  املرجح ابألوزان
إىل  2.60من 

3.40 
 3.43من 
 4.19إىل 

 5إىل  4.20من 

 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 طول الفقرة
 أوافق بشدة  أوافق  حمايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة  االستجابة 
مستوى 
 املوافقة

 درجة عالية جدا درجة عالية عالية   متوسطة  منخفضة  

   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
 فيما العينة أفراد جتاهاتوإ ألراء املعياري، حنرافواإل احلسايب املتوسط قيم حساب نتائج أعاله اجلدول يعرض

عبارات احملور األول )أليات االفصاح احملاسيب يف املؤسسات  جتاهإ حمايدين أو موافقتهم عدم أو موافقتهم مبدى يتعلق
 الصغرية واملتوسطة اجلزائرية(.

وهاو  4.03قيماة  احملاورسايب اإلمجايل إلجاابت املستجوبني على مجياع العباارات احلوبشكل عام بلغ املتوسط 
قااال مااان الواحاااد مماااا يشاااري إىل أ، وهاااو 0.44 هحناااراف معيااااري قااادر وإب  3.43-4.19ضااامن اجملاااال موافقاااة عالياااة 

حصاائية أناه ال إتعطيناا هاذه القايم نتيجاة مجاايل، حياث يمة املتوسط احلساايب اإلتقارب أراء األفراد العينة ومتركزها حول ق
 اإلمجاااايل ميثااال مركاااز فاملتوساااط احلساااايب ، النتاااائج املتحصااال عليهاااايوجاااد تشاااتت كباااري يف آراء املساااتجوبني وهاااذا يااادعم 

إدراك املساتجوبني مان مهنياني  % علاى أن مساتوايت 80.6جتاهات أفاراد العيناة أي كلهام موافقاون وبنسابة البياانت إل
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بدرجااة عالياة حسااب وجهااة نظاارهم هااو اجلزائرياة  فصاااح احملاسايب يف املؤسسااات الصااغرية واملتوسااطةآلليااات اإل وأكاادمييني
متوسااطاهتا  إذ أنحيااث  كاناات معظمهااا باادرجات عاليااة احملااور إزاء اجاااابهتم علااى مضاامون عبااارات الحظناااه وهااذا مااا 

( 10لاادى العبااارة رقاام  3.61إىل أدىن قيمااة بلغاات  01أعلااى قيمااة لاادى العبااارة رقاام   4.52)احلسااابية حمصااورة بااني 
 : جتاهات افراد عينة الدراسة كما يليإحسب أراء و األول،   عبارات احملوروفيما يلي ترتيب 

 أن حيث 4.52 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث األوىل من املرتبة حتلتإ  :01الفقرة رقم 
  بنسبة وهذا املؤسسات اجلزائرية تعد قوائما مالية سنواي على األقل أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  90.4
 أن حيث  4.32 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثانية من املرتبة حتلتإ :04الفقرة رقم 
ميزانية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تصف عناصر األصول واخلصوم كل   أن عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  86.4   بنسبة على حدى وهذا
 أن حيث  .284 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث من الثالثة املرتبة حتلتإ :21 رقم الفقرة

   بنسبة ختاذ القرارات وهذام أداء املؤسسة وإاخلاانت املقارنة تساعد يف تقيي أن عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني
 .نظرهم وجهة حسب%  86.4
 أن حيث  .254 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث من الرابعة املرتبة حتلتإ: 24 رقم الفقرة

تقرير حمافظ احلساابت يسهل فهم املعلومات املعقدة واستعاهبا من قبل  جدا أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني
 .نظرهم وجهة حسب%  85بنسبة  مستخدمها وهذا

 حيث 4.19 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط عينة الدراسة لدى أمهيتها حيث من اخلامسة املرتبة حتلتإ :20 رقم الفقرة
أنه يتم اضافة أو يدرج عمود يف القوائم املالية تتضمن معلومات عن السنة   عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن

 .نظرهم وجهة حسب%  83.8بنسبة  السابقة فضال عن السنة احلالية وهذا
 أن حيث 4.19 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث من السادسة املرتبة حتلتإ :23 رقم الفقرة

 كذلك  واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية املعلومات ملستخدمي أنه ميكن  عالية وبدرجة يدركون املستجوبني
 .نظرهم وجهة حسب%  83.8 بنسبة احلساابت وهذا حمافظ تقرير حيملها اليت التحفظات من االستفادة

 حيث  .184 قيمة بلغ حسايب الدراسة ومبتوسط عينة لدى أمهيتها حيث السابعة من املرتبة حتلتإ :5 رقم الفقرة
 من املنجزة واملتوجات لألعباء تعد ملخص واملتوسطة الصغرية أن املؤسسات عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن

 .نظرهم وجهة حسب%  83.6  بنسبة النتائج وهذا حساب جدول قائمة يف وتدرجها قبلها
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 حيث   4.18 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من الثامنة املرتبة إحتلت :18 رقم الفقرة
 من نتهاءاإل عند املالية املعلومة واملتوسطة تفصح عن الصغرية املؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن

 .نظرهم وجهة حسب%  83.6  بنسبة وهذاكاملة   سنة أو سنة ربع تكون ما عادة اليت املالية السنة
   .174 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث التاسعة من املرتبة حتلتإ :19 رقم الفقرة
 ابلعرض يسمح املالية السنة من االنتهاء عند املعلومة عن فصاحاإل  أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 .نظرهم وجهة حسب%  83.4  بنسبة أخرى وهذا جهة عن جهة عنها املفصح املعلومات ختدم ال حبيث هلا العادل
   .164 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من العاشرة املرتبة حتلتإ :22 رقم الفقرة
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية املعلومات ملستخدمي أنه ميكن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

  املستقبلية النمو سرتاتيجيةاإل عن فصاحاتإ من حيمله ملا  دارةاإل جملس  تقرير يف الواردة املالحظات من االستفادة
 .نظرهم وجهة حسب%  83.2  بنسبة وهذا املؤسسات هلاته

   124. قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من حدا عشرأ املرتبة حتلتإ : 2 رقم الفقرة
  اجلزائرية تتضمن واملتوسطة الصغرية املؤسسات تعدها اليت املالية القوائم أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 اىل ابإلضافة النقدية التدفقات قائمة ، األموال تغريات جدول اخلزينة، سيولة جدول النتائج، حساب امليزانية، من كل

 .نظرهم وجهة حسب%  82.4  بنسبة املالحق وهذا
   4.06 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر اثنيت املرتبة حتلتإ :7 رقم الفقرة
 من وخمارج املداخيل من األموال النقدية تتضمن التدفقات قائمة أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب% 81.2  بنسبة السنة وهذا خالل حاصلة املالية املوجودات
   4.05 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر اثةالث املرتبة حتلتإ: 9 رقم الفقرة
 تقلل العرض يف تستخدم مصطلحات واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب%   81  بنسبة املالية وهذا القوائم يف الغموض
 4.02 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر أربعة املرتبة حتلتإ :17 رقم الفقرة
 املالية القوائم فهم تسهل اضافية ضافية تتضمن معلوماتاجلداول اإل أن  عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 األخرى، اخلدمات املماثلة، واملدفوعات الرسوم الضرائب، املوظفني، مصاريف وجدول املخزون، حركة جدول)مثل 

 وهذا (اخل.....حتياطاتواإل األرابح بيان الضريبية، النتائج حتديد جدول للتثبيتات، القيمة وخسائر هتالكاإل جدول
 .نظرهم وجهة حسب%   80.4  بنسبة
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  3.99 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر مسةااخل املرتبة حتلتإ :3 رقم الفقرة
جممل املعامالت واملتوسطة تعكس  الصغرية القوائم املالية للمؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب%   79.8   بنسبة وهذا واألحداث املتعلقة بنشاطها
 3.92 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر السادسة املرتبة حتلتإ :6 رقم الفقرة
 يعطي الذي اخلزينة تدفقات تعد جدول واملتوسطة الصغرية املؤسسات عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 وجهة حسب%   78.4  بنسبة األموال وهذا توليد على املؤسسات هذه قدرة مدى املالية املعلومات ملستخدمي
 .نظرهم
 3.91 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر السابعة املرتبة حتلتإ :15 رقم الفقرة
 حتتوي واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية للكشوف التابعة أن املالحق عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 ابإلضافة( .. الصفقات املسريين، املسامهني،) األخرى األطراف عالقات الفروع، األم، الشركة مثل أخرى عناصر على
 .نظرهم وجهة حسب%   78.2  بنسبة وهذا امللكية حقوق تقيم

  3.86 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر الثامنة املرتبة حتلتإ :11 رقم الفقرة
حتتوي على  أن االيضاحات اليت تقدمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 .نظرهم وجهة حسب%   77.2  بنسبة وهذا قوائمها املالية  يف عدلت اليت  الالحقة األحداث عن مفصل شرح

 3.86 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشر التاسعة املرتبة حتلتإ :12 رقم الفقرة
 استخدام يف االفراط عدم واملتوسطة الصغرية املؤسسات على جيب أنه عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب%   77.2  بنسبة وهذا املالية هلا القوائم من أمهية أكثر تكون ال لكي واهلوامش  املالحظات
   3.86 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشرونال املرتبة حتلتإ :13 رقم الفقرة
واملتوسطة واملرفقة لقوائمها أن املالحظات اليت تقدمها املؤسسات الصغرية  عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

%   77.2  بنسبة وهذا اخل،.... واملخزوانت االصول تقييم يف املتبعة احملاسبية للسياسات شرحا املالية تتضمن
 .نظرهم وجهة حسب
 3.74 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من واحد عشرونال املرتبة حتلتإ :16رقم  الفقرة
 القوائم عن مستقلة ضافيةإ تقدم جداول واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث
 .نظرهم وجهة حسب%  74.8بنسبة  وهذا املالية
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 3.72قيمة  بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من  وعشرونثننيإ املرتبة حتلتإ :14 رقم الفقرة
 تلك  من أمهية أقل االضافية تعترب املالحق يف الواردة املالية املعلومات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب%   74.4 بنسبة املالية وهذا القوائم يف ترد اليت
 3.69قيمة  بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من عشرونالو  الثالثة املرتبة حتلتإ :8 رقم الفقرة
 األموال رؤوس تغيري بيان تفصح عن واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث

 .نظرهم وجهة حسب% 73.8 بنسبة اخلاصة، وهذا
 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط الدراسة عينة لدى أمهيتها حيث من والعشرون الرابعة املرتبة حتلتإ :10 رقم الفقرة

 رؤوس تغيري بيان عن تفصح واملتوسطة الصغرية املؤسسات أن عالية وبدرجة يدركون املستجوبني أن حيث 3.69
 .نظرهم وجهة حسب% 73.8 بنسبة وهذا اخلاصة، األموال
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اثنيا: التحليل الوصفي لبياانت الدراسة املتعلقة ابخلرباء واحملاسبني املعتمدين يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 األكادميني حول احملور الثاين اىل ضافةابإل

 اجاابهتم حنو العينة أفراد واجتاهات آراء معرفة خالل من املوافقة درجات وتقييم وصف على اجلزء هذا حيتوي
 وااملتوسطة اجلزائرية الصغرية املؤسسات يف احملاسيب فصاحمعوقات اإل يف املتمثل ستبياناإل من احملور الثاين عبارات على
 :اآليت اجلدول وفق عليها املتحصل للنتائج عرضا يلي وفيما عبارة 30 اىل 25 من للعبارات وفقا

حسب االحنرافات املعيارية واملتوسطات  احملور الثاين ميثل الرتتيب التنازيل لفقرات (:4-25اجلدول رقم )  
 احلسابية واجتاهاهتا )مستوايهتا(

الدرجة واملستوى  املتوسط احلسايب االحنراف املعياري الفقرة الرتتيب
 )االجتاه العام(

ضعف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  30س 
املستعلمة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 

 ظل تطور النظام احملاسيب املايل 

 مرتفع/ اوافق بشدة 4.36 1.24

عدم تكوين اطارات خبرية ابلنظام اجلديد حيث  28س 
أن اعتماد هذا النظام يف املراكز التدريبية حلد 

 اآلن ما يزال ضعيفا 

0.92 4.29  
 مرتفع/ اوافق بشدة

ضعف أنظمة التسيري يف املؤسسات الصغرية  27س 
واملتوسطة مما يصعب عليها تغيري نظامها 

 احملاسيب يف الوقت القصري 

 مرتفع/ اوافق 4.18 0.89

صعوبة التخلي عن النظام القدمي الذي أتصل  25س 
 وجتذر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 اوافقمرتفع/  4.16 0.81

غياب القوانني التكميلية الداعمة للنظام  26س 
 احملاسيب املايل مثل القوانني اجلبائية 

 مرتفع/ اوافق 4.14 0.81

نقص البحوث والدراسات األكادميية حول  29س 
  SCFالنظام احملاسيب املايل 

 مرتفع/ اوافق 3.87 0.77

 مرتفع/ أوافق  4.16 0.59 معوقات االفصاح احملاسيب: الدرجة الكلية ل 
 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =

املتوسط  
 1.79إىل  01من  املرجح ابألوزان

إىل  1.80من 
2.60 

إىل  2.60من 
3.40 

إىل  3.43من 
4.19 

 5إىل  4.20من 
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 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 طول الفقرة
 أوافق بشدة  أوافق  حمايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة  ستجابة اإل

مستوى 
 املوافقة

 عالية   متوسطة  منخفضة  

 (06)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
 فيما العينة أفراد جتاهاتوإ ألراء املعياري، حنرافواإل احلسايب املتوسط قيم حساب نتائج أعاله اجلدول يعرض

عبارات احملور الثاين )معوقات االفصاح احملاسيب يف املؤسسات  جتاهإ حمايدين أو موافقتهم عدم أو موافقتهم مبدى يتعلق
 الصغرية واملتوسطة اجلزائرية(.

وهو ضمن اجملال  4.16قيمة  احملور فقراتسايب اإلمجايل إلجاابت املستجوبني على مجيع احلاملتوسط بلغ 
قل من الواحد مما يشري إىل تقارب أراء األفراد أ، وهو 0.59ه حنراف معياري قدر وإب  3.43-4.19موافقة عالية 

حصائية أنه ال يوجد تشتت كبري إتعطينا هذه القيم نتيجة مجايل، حيث زها حول قيمة املتوسط احلسايب اإلالعينة ومترك
جتاهات أفراد اإلمجايل ميثل مركز البياانت إل فاملتوسط احلسايب هذا يدعم النتائج املتحصل عليهايف آراء املستجوبني و 

ملعوقات  إدراك املستجوبني من مهنيني وأكادمييني % على أن مستوايت83.2العينة أي كلهم موافقون وبنسبة 
ه إزاء ظبدرجة عالية حسب وجهة نظرهم وهذا ما نالحهو اجلزائرية  فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةاإل
متوسطاهتا احلسابية حمصورة بني  إذ أنحيث  كانت معظمها بدرجات عالية احملور جاابهتم على مضمون عبارات إ
عبارات وفيما يلي ترتيب ( 29لدى العبارة رقم  3.87إىل أدىن قيمة بلغت  30أعلى قيمة لدى العبارة رقم  4.36)

 : يليجتاهات افراد عينة الدراسة كما إحسب أراء و احملور الثاين، 
 أن حيث 4.36 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث األوىل من املرتبة حتلتإ  :30الفقرة رقم 
تصال املستعلمة يف املؤسسات ضعف تكنولوجيا املعلومات واإل أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

   بنسبة وهذا يف ظل تطور النظام احملاسيب املايلفصاح احملاسيب هو أول معوق قد حيد من اإلالصغرية واملتوسطة 
 نظرهم. وجهة حسب%  87.2

 أن حيث 4.29 بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثانية من املرتبة حتلتإ  :28الفقرة رقم 
يث أن قد حيد من تطبيقه حبطارات خبرية ابلنظام اجلديد إعدم تكوين  أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  85.8  بنسبة وهذاعتماد هذا النظام يف املراكز التدريبية حلد اآلن ما يزال ضعيفا إ
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 أن حيث 4.18 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثالثة من املرتبة إحتلت  :27الفقرة رقم 
صعب عليها  ضعف أنظمة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 .نظرهم وجهة حسب% 83.6  بنسبة وهذاتغيري نظامها احملاسيب يف الوقت القصري 
 أن حيث 4.16 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الرابعة من املرتبة إحتلت  :25الفقرة رقم 
صعوبة التخلي عن النظام القدمي الذي أتصل وجتذر يف املؤسسات الصغرية  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني
 وجهة حسب% 83.2   بنسبة وهذامن املعوقات اليت حدت من افصاحها احملاسيب بشكل موثوق فيه واملتوسطة 

 نظرهم.
 أن حيث 4.14 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث مناخلامسة  املرتبة حتلتإ  :26الفقرة رقم 
حتد  غياب القوانني التكميلية الداعمة للنظام احملاسيب املايل مثل القوانني اجلبائية عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب% 82.8بنسبة  وهذا فصاح عن املعلومة احملاسبية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من اإل
 أن حيث 3.87 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث السادسة من املرتبة حتلتإ  :29الفقرة رقم 
حد من التعرف  نقص البحوث والدراسات األكادميية حول النظام احملاسيب املايل عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 وجهة حسب%  77.4   بنسبة وهذافصاح احملاسيب، هذا النظام خاصة فيما يتعلق ابإل على أهم البنود اليت جاء هبا
 نظرهم.
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اثلثا: التحليل الوصفي لبياانت الدراسة املتعلقة ابخلرباء واحملاسبني املعتمدين يف  املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 األكادميني حول احملور الثالث اىل ابالضافة

 جاابهتمإ حنو العينة أفراد جتاهاتوإ آراء معرفة خالل من املوافقة درجات وتقييم وصف على اجلزء هذا حيتوي
متطلبات االفصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية ستبيان املتمثل يف اإل من الثالث احملور عبارات على

 :اآليت اجلدول وفق عليها املتحصل عبارة وفيما يلي عرضا للنتائج 48اىل  31وفقا للعبارات من  واملتوسطة 
حسب االحنرافات املعيارية واملتوسطات احملور الثالث  ميثل الرتتيب التنازيل لفقرات(: 4-26اجلدول رقم )

 احلسابية واجتاهاهتا )مستوايهتا(.
املتوسط  حنراف املعيارياإل الفقرة الرتتيب

 احلسايب
واملستوى الدرجة 

 )االجتاه العام(
كل قوائم مالية  ال الصغرية واملتوسطة تعد املؤسسات ا 5س 

 سنة 
 مرتفع / أوافق بشدة 4.41 1.30

 حدد املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  6س 
IFRS FOR SMES  ،القوائم املالية ب)امليزانية

قائمة الدخل، قائمة التغريات يف حقوق امللكية، 
 قائمة التدفقات النقدية(.

 مرتفع / أوافق بشدة 4.24 1.08

قلص املعيار اخلاص ابملؤسسات الصغرية املتوسطة  12س
االفصاح يف فئات األصول املالية املفصح عنها من 

مالية متاحة للبيع اربع فئات اىل فئتني هم  أدوات 
 وأدوات مالية أخرى

 مرتفع / أوافق بشدة 4.17 1.07

بسط املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  2س 
السياسات احملاسبية ابعتبار هذا النوع من 

 املؤسسات ال يقوم أبعمار ضخمة

1.04 
 

 مرتفع / أوافق بشدة 4.14

هذا تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب  8س 
املعيار عن جممل االيرادات واألعباء ذات األمهية 

 النسبية والسياسات احملاسبية املتبعة لتقيمها

 مرتفع / أوافق بشدة 4.14 1.03 

تسمح برجمة القوائم املالية بنقل املعلومات املالية من  18س 
جهاز اعالمك اىل جهاز آيل اعالم آخر مبجرد 

 طلبها
 

 بشدة مرتفع / أوافق 4.14 1.01 
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نص املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات على ضرورة  15س 
عداد االيضاحات لبعض بنود القوائم املالية اليت من إ

 شأهنا قد تساعد يف الفهم الدقيق هلا

 مرتفع / أوافق 4.12 1.01 

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق هذا  1س 
املعيار عن السياسات احملاسبية املتبعة حسب 
متطلبات املعايري احملاسبية الدولية ومعايري االبالغ 

 IAS-IFRS املايل

 مرتفع / أوافق 4.07 1.00 

وفق هذا املعيار تفصح املؤسسات الصغرية  11س 
واملتوسطة عن األخطاء احملاسبية للفرتات السابقة 

 اليت قد تكون ضللت مستخدمي املعلومات املالية

 مرتفع / أوافق 4.06 0.96

حسب  ؤسسات الصغرية واملتوسطةملاليتطلب من ا 16س 
عرض املعلومات القطاعية، أو حصة هذا املعيار 

 السهم مان األربااح، أو التقاارير املالياة ملرحلية

 مرتفع / أوافق 4.05 0.95

ال تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبعداد قوائم  13س 
 املعيارمالية مقارنة من أول سنة من تطبيقها هلذا 

 مرتفع / أوافق 4.01 0.94

سرع املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية  17س 
واملتوسطة وترية االفصاح احملاسيب عن طريق اصدار 

 لغة برجمة القوائم املالية

 مرتفع / أوافق 3.99 0.92

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن التغريات  3س 
متطلبات املعايري يف السياسات احملاسبية وفق 

-IAS احملاسبية الدولية ومعايري االبالغ املايل

IFRS   

 مرتفع / أوافق 3.98 0.91

املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية  بسط 10س 
بنود القياس IFRS FOR SMES  واملتوسطة

، مثل الغاء ة يف القوائم املاليةردواالفصاح الوا
 ضرورة التقييم وفق القيمة العادلة

 مرتفع / أوافق 3.96  0.86

مل يطالب جملس املعايري احملاسبية املؤسسات الصغرية  9س 
واملتوسطة ابعداد قائمة التدفقات النقدية الذي قد 

 يشكل عبئ عليها  
 

 مرتفع / أوافق 3.95 0.85
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تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن األثر  4س 
املتبعة الناجم عن التغريات يف السياسات احملاسبية 

 يف املالحظات اسفل القائمة املالية

 مرتفع / أوافق 3.93 0.81

ن املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق هذا املعيار فإ 7س 
مطالبة بعرض بياانت ذات أمهية النسبية فقط يف 

 ائمة امليزانية 

 أوافق/  مرتفع 3.91 0.83

تقدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة قائمة واحدة  14س 
بني حساب النتائج وجدول تغريات رؤوس  جتمع

 األموال

 مرتفع / أوافق 3.78 0.74

متطلبات االفصاح احملاسيب وفق  :الدرجة الكلية ل
 املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   

 مرتفع/ أوافق  4.05 0.62

 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =
 املتوسط 

 2.60إىل  1.80من  1.79إىل  01من  املرجح ابألوزان
إىل  2.60من 

3.40 
 3.43من 
 4.19إىل 

 5إىل  4.20من 

 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 طول الفقرة
 أوافق بشدة  أوافق  حمايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة  ستجابة اإل

مستوى 
 املوافقة

 عالية   متوسطة  منخفضة  

 (06)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
 فيما العينة أفراد جتاهاتوإ ألراء املعياري، حنرافواإل احلسايب املتوسط قيم حساب نتائج أعاله اجلدول يعرض

احملاسيب وفق املعيار فصاح ارات احملور االثالث )متطلبات اإلعب جتاهإ حمايدين أو موافقتهم عدم أو موافقتهم مبدى يتعلق
 الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة(

وهو ضمن اجملال  4.05قيمة  احملور فقراتسايب اإلمجايل إلجاابت املستجوبني على مجيع احلاملتوسط بلغ 
قل من الواحد مما يشري إىل تقارب أراء أفراد أ، وهو 0.62  ه وابحنراف معياري قدر   3.43-4.19موافقة عالية 

العينة ومتركزها حول قيمة املتوسط احلسايب االمجايل، حيث تعطينا هذه القيم نتيجة احصائية أنه ال يوجد تشتت كبري 
فاملتوسط احلسايب اإلمجايل ميثل مركز البياانت الجتاهات أفراد  هذا يدعم النتائج املتحصل عليهايف آراء املستجوبني و 

ملتطلبات  إدراك املستجوبني من مهنيني وأكادمييني ى أن مستوايت% عل 81العينة أي كلهم موافقون وبنسبة 
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بدرجة عالية حسب وجهة نظرهم وهذا ما هو  فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاإل
متوسطاهتا احلسابية  إذ أنحيث  كانت معظمها بدرجات عالية احملور جاابهتم على مضمون عبارات إه إزاء ظنالح

وفيما يلي ( 14لدى العبارة رقم  3.78إىل أدىن قيمة بلغت  5أعلى قيمة لدى العبارة رقم   4.41)حمصورة بني 
 : فراد عينة الدراسة كما يليأحسب أراء واجتاهات عبارات احملور الثالث، ترتيب 

 أن حيث 4.41 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث األوىل من املرتبة إحتلت  :5الفقرة رقم 
بنسبة  وهذاكل سنة مالية  ا قوائموفق هذا املعيار  تعد املؤسسات أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  88.2
 أن حيث4.24 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثانية من املرتبة حتلتإ  :6الفقرة رقم 
 IFRS FOR SMES املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

بنسبة   وهذاحدد القوائم املالية ب )امليزانية، قائمة الدخل، قائمة التغريات يف حقوق امللكية، قائمة التدفقات النقدية( 
 نظرهم. وجهة حسب%  84.8

 أن حيث 4.17 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثالثة من املرتبة إحتلت  :12الفقرة رقم 
املعيار اخلاص ابملؤسسات الصغرية املتوسطة قلص االفصاح يف فئات أن  على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 حسب% 83.4بنسبة  وهذااألصول املالية املفصح عنها من اربع فئات اىل فئتني هم  أدوات مالية متاحة للبيع 
 نظرهم. وجهة

 أن حيث 4.14 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الرابعة من املرتبة إحتلت  :2الفقرة رقم 
توسطة بسط السياسات احملاسبية املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية وامل أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب% 82.8بنسبة  وهذاعتبار هذا النوع من املؤسسات ال يقوم أبعمار ضخمة  إب
 أن حيث 4.14 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث اخلامسة من املرتبة إحتلت  :8الفقرة رقم 
حسب هذا املعيار تفصح عن جممل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 وجهة حسب% 82.8بنسبة  وهذا يرادات واألعباء ذات األمهية النسبية والسياسات احملاسبية املتبعة لتقيمهااإل
 نظرهم.

 أن حيث 4.14 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث السادسة من املرتبة إحتلت  :18لفقرة رقم ا
عالمك اىل بنقل املعلومات املالية من جهاز إبرجمة القوائم املالية تسمح  أن على عالية جدا وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب% 82.8بنسبة  وهذا جهاز آيل اعالم آخر مبجرد طلبها
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 أن حيث 4.12 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث السابعة من املرتبة إحتلت  :15الفقرة رقم 
املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة نص على ضرورة  أن عالية على وبدرجة يدركون املستجوبني
%  82.4بنسبة   وهذا القوائم املالية اليت من شأهنا قد تساعد يف الفهم الدقيق هلايضاحات لبعض بنود إعداد اإل

 نظرهم. وجهة حسب
 أن حيث 4.07 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث الثامنة من املرتبة إحتلت  :1الفقرة رقم 
هذا املعيار تفصح عن السياسات احملاسبية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقعالية أن  وبدرجة يدركون املستجوبني

 حسب%  81.4بنسبة  وهذا IAS-IFRS  املتبعة حسب متطلبات املعايري احملاسبية الدولية ومعايري االبالغ املايل
 نظرهم. وجهة

 أن حيث 4.06 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث التاسعة من املرتبة إحتلت  :11الفقرة رقم 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق هذا املعيار تفصح عن األخطاء احملاسبية عالية أن  وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  81.2بنسبة   وهذا للفرتات السابقة اليت قد تكون ضللت مستخدمي املعلومات املالية
 أن حيث 4.05 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث العاشرة من املرتبة إحتلت  :16الفقرة رقم 
عرض املعلومات  املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق هذا املعيار ال يتطلب منهاعالية أن  وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  81بنسبة    وهذا القطاعية، أو حصة السهم مان األربااح، أو التقاارير املالياة ملرحلية
 أن حيث 4.01 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث احدا عشر من املرتبة إحتلت  :13رقم الفقرة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تقوم إبعداد قوائم مالية مقارنة من أول سنة من عالية أن  وبدرجة يدركون املستجوبني
 نظرهم. وجهة حسب%  80.2بنسبة    وهذا تطبيقها هلذا املعيار

 أن حيث 3.99 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث اثنيت عشر من املرتبة إحتلت  :17الفقرة رقم 
املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة سرع وترية االفصاح  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  79.8بنسبة    وهذا احملاسيب عن طريق اصدار لغة برجمة القوائم املالية
 أن حيث 3.98 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث ثالثة عشر من املرتبة إحتلت  :3الفقرة رقم 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن التغريات يف السياسات احملاسبية وفق متطلبات عالية ان  وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  79.6بنسبة   وهذا  IAS-IFRS املعايري احملاسبية الدولية ومعايري االبالغ املايل
 أن حيث3.96 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث اربعة  عشر من املرتبة إحتلت  :10الفقرة رقم 
املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة بسط بنود القياس  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني



 دراسة امليدانية                                                                                       الالفصل الرابع:  
   

  

- 228 - 
 

 وجهة حسب%  79.2بنسبة  وهذا ، مثل الغاء ضرورة التقييم وفق القيمة العادلةة يف القوائم املاليةردواالفصاح الوا
 نظرهم.

 أن حيث 3.95 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث املرتبة مخسة  عشر من إحتلت  :9الفقرة رقم 
جملس املعايري احملاسبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل يطالب ابعداد قائمة  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%   79بنسبة  وهذاالتدفقات النقدية اليت قد يشكل عبئ عليها  
 أن حيث 3.93 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث املرتبة ستة عشر من إحتلت  :4الفقرة رقم 
تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن األثر الناجم عن التغريات يف  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  78.6بنسبة  وهذا السياسات احملاسبية املتبعة يف املالحظات اسفل القائمة املالية
 أن حيث 3.91 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث املرتبة سبعة عشر من إحتلت  :7الفقرة رقم 
وفق هذا املعيار فان املؤسسات الصغرية واملتوسطة مطالبة بعرض بياانت ذات  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  78.2بنسبة  وهذا أمهية النسبية فقط يف ائمة امليزانية
 أن حيث 3.78 قيمة بلغ حسايب ومبتوسط العينة لدى أمهيتها حيث املرتبة مثانية عشر من إحتلت  :14الفقرة رقم 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقدم قائمة واحدة جتمع بني حساب النتائج  عالية أن وبدرجة يدركون املستجوبني

 نظرهم. وجهة حسب%  75.6بنسبة   وهذا وجدول تغريات رؤوس األموال
 الصغرية املؤسسات يف املعتمدين واحملاسبني ابخلرباء املتعلقة الدراسة لبياانت حصائياإل املطلب الثاين: التحليل

 واملتوسطة ابالضافة اىل األكادميني
ختبار العينة تمثلة أساسا يف إختبارات، املالدراسة امليدانية جمموعة من اإل حصائي لبياانتيتضمن التحليل اإل

اليت تستخدم بشكل واسع من قبل الباحثني يف  ختبارات الشائعة واملهمةن اإلذ يعترب مإ (،T)حصائية ستودنت اإل
    .(Level of Signification، ومستوى املعنوية املتعلق به )1قياس الفروقات املعنوية بني املتوسطات

جاابت اإل فيما أييت سيتم ومن خالل هذا املبحث حتليل النتائج املتعلقة بكل حمور على حدا من خالل
 الكلية ألفراد العينة.

 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية آليات اإل أوال:
ت األفراد جااباملتحصل عليها من خالل من خالل إ حصائي( نتائج التحليل اإل4-27دول رقم )يوضح اجل

 فصاح احملاسيب حسب كل آلية من آلياته يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.  العينة حول متطلبات اإل

                                                           
ة للنشر الطبعة األوىل، األهلي ،SPSSحتليل ومنذجة البياانت ابستخدام احلاسوب تطبيق شامل حلزمة  حسني علي جنيب، غالب عوض صاحل الرافعي، 1

  .257، ص 2006، والتوزيع، عمان، األردن
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 حصائي املتعلقة ابحملور األول حسب وحهة نظر األفراد املستجوبني(: نتائج التحليل اإل4-27اجلدول رقم)
 البيان 

 احملور 
املتوسط 
 احلسايب

حنراف اإل
 املعياري

مستوى  tقيمة  الوزن النسيب
 املعنوية

 جتاه العاماإل

 مرتفع/ أوافق 0.000 24.668 80.6 0.442 4.036 احملور األول 
 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =

 (07)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
اليها فصاح احملاسيب املشار ت أفراد العينة يرون أن آليات اإلجاابخالل اجلدول السابق يتبني أن جل إمن 

ئي حصااسيب املايل اجلزائري، وكتفسري إفصاح احملاسيب املنصوص عليها يف النظام احملحققت اىل حد ما متطلبات اإل
حنراف معياري إب 4.03يع فقرات احملور األول   جاابت أفراد العينة على مجمجايل إللذلك "بلغ املتوسط احلسايب اإل

مجايل، وهذا احلسايب اإلزها حول املتوسط ىل تقارب أراء أفراد العينة ومترك، وهو أقل من الواحد مما يشري إ0.44قدره 
فصاح آليات اإلفصاح احملاسيب املشار إليها يف احملور حتقق متطلبات اإلوبدرجة عالية على أن  ما يفسر أهنم موافقون

عند   n-1=110اجلدولية عند درجة احلرية  tيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، وما يؤكد ذلك أن قيمة 
 =sig، كما أن مستوى الداللة 24.66احملسوبة  tوهي أقل من قيمة  1.98( تساوي 0.05مستوى الداللة )

 ".  0.05وهو أقل من    0.0000
 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية اثنيا: معوقات اإل
األفراد جاابت املتحصل عليها من خالل من خالل إ حصائي( نتائج التحليل اإل4-28دول رقم )يوضح اجل

 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البيئة اجلزائرية.العينة حول  املعوقات اإل
 حصائي املتعلقة ابحملور الثاين حسب وجهة نظر األفراد املستجوبني(: نتائج التحليل اإل4-28دول رقم)اجل

 البيان 
 احملور 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  tقيمة  الوزن النسيب
 املعنوية

 االجتاه العام

 مرتفع/ أوافق 0.000 20.766 83.2 0.592 4.168 احملور الثاين
 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =

 (07رقم )امللحق   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
ر إليها حتد من حتقيق جاابت أفراد العينة يرون أن املعوقات املشاجل إمن خالل اجلدول السابق يتبني أن 

"بلغ املتوسط احلسايب حصائي لذلك سات الصغرية واملتوسطة، وكتفسري إفصاح احملاسيب يف بيئة املؤسمتطلبات اإل
، وهو أقل من 0.59حنراف معياري قدره إب 4.16جاابت أفراد العينة على مجيع فقرات احملور األول مجايل إلاإل

مجايل، وهذا ما يفسر أهنم موافقون ومتركزها حول املتوسط احلسايب اإلىل تقارب أراء أفراد العينة الواحد مما يشري إ
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صاح  يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، فملعوقات حتد من حتقيق متطلبات اإلوبدرجة عالية على أن هذه ا
 1.98( تساوي 0.05عند مستوى الداللة )  n-1=110اجلدولية عند درجة احلرية  tوما يؤكد ذلك أن قيمة 

 ".  0.05وهو أقل من    sig= 0.0000، كما أن مستوى الداللة 20.76احملسوبة  tوهي أقل من قيمة 
 احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فصاح اثلثا: متطلبات اإل

ت األفراد العينة جاابل اإلحصائي املتحصل عليها من خالل إ( نتائج التحلي4-29يوضح اجلدول رقم )
 فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.حول متطلبات اإل

 حصائي املتعلقة ابحملور الثالث حسب وجهة نظر األفراد املستجوبنياإل(: نتائج التحليل 4-29دول رقم)اجل
 البيان 

 احملور 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى  tقيمة  الوزن النسيب
 املعنوية

 جتاه العاماإل

 مرتفع/ أوافق 0.000 17.89 83.2 0.62 4.05 احملور الثالث
 5( /100)املتوسط احلسايب *  الوزن النسيب للمتوسط احلسايب )%( =

 (07)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
جاابت أفراد العينة يرون أن املعيار احملاسيب الدويل للمؤسسات خالل اجلدول السابق يتبني أن جل إمن 

يب "بلغ املتوسط احلساحصائي لذلك وكتفسري إ، صغرية واملتوسطة يوفر متطلبات اإلفصاح وفق اآلليات املشار اليهاال
، وهو أقل من 0.62حنراف معياري قدره إب 4.05 جاابت أفراد العينة على مجيع فقرات احملور الثالثمجايل إلاإل

مجايل، وهذا ما يفسر أهنم موافقون ومتركزها حول املتوسط احلسايب اإلىل تقارب أراء أفراد العينة الواحد مما يشري إ
فصاح احملاسيب، وما يؤكد رية واملتوسطة حقق جل متطلبات اإلة عالية على أن املعيار الدويل للمؤسسات الصغوبدرج

وهي أقل من  1.98( تساوي 0.05عند مستوى الداللة )  n-1=110اجلدولية عند درجة احلرية  tذلك أن قيمة 
 ".  0.05وهو أقل من    sig= 0.0000، كما أن مستوى الداللة 17.89احملسوبة  tقيمة 

 دراكم حملاور آداة الدراسة ت بني األفراد املستجوبني  ومدى إاملطلب الثالث:  دراسة الفروقا
حصائي عن طريق اإلختبارات ليل الوصفي واإلخصاعها لتحجياابت األفراد املستجوبني وإئج إبعد عرض نتا

البد من دراسة أهم  ،(Tختبار اإلحنرافات املعياربة، ابإلضافة إىل إمثلة يف )املتوسطات احلسابية، ة املتاإلحصائي
دراكهم حملاور االستبيان وهذا من أجل التأكد أبن ن مث حتليل مدى إجياابت األفراد املستجوبني ومالفروقات بني إ

 املستجوبني على دراية أبهم التطورات يف اجملال احملاسيب.
 األفراد املستجوبني جياابت أوال: دراسة الفروقات يف إ

H0 :واملتوسطة الصغرية للمؤسسات احملاسيب فصاحاإل متطلبات حتقيق آليات يف حصائيةإ داللة ذات ال توجد فروق 
  "املهين املؤهل متغري ىلإ تعزى IFRS FOR SMES املعيار وفق
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H1 : واملتوسطة الصغرية للمؤسسات احملاسيب فصاحاإل متطلبات حتقيق آليات يف حصائيةإ داللة ذات توجد فروق 
 .املهين املؤهل متغري ىلإ تعزى IFRS FOR SMES املعيار وفق
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ستخدام ستجوبني ومتت معاجلة البياانت إبحصائية بني األفراد امل( إختبار الفروقات اإل4-30يتضمن اجلدول )     
 والنتائج موضحة كاآليت:  ( لعينتني مستقلتني،Tختبار )إ

آليات حتقيق متطلبات االفصاح احملاسيب ( لداللة الفروق يف t) ختبارإيوضح نتائج ( 4-30اجلدول رقم )
 )الفرضية األوىل( تبعا متغري املؤهل املهين IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفق املعيار 

املتوسط  العدد املؤهل املهين املتغري
 احلسايب

حنراف اإل
 املعياري

قيمة 
مستوى  درجة احلرية )ف( 

 الداللة

 
ليات آ

 اإلفصاح
 احملاسيب

 0.41 4.05 6 خبري حماسيب

0.65 110 

0.66 

غري دال عند 
0.05 

 0.41 4.17 27 حمافظ حساابت
 0.33 3.97 32 حماسب معتمد
 0.56 4.06 17 مساعد حماسب
 0.48 3.95 29 أستاذ جامعي   

معوقات 
فصاح اإل

 يباحملاس

 0.78 3.97 6 خبري حماسيب

0.79 
 110 

0.55 

غري دال عند 
0.05 

 0.63 4.24 27 حمافظ حساابت
 0.52 4.19 32 حماسب معتمد
 0.60 4.33 17 مساعد حماسب
 0.57 4.01 29 أستاذ جامعي   

ار املعي
احملاسيب 

للمؤسسات 
الصغرية 
 واملتوسطة

 0.67 4.17 6 خبري حماسيب

0.79 110 

0.53 

غري دال عند 
0.05 

 0.63 4.17 27 حمافظ حساابت
 0.61 4.02 32 حماسب معتمد
 0.56 4.13 17 مساعد حماسب
 0.65 3.91 29 أستاذ جامعي   

 داة ككلاآل

 0.49 4.09 6 خبري حماسيب

0.41 110 

0.83 

غري دال عند 
0.05 

 0.46 4.18 27 حمافظ حساابت

 0.35 4.02 32 حماسب معتمد

 0.49 4.12 17 مساعد حماسب

 0.49 3.94 29 أستاذ جامعي   

 (08)امللحق رقم   SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 
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فصاح احملاسيب، معوقات جلميع حماور اإلستبيان )آليات اإل املعنوية اتالدرج قيم يتبني من اجلدول أعاله أن
( 0.53، 0.55، 0.66اإلفصاح احملاسيب، املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة( تساوي على الرتتيب )

 ككلعنوية ملستوى الداللة لإلستبيان  (، كما جاءت القيمة امل0.05وهي قيم غري دالة عند مستوى الداللة )
( وهي قيمة دالة عند 0.41) تساوي (T)قيمة و  ،0.05عند مستوى الداللة كذلك وهي قيمة غري دالة   ،(0.83)

األفراد املبحوثني )املستجوبني( مبختلف مهنهم عدم وجود فروق بني  وهدا يدل على (،0.05) مستوى الداللة
 املعيار وفق واملتوسطة الصغرية احملاسيب للمؤسسات فصاحاإل متطلبات حتقيق آليات ووظيفتهم اليت يشغلوهنا يف تطبيق

IFRS FOR SMES ، حتقيق آليات يف حصائيةإ داللة ذات ال توجد فروقنقبل ابلفرض الذي يقول أبنه  ومنه 
 "املؤهل املهين تبعا ملتغري IFRS FOR SMES املعيار وفق واملتوسطة الصغرية للمؤسسات احملاسيب فصاحاإل متطلبات

 دراك األفراد املبحوثني ملفهوم االفصاح احملاسيب حتديد مستوى إاثنيا: 
H0 : فصاح احملاسيبفهوم اإليدرك األفراد املبحوثني مال. 
H1 :فصاح احملاسيب.فهوم اإلاألفراد املبحوثني م يدرك  

اسيب ومت معاجلة فصاح احملراك األفراد املبحوثني ملفهوم اإلدبار مستوى إخت( إ4-31ويتضمن اجلدول رقم )       
 .بني املتوسط احلسايب الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج داللتها اإلحصائية( tختبار )البياانت حبساب إ
 " وداللتها اإلحصائيةT(: ميثل قيم املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وقيمة "4-31جدول رقم )

 )الفرضية الثانية(
املتوسط  احملاور

 الفرضي
املتوسط 
 احلسايب

مستوى  ( tقيمة )
 الداللة

 القرار

 0.05دال عند  0.00 24.66 4.03 3 فصاح احملاسيبليات اإلآ
 0.05دال عند  0.00 20.76 4.16 3 فصاح احملاسيبمعوقات اإل

احملاسيب وفق  فصاح متطلبات اإل
  IFRS FOR SMESاملعيار 

 0.05دال عند  0.00 17.89 4.05 3

 0.05دال عند  0.00 24.719 4.061 3 املقياس ككل
 (09)امللحق رقم   SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 

فصاح معوقات اإل،  فصاح احملاسيبآليات اإلككل )  للمحاوريتبني من اجلدول أعاله أن قيم املتوسط احلسايب 
( على 4.05، 4.16، 4.03) ( كاأليت IFRS FOR SMESاحملاسيب وفق املعيار فصاح متطلبات اإل، احملاسيب

سايب كما جاءت قيمة املتوسط احل،  03الذي يساوي  أكرب من قيمة املتوسط احلسايب الفرضي وهيالرتتيب 
وأن مستوى املعنوية الكلية ملستوى الداللة كرب من قيمة املتوسط احلسايب الفرضي، ( وهي أ4.061لالستبيان ككل )
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توجد فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل عينة الدراسة، أنه أي  (0.05دالة عند ) ( وهي قيمة0.000تساوي )
فراد ا يدل أيضا على أن درجة إدارك األكم  ،املبحوثني يدركون جيدا ملفهوم اإلفصاح احملاسيبأن األفراد  ا يدل علىذوه

 :وعليه املبحوثني ملفهوم االفصاح احملاسيب إجيابية،
 فصاح احملاسيب" مفهوم اإلاألفراد املبحوثني  يدركال اليت تقول "نرفض الفرضية الصفرية 

 "فصاح احملاسيبمفهوم اإلاألفراد املبحوثني  لدى إدراك يدرك "ونقبل ابلفرض البديل الذي يقول 
 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ليات األد مدى إدراك األفراد املبحوثني آلاثلثا: حتدي

H0 : فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.آليات اإلاألفراد املبحوثني  يدركال 
H1 :فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.آليات اإلاألفراد املبحوثني  يدرك 

فصاح احملاسيب  يف بيئة املبحوثني آلليات اإلراك األفراد دمستوى إختبار ( إ4-32ويتضمن اجلدول رقم )
ذ متت معاجلة البياانت حبساب إ SCFاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، وهذا بتبنيها للنظام احملاسيب املايل 

 ة.بني املتوسط احلسايب الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج داللتها اإلحصائي( tختبار )إ
 " وداللتها اإلحصائيةTميثل قيم املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وقيمة " (:4-32جدول رقم )

 )الفرضية الثالثه(
املتوسط  احملاور

 الفرضي
 القرار مستوى الداللة (tقيمة ) املتوسط احلسايب

 0.05دال عند  0.00 22.05 4.10 3 القوائم املالية
 0.05دال عند  0.00 15.11 3.84 3 مصطلحات العرض

 0.05دال عند  0.00 25.78 4.20 3 توقيت املعلومة
ليات آاحملور األول: 

 فصاح احملاسيباإل
 0.05دال عند  0.00 24.66 4.03 3

 (09)امللحق رقم  SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 
متطلبات  ،، مصطلحات العرضاملاليةالقوائم يتبني من اجلدول أعاله أن قيم املتوسط احلسايب لألبعاد ككل )

( على الرتتيب جاءت أكرب من قيمة املتوسط احلسايب الفرضي 4.20، 3.84، 4.10) (االفصاح توقيت املعلومة
كرب من قيمة املتوسط أ( وهي 4.03ستبيان ككل )سايب لإلكما جاءت قيمة املتوسط احل(،  03) الذي يساوي

( أي 0.05( وهي قيمة دالة عند )0.00املعنوية الكلية ملستوى الداللة تساوي)كما جاءت القيمة احلسايب الفرضي،  
ليات آاملبحوثني يدركون جيدا ا يدل على أن األفراد ذأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ولصاحل عينة الدراسة، وه
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فراد املبحوثني رجة إدارك األ، كما يدل أيضا على  أن داإلفصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
 :وعليه فصاح احملاسيب إجيابيةلألليات اإل

سات الصغرية واملتوسطة فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسآليات اإلاملبحوثني  يدركال  نرفض الفرض الصفري الذي يقول "
يف املؤسسات الصغرية فصاح احملاسيب آليات اإلاألفراد املبحوثني  يدرك "ونقبل ابلفرض البديل الذي يقول ، "اجلزائرية

 ."واملتوسطة اجلزائرية
 فصاح احملاسيب  يف البيئة اجلزائريةاك األفراد املبحوثني ملعوقات اإلدر رابعا: حتديد مدى إ

H0 : اجلزائرية عند تطبيقها الصغرية واملتوسطةن تواجه املؤسسات أمن املمكن  فصاحلإل معوقات وصعوابتال توجد 
 .احملاسيب املايللنظام ل

H1 : اجلزائرية عند تطبيقها الصغرية واملتوسطةمن املمكن ان تواجه املؤسسات  فصاحلإل معوقات وصعوابتتوجد 
 لنظام احملاسيب املايلل

يف البيئة اك األفراد املبحوثني ملعوقات اإلفصاح احملاسيب در ( إختبار مستوى إ4-33يتضمن اجلدول رقم )
بني املتوسط احلسايب الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج ( tختبار )حبساب إاجلزائرية، ومت معاجلة البياانت 

  ةداللتها اإلحصائي
 " وداللتها اإلحصائيةT(: ميثل قيم املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وقيمة "4-33رقم ) اجلدول

 )الفرضية الرابعة(
املتوسط  احملور

 الفرضي
مستوى  (tقيمة ) املتوسط احلسايب

 الداللة
 القرار

 0.05دال عند  0.00 20.76 4.16 3 فصاح احملاسيبمعوقات اإل

 0.05دال عند  0.00 24.71 4.06 3 املقياس ككل

 (09)امللحق رقم   SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 

( وهي 4.16فصاح احملاسيب تساوي )املتوسط احلسايب حملور معوقات اإليتبني من اجلدول أعاله أن قيمة 
 ، كما جاءت القيمة املعنوية الكلية ملستوى الداللة تساوي03 أكرب من قيمة املتوسط احلسايب الفرضي الذي يساوي

فصاح احملاسيب إحصائية يف درجة معوقات اإل داللة(  أي أنه توجد فروق ذات 0.05( وهي قيمة دالة عند )0.00)
فصاح احملاسيب  عدة معوقات وصعوابت حتول دون اإل املبحوثني يواجهونا يدل على أن ذولصاحل عينة الدراسة، وه

للنظام   اجلزائرية تواجه عدة صعوابت ومعوقات عند تطبيقها  الصغرية واملتوسطةاملؤسسات  على أن أيضاكما يدل 



 دراسة امليدانية                                                                                       الالفصل الرابع:  
   

  

- 236 - 
 

اجلزائرية   الصغرية واملتوسطةاملؤسسات درجة املعوقات والصعوابت اليت تواجه  ، وعليه ميكن القول أناحملاسيب املايل
 :مرتفعة وعليه للنظام احملاسيب املايل عند تطبيقها

الصغرية ن تواجه املؤسسات أمن املمكن  فصاحلإل توجد معوقات وصعوابتال  "نرفض الفرض الصفري الذي يقول
 توجد معوقات وصعوابت "ونقبل ابلفرض البديل الذي يقول  "نظام احملاسيب املايللل اجلزائرية  عند تطبيقها  واملتوسطة

 ."لنظام احملاسيب املايل  اجلزائرية  عند تطبيقها  الصغرية واملتوسطةن تواجه املؤسسات أمن املمكن  فصاحلإل
 IFRSلنصوص املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  املبحوثنيخامسا: حتديد مدى إدراك األفراد 

FOR SMES 

H0 :واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار نصوص املبحوثني األفراد يدرك ال IFRS FOR SMES. 
H1 :واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار نصوص املبحوثني األفراد يدرك IFRS FOR SMES. 

دراك األفراد املبحوثني لنصوص املعيار احملاسيب للمؤسسات ( إختبار مستوى إ4-34يتضمن اجلدول رقم )
بني املتوسط احلسايب الفرضي ( tختبار )ومت معاجلة البياانت حبساب إ، IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة 

 ة.اإلحصائيواملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج داللتها 
 " وداللتها اإلحصائية T(: ميثل قيم املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وقيمة "4-34جدول رقم )

 )الفرضية اخلامسة(
املتوسط  البعد

 الفرضي
املتوسط 
 احلسايب

مستوى  ( tقيمة )
 الداللة

 القرار

للمؤسسات الصغرية  نصوص املعيار الدويل
 واملتوسطة 

 0.05دال عند  0.00 16.22  4.05 3

 0.05دال عند  0.00 24.71 4.06 3 املقياس ككل
 (09)امللحق رقم  SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 

( وهي أكرب 4,05يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة املتوسط احلسايب لبعد نصوص املعيار الدويل تساوي )
( 0.00(،كما جاءت القيمة املعنوية ملستوى الداللة تساوي)03) الذي يساويمن قيمة املتوسط احلسايب الفرضي 

الدويل  ( أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة معرفة وإدراك نصوص املعيار0.05وهي قيمة دالة عند )
للمؤسسات دويل املبحوثني على دراية اتمة بنصوص املعيار احملاسيب الا يدل على أن ذولصاحل عينة الدراسة، وه

للمؤسسات إدرك األفراد املبحوثني لنصوص املعيار احملاسيب الدويل درجة  ، وعليه ميكن القول أنالصغرية واملتوسطة
 أي:  ،مرتفعةIFRS FOR SMES  الصغرية واملتوسطة
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للمؤسسات الصغرية املعيار احملاسيب الدويل نصوص يدرك األفراد املبحوثني ال نرفض الفرض الصفري الذي يقول "
احملاسيب  األفراد املبحوثني نصوص املعيار يدرك "ونقبل ابلفرض البديل الذي يقول  "SIFRS FOR SME واملتوسطة

 ." SIFRS FOR SME  للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالدويل 
فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار احملاسيب الدويل ك األفراد املبحوثني ملتطلبات اإلدراسادسا: مدى إ

    IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
H0 :للمؤسسات الصغرية الدويل  احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل تطلباتم املبحوثني األفراد يدرك ال

 .IFRS FOR SMESواملتوسطة
H1 :للمؤسسات الصغرية الدويل  احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل تطلباتم املبحوثني األفراد يدرك

 .IFRS FOR SMESواملتوسطة
فصاح احملاسيب املنصوص ك األفراد املبحوثني ملتطلبات اإلدرا( إختبار مستوى إ4-35يتضمن اجلدول رقم )

ومت معاجلة البياانت حبساب ، IFRS FOR SMESعليها يف املعيار احملاسيب الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  .ةبني املتوسط احلسايب الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وإستخراج داللتها اإلحصائي( tختبار )إ

 " وداللتها اإلحصائيةT(: ميثل قيم املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب للعينة وقيمة "4-35جدول رقم )
 )الفرضية السادسة(

املتوسط  البعد
 الفرضي

املتوسط 
 احلسايب

مستوى  ( tقيمة )
 الداللة

 القرار

 متطلبات االفصاح وفق املعيار احملاسيب
 الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 0.05دال عند  0.00 17.85 4.06 3

 0.05دال عند  0.00 24.71 4.06 3 املقياس ككل
 (09رقم  )امللحق   SPSS عتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 

فصاح وفق املعيار احملاسيب تساوي لبعد متطلبات اإل املتوسط احلسايب ةيتبني من اجلدول أعاله أن قيم
كما جاءت القيمة املعنوية ملستوى ،(03الذي يساوي ) أكرب من قيمة املتوسط احلسايب الفرضي وهي( 4.06)

يف درجة ومستوى  فروق ذات داللة إحصائية توجدأنه أي  ،(0.05( وهي قيمة دالة عند )0.00الداللة تساوي )
 تطلباتاملبحوثني على دراية مبأن  على ولصاحل عينة الدراسة، وهدا يدل فصاح وفق املعيار احملاسيبمعرفة متطلبات اإل

إدرك  مستوى ، وعليه ميكن القول أنواملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل
 IFRS FOR للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالدويل احملاسيب  املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل تطلباتاألفراد املبحوثني مل

SMES أي . وإجيايب مرتفع 
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الدويل  احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل متطلبات املبحوثني األفراد يدرك ال نرفض الفرض الصفري الذي يقول "
 املبحوثني األفراد يدرك"ونقبل ابلفرض البديل الذي يقول   " IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطةللمؤسسات 

 IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطةالدويل  احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل متطلبات
احملاسيب للنظام احملاسيب املايل فصاح اء أفراد العينة على أن آليات اإلاملطلب الرابع: دراسة مدى موافقة آر 

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل وفرت متطلبات االفصاح احملاسيب املنصوص عليها املعيار
فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املنصوص جلانب حتديد مدى مالئمة آليات اإليتضمن هذا ا

 IFRS FORفصاح يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عليها يف النظام احملاسيب اجلزائري ملتطلبات اال

SMES ، م فصاح احملاسيب وفق النظاالعالقة بني كل آلية من آليات اإلحيث يف هذا الصدد سنقوم بتحديد طبيعة
، IFRS FOR SMESفصاح احملاسيب املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احملاسيب املايل مع متطلبات اإل

املتغريين أو أكثر وهذا  ىل طبيعة العالقة بنيإرتباط حيث يشري اإل ،(Rرتباط )ك من خالل دراسة معامل اإلوذل
 القدرة( الذي حيدد R²ىل معامل التحديد )إضافة (، ابإل1-، 1أو اجيابية( بدرجة )+جتاه العالقة )سلبية إبدراسة 

ختبار فيشر الذي خيترب يساعد يف دراسة أثر العالقة وإ الذي( T)ختبار ستودنت لعالقة، كما سنقوم إبالتفسريية ل
 فرضيات الدراسة.

 احملاسيب االفصاح ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص املالية القوائم آلية حتقيق مدى حتديد أوال:
 من وجهة نظر أراء أفراد العينة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق

ختبار مدى حتقيق آلية القوائم املالية للمؤسسات الصغرية ( النتائج املتعلقة إب4-36ل رقم )يبني اجلدو 
 فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.واملتوسطة اجلزائرية ملتطلبات اإل

H0 0.05عند املستوى املعنوي : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية≥ α آلية االفصاح احملاسيب )القوائم املالية(  بني
 IFRS FOR SMESاملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة متطلبات اإلفصاح احملاسيب و 

H1 0.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α آلية االفصاح احملاسيب )القوائم املالية(  بني
 IFRS FOR SMESاملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة متطلبات اإلفصاح احملاسيب و 

حندار ختبار حتليل اإلإ(  و Pearson CorrélaT ion) رتباط بريسونستخدام معامل اإلإهذه الفرضية مت ختبار إل       
 احملاسيب فصاحاإل ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص املالية القوائم آلية حتقيق مدىملعرفة ما البسيط 

 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق
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 االفصاح ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص املالية القوائم آلية ختبار مدى حتقيق(: نتائج  إ4-36اجلدول رقم )
 )الفرضية السابعة( واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب

 البيان              
 احملور  

مل معا  أفراد العينة  
 rرتباط اإل

معامل 
  التحديد  

 مستوى املعنوية

 القوائم املالية   
111 0.444 0.193 0.000 

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار
 (10)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
ليها يف فصاح احملاسيب املنصوص عقة بني آلية اإلثر وجود عالأ( الذي يوضح 4-36من خالل اجلدول رقم )

يل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ للمعيار الدو فصاح اإلواملتمثلة يف القوائم املالية ومتطلبات النظام احملاسيب املايل 
ي أن ما قيمته أ 0.193ومبعامل حتديد بلغ  α=0.000عند مستوى معنوية  R=0.444 رتباطبلغ معامل اإل

 IFRSفصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من متطلبات اإل 19.3%

FOR SMES    حققتها آلية القوائم املالية، ومبا أن قيمةSig ( 0.05أقل من قيمة =α )  نرفض فرضية العدم وتقبل
 الفرضية البديلة القائلة:

آلية االفصاح احملاسيب )القوائم املالية( واملعيار  بني α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  
  IFRS FOR SMES الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  ضافيةواملالحظات اهلامشية واملالحق اإليضاحات مصطلحات العرض واإل آلية حتقيق مدى حتديداثنيا: 
 الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص
 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة واملتوسطة

مصطلحات العرض وااليضاحات ختبار مدى حتقيق آلية ( النتائج املتعلقة إب4-37ل رقم )يبني اجلدو 
فصاح احملاسيب وفق ملتطلبات اإلطة اجلزائرية للمؤسسات الصغرية واملتوسواملالحظات اهلامشية واملالحق االضافية 

 املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
H0 : 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α ( مصطلحات بني آلية االفصاح احملاسيب

وفق املعيار الدويل فصاح احملاسيب ومتطلبات اإل (ضافيةواملالحظات اهلامشية واملالحق اإلالعرض وااليضاحات 
 .IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

H1 : 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α ( مصطلحات بني آلية االفصاح احملاسيب
الدويل فصاح احملاسيب وفق املعيار ( ومتطلبات اإلضافيةواملالحظات اهلامشية واملالحق اإليضاحات العرض واإل

 .IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
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حندار البسيط ختبار حتليل اإلإ( و Pearson CorrélaT ion) رتباط بريسونستخدام معامل اإلإختبار هذه الفرضية مت إل
 ضافية(واملالحظات اهلامشية واملالحق اإليضاحات مصطلحات العرض واإلفصاح احملاسيب )اإل آلية حتقيق مدىملعرفة ما 
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص

 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة
 اهلامشية واملالحظات يضاحاتواإل العرض )مصطلحات اإلفصاحات آلي ختبار مدى حتقيق(: نتائج إ4-37اجلدول رقم )

 الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب اإلفصاح ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف معليه املنصوصضافية( اإل واملالحق
 )الفرضية الثامنة( واملتوسطة

 البيان              
 احملور  

معامل   أفراد العينة  
 rاالرتباط 

معامل 
  التحديد  

 مستوى املعنوية

حظات يضاحات واملالالعرض واإلمصطلحات   
 ضافيةاهلامشية واملالحق اإل

111 
 

0.595 0.354 0.000 

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار
 (10)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
( الذي يوضح اثر وجود عالقة بني آلية االفصاح احملاسيب املنصوص عليها يف 4-37من خالل اجلدول رقم )

 مصطلحات العرض وااليضاحات واملالحظات اهلامشية واملالحق االضافية()النظام احملاسيب املايل  واملتمثلة يف 
عند  R=0.595 ذ بلغ معامل االرتباط يل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إومتطلبات االفصاح للمعيار الدو 

فصاح من متطلبات اإل % 35.4أي أن ما قيمته   0.354ومبعامل حتديد بلغ  α=0.000مستوى معنوية 
حققتها آلية    IFRS FOR SMESاحملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

أقل  Sigومبا أن قيمة  ، ضافية(واملالحق اإلواملالحظات اهلامشية يضاحات مصطلحات العرض واإلفصاح )اإل
 نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة القائلة: (  α= 0.05من قيمة  )

 فصاح احملاسيب اآلتيةآليات اإل بني α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  
( واملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملالحق االضافيةيضاحات واملالحظات اهلامشية مصطلحات العرض واإل) 

 .IFRS FOR SMES واملتوسطة 
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 املايل احملاسيب النظام يف عليها االدارة املنصوص وجملس حلساابت حمافظ تقارير  آلية حتقيق مدى حتديداثلثا:   
 من وجهة نظر أراء أفراد العينة. واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب االفصاح ملتطلبات

توقيت املعلومة فصاح احملاسيب ) ( النتائج املتعلقة إبختبار مدى حتقيق أليات اإل4-38ل رقم )يبني اجلدو 
فصاح واملتوسطة اجلزائرية ملتطلبات اإلللمؤسسات الصغرية  واخلاانت املقارنة وتقرير حمافط احلساابت وجملس االدارة(

 وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. احملاسيب
H0 : 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α ( توقيت بني آلية االفصاح احملاسيب

فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل ومتطلبات اإل دارة(وتقرير حمافط احلساابت وجملس اإل املعلومة واخلاانت املقارنة
 .IFRS FOR SMES للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

H1 : 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α ( توقيت بني آليات االفصاح احملاسيب
فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل ومتطلبات اإل دارة(وتقرير حمافط احلساابت وجملس اإل املعلومة واخلاانت املقارنة

 .IFRS FOR SMES الصغرية واملتوسطةللمؤسسات 
حندار ختبار حتليل اإلإ(  و Pearson CorrélaT ion) رتباط بريسونستخدام معامل اإلإختبار هذه الفرضية مت إل

وتقرير حمافط احلساابت وجملس  توقيت املعلومة واخلاانت املقارنةفصاح احملاسيب )اإل آلية حتقيق مدىملعرفة ما البسيط 
 الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص دارة(اإل

 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة واملتوسطة
 حمافط وتقرير املقارنة واخلاانت املعلومة توقيت)  احملاسيب فصاحاإل لياتآ ختبار مدى حتقيق(: نتائج  إ4-38اجلدول رقم )

 للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص( االدارة وجملس احلساابت
 )الفرضية التاسعة( واملتوسطة الصغرية

 البيان              
 احملور  

معامل   أفراد العينة  
 rاالرتباط 

معامل 
  التحديد  

 مستوى املعنوية

توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة وتقرير حمافط  
 احلساابت وجملس االدارة

111 
 

0.565 0.319 0.000 

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار
 (10)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:

فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف عالقة بني آلية اإلثر وجود ( الذي يوضح أ4-38ل اجلدول رقم )من خال
ومتطلبات  دارة(وتقرير حمافط احلساابت وجملس اإل توقيت املعلومة واخلاانت املقارنةالنظام احملاسيب املايل  واملتمثلة يف )

عند مستوى معنوية  R=0.565فصاح للمعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اذ بلغ معامل االرتباط  اإل
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α=0.000  فصاح احملاسيب املنصوص من متطلبات اإل % 31.9أي أن ما قيمته   0.319ومبعامل حتديد بلغ
توقيت املعلومة فصاح )حققتها آلية  اإل IFRS FOR SMESعليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

نرفض  (  α= 0.05أقل من قيمة  ) Sig، ومبا أن قيمة  دارة(وتقرير حمافط احلساابت وجملس اإل واخلاانت املقارنة
 فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة القائلة:

توقيت املعلومة فصاح احملاسيب )آلية اإل بني α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  
املعيار الدويل للمؤسسات متطلبات اإلفصاح احملاسيب وفق ( و حمافط احلساابت وجملس االدارةواخلاانت املقارنة وتقرير 

 .IFRS FOR SMES الصغرية واملتوسطة 
 ملتطلباتفصاح احملاسيب املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل اجلزائري ات اإلآلي حتقيق مدى حتديدرابعا: 

 من وجهة نظر أراء أفراد العينة. واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل
فصاح احملاسيب يف املؤسسات ( النتائج املتعلقة إبختبار مدى حتقيق آليات اإل4-39ل رقم )يبني اجلدو 

 ة.فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسططلبات اإلالصغرية واملتوسطة اجلزائرية ملت
H0 0.05: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α فصاح احملاسيب يف آليات اإل بني

 IFRSفصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ت الصغرية واملتوسطة ومتطلبات اإلاملؤسسا

FOR SMES 
H1 0.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي≥ α فصاح احملاسيب يف املؤسسات آليات اإل بني

 IFRS فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةواملتوسطة اجلزائرية ومتطلبات اإلالصغرية 

FOR SMES  
حندار ختبار حتليل اإلإ(  و Pearson CorrélaT ion) رتباط بريسونستخدام معامل اإلإالفرضية مت ختبار هذه إل

 فصاحاإل ملتطلبات فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةآليات اإل حتقيق مدىملعرفة ما البسيط 
 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب

 ملتطلبات املايل احملاسيب النظام يف عليها املنصوص فصاح احملاسيبأليات اإل ختبار مدى حتقيق(: نتائج  إ4-39اجلدول رقم )
 )الفرضية العاشرة( واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار وفق احملاسيب صاحفاإل

 البيان              
 احملور  

معامل   أفراد العينة  
 rاالرتباط 

معامل 
  التحديد  

 مستوى املعنوية

احملور األول: أليات االفصاح احملاسيب يف املؤسسات   
 الصغرية واملتوسطة اجلزائرية 

111 
 

0.657 0.431 0.000 

 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار
 (10)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتابإل عداد الطالبةإمن  املصدر:
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فصاح احملاسيب يف املؤسسات آليات اإلثر وجود عالقة بني ( الذي يوضح أ4-39ل اجلدول رقم )من خال
، IFRS FOR SMES  فصاح للمعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةواملتوسطة اجلزائرية ومتطلبات اإلالصغرية 

أي أن ما   0.431ومبعامل حتديد بلغ  α=0.000عند مستوى معنوية  R=0.657رتباط  ذ بلغ معامل اإلإ
فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من متطلبات اإل % 43.1قيمته 

IFRS FOR SMES  فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  ومبا أن قيمة  آليات اإل حققته
Sig (  0.05أقل من قيمة =α  ) :نرفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة القائلة 

فصاح احملاسيب يف املؤسسات آليات اإل بني α ≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند املستوى املعنوي  
 IFRS فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةواملتوسطة اجلزائرية ومتطلبات اإلالصغرية 

FOR SMES 
 الصغرية للمؤسسات الدويل املعيار تطبيق من اجلزائرية البيئة يف احملاسيب فصاحاإل معوقات أثر حتديدخامسا: 
 واملتوسطة

فصاح احملاسيب للبيئة اجلزائرية يف احلد من املتعلقة إبختبار أثر معوقات اإل( النتائج 4-40ل رقم )يبني اجلدو 
 تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

H0 تطبيق املعيار فصاح احملاسيب يف البيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزئرية قد حيد من يوجد أثر ملعوقات اإل: ال
  IFRS FOR SMESواملتوسطة  الدويل للمؤسسات الصغرية

H1 :تطبيق املعيار فصاح احملاسيب يف البيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزئرية قد حيد من يوجد أثر ملعوقات اإل
 .IFRS FOR SMESالدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ملعرفة أثر معوقات ( Pearson CorrélaT ion) رتباط بريسونستخدام معامل اإلإختبار هذه الفرضية مت إل       
تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية الصغرية واملتوسطة اجلزئرية على  فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسساتاإل

 .من وجهة نظر أراء أفراد العينة IFRS FOR SMES واملتوسطة 
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فصاح احملاسيب لبيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزئرية قد حيد من أثر معوقات اإلختبار نتائج  إ(: 4-40اجلدول رقم )
 ة احلادية عشر(الفرضي) IFRS FOR SMES تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 البيان              
 احملور  

معامل   أفراد العينة  
 rاالرتباط 

معامل 
  التحديد  

مستوى 
 املعنوية

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية اإلمعوقات  
 واملتوسطة اجلزائرية 

111 
 

0.353 
 

0.124 0.000 

 الدويل املعيارفصاح احملاسيب وفق متطلبات اإل
 واملتوسطة الصغرية للمؤسسات

 (10)امللحق رقم   SPSSعتماد على خمرجاتمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:
آليات االفصاح احملاسيب يف املؤسسات ثر وجود عالقة بني يوضح آ ( الذي4-40ل اجلدول رقم )من خال

،  IFRS FOR SMES فصاح للمعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةواملتوسطة اجلزائرية ومتطلبات اإلالصغرية 
أن مستوى أي    0.124ومبعامل حتديد بلغ α=0.000عند مستوى معنوية   R=0.35رتباط  إذ بلغ معامل اإل
   % 12.4فصاح يف البيئة اجلزائرية حد من تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بلغ أثر معوقات اإل

نرفض فرضية  (α= 0.05أقل من قيمة  ) Sigومبا أن قيمة  ، عتمادها لقبول الفرض البديلوهي نسبة معتربة ميكن إ
  العدم وتقبل الفرضية البديلة القائلة:

تطبيق املعيار الدويل فصاح احملاسيب يف البيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزئرية قد حيد من ملعوقات اإليوجد أثر 
 .IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
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 من مأخوذة العينة)واملتوسطة  الصغرية املؤسسات لبعض فصاح احملاسيبآلليات اإل حتليلية املبحث الرابع: دراسة
  بسكرة، اجلزائر( اجللفة، والية

ىل جانب الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا على مستوى حماسيب وحمافظي احلساابت للمؤسسات الصغرية إ
ىل نوع آخر من الدراسة للوصول إعلى  تمادعيف جمال احملاسبة، مت اإل واملتوسطة وبعض من اخلرباء واألكادميني

يف دراسة حتليلة للقوائم املالية لبعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف األهداف املرجو حتقيقها، وتتمثل 
 اجلزائر.

يصال املعلومة احملاسبية ى أهم اآلليات اليت تستخدمها يف إىل هذه املؤسسات والوقوف علمت التوجه إ
باره اجلهة الوحيدة عتسسة إبعلى احملاسب املعتمد لكل مؤ لألطراف املهتمة، وكذا مت طرح بعض األسىئلة املباشرة 

 فصاح عن املعلومة .نتقاء اآلليات املناسبة يف اإلاملسؤولة عن إ
لتحقق من النتائج الدراسة امليدانية السابقة وكذا دعمها، ويف هذا  التحليلعتماد على هذا النوع من مت اإل

بل مؤسسات هم اآلليات املستخدمة من قاملبحث سيتم حتديد طبيعة ومنهجية الدراسة التحليلة ومن مث الوقوف على أ
فصاح املنصوص عليها يف املعيار املدويل للمؤسسات الدراسة، مث معرفة ما إذا حققت هذه اآلليات متطلبات اإل

  . IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة 
 املطلب األول: منهجبة وحدود الدراسة التحليلة 

ىل املنهج املستخدم دودها، لذا نتطرق يف هذا املطلب إجيب ضبط الدراسة التحليلة من حيث منهجها وح
 أساليب معاجلتها من أجل حتقق هدف الدراسة.وكيفية مجع البياانت و 

 أوال: منهجية الدراسة التحليلة 
فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغرية إلدف إىل الوقوف على أهم اآلليات االيت هتنظرا لطبيعة الدراسة 

فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات هذه اآلليات ملتطلبات اإلى حتقيق واملتوسطة ومد
 ختبار هذه اآلليات عن طريق املنهج الوصفي.إبقمنا ،  IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة 

 اثنيا: طرق مجع البياانت 
 املقر ىلواملتوسطة عن طريق التوجه إصغرية مت مجع البياانت واليت هي عبارة عن القوائم املالية للمؤسسات ال

قابلة شخصية مع احملاسب املعتمد لكل مؤسسة ومن مث طلب القوائم املالية املقفلة والقيام مبالرئيسي هلذه املؤسسات 
 .2020لسنة املالية 
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 اثلثا: حمددات الدراسة التحليلية 
دراسة حتليلية للقوائم توسطة اجلزائرية وتشمل العينة يتكون جمتمع الدراسة من مجيع املؤسسات الصغرية وامل

املالية جملموعة من املؤسسات الصغربة واملتوسطة )اليت تنشط يف والية اجللفة، اجلزائر، بسكرة( شريطة أن ال تكون قد 
 قفت عن النشاط خالل فرتة الدراسة.تو 

 رابعا: حدود الدراسة التحليلية 
  وكذا القانونية وفيما أهم حدودها: التحليلة من الناحية املكانية والزمانيةالبد من ضبط حدود الدراسة 

املؤرخ يف  17-02ختص هذه الدراسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت نص عليها القانون  احلدود القانونية: .1
ام احملاسيب املايل )احلدود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعايري تصنيفها(، والنظ 2017جانفي  11

SCF  2007نوفمرب  25املوافق يل  1428ذي العقدة عام  15املؤرخ يف  11-07الذي نص عليه القانون 
 .2009الصادر يف جويلية    IFRS FOR SMESوكذا املعيار الدويل للمؤسسات  

 (31-12-2020) 2020املقفلة لسنة  مشلت الدراسة القوائم املاليةاحلدود الزمانية:  .2
توسطة فصاح احملاسيب جملموعة من املؤسسات الصغرية واملعاجلت هذه الدراسة آليات اإلاحلدود املوضوعية:  .3

فصاح احملاسي املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  ومدى إلتزامها مبتطلبات اإل
IFRS FOR SMES   . 

 خامسا: أساليب وأدوات حتليل البياانت املالية 
جياابت تحصل عليها من القوائم املالية وإفرضيات الدراسة التحليلة مت حتويل البياانت امل جابة علىمن أجل اإل

 ىل متغريات ومهية.سبني املعتمدين ملؤسسات الدراسة إاحملا
اسيب العام املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل فصاح احمليار جمموعة من بنود اإلختطبقا هلذه الطريقة مت إ
فصاح احملاسيب لياته هذا من جهة، ومن جهة أخرى إخرتان جمموعة من متطلبات اإلوكذا متطلبات كل آلية من أ

لتزمت املؤسسة هبذه املتطلبات حبيث أذا إ، IFRS FOR SMESحسب املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
(، )امللحق رقم 0جابة املتغرب الومهي )لتزامها فنعطي لإل(، أما يف حالة عدم إ1رب الومهي )هلذه االجابة املتغنعطي 

 ( يوضح ذلك.12-13
(، وهذا من 0، 1ختبار ثنائي احلد )النسب املئوية للتكرارات وتطبيق إوملعاجلة هذه البياانت، سبتم حساب 

املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل فصاح سات الدراسة مبتطلبات اإلتزام مؤسليد النسب اإلمجالية إلأجل حتد
SCF ذا حققت هذه اآلليات املتطلبات اليت نص عليها املعيار الدويل ته اليت حددها، ومن مث معرفة ما إوهذا وفق آليا

 .IFRS FOR SMESللمؤسسات الصغرية واملتوسطة  
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فصاح يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية نتيجة ر خيدم اإلما اذا كان هذا املعيا ستنتاجا إوأخري 
 اخلصوصية اليت تتمتع هبا.
 فصاح احملاسيب املستخدمة من قبل مؤسسات الدراسة يف تطبيقها للنظام احملاسيب املايل املطلب الثاين: آليات اإل

صغرية، متوسطة( نيفها حسب )مصغرة، ال التعرف على مؤسسات الدراسة وتصطار هذا املطلب سيتم أو يف إ
فصاح اسبية العامة للبيئة اجلزائرية وإلتزامها كذلك مبتطلبات اإللتزام هذه املؤسسة ابلقضااب احملومن مث قياس مدى إ

 .  SCFاحملاسيب وفق اآلليات اليت نص عليها النظام احملاسيب املايل
 أوال: اخلصائص الديغرافية لعينة الدراسة 

ال  " تثبت الشركة بعقد رمسي وإ 1993 املؤرخ يف أبريل 08-93 التنفيذي من املرسوم 454املادة حسب 
سنة وكذلك  99من املرسوم نفسه اليت تنص على " شكل الشركة ومدهتا اليت ال تتجاوز  546، واملادة كانت ابطلة"

يل ميكن القول أن جل مؤسسات الدراسة هلا عنواهنا ومركزها وموضوعها ومبلغ رأس ماهلا يف القانون األساسي" وابلتا
 شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وقائمة حلظة قيدها يف املركز الوطين لسجل التجاري. 

ذا كانت صغرية أو لتصنيف مؤسسات الدراسة ما إأخرى عتمدان معايري إ 11ومن خالل امللحق رقم 
عامل وهو احلد املنصوص عليه  250املؤسسات ال يتجاوز  متوسطة ويتبني من خالله أن معيار عدد العمال يف كامل

" القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة"(، وهناك  2017جانفي  11ملؤرخ يف ا 17-02يف )القانون 
ر مليا 4معيار يعترب أهم من املعيار السابق وهو معيار رقم األعمال، حيث أن كامل املؤسسات ال يتجاوز رقم اعماهلا 

غلب مؤسسات الدراسة هي مؤسسات خدمية أو جتارية كون القطاع الصناعي وهذا حسب القانون ذاته، ويرجع أ
 متدهور يف اجلزائر. 

 لتزام مؤسسات الدراسة ابلقضااي احملاسيب العامة اليت تبناها النظام احملاسيب املايل اثنيا: مدى إ
لتزمت  مؤسسات حول ما إذا إ 10ة البالغ عدها العين ( النتائج املتعلقة بتكرارات4-41يبني اجلدول رقم )

  . SCFابلقضااب احملاسبية العامة املتبناة من قبل النظام احملاسيب املايل 
H0 :  كل فصاح العام وفقه.ايل وبتايل مل تلتزم مبتطلبات اإلكل مؤسسات الدراسة ليست مطبقة للنظام احملاسيب امل

 فصاح العام وفقه.ايل إلتزمت مبتطلبات اإلاحملاسيب املايل وبتمؤسسات الدراسة مطبقة للنظام 
H1 :   فصاح العام وفقه.ايل إلتزمت مبتطلبات اإلكل مؤسسات الدراسة مطبقة للنظام احملاسيب املايل وبت 
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)الفرضية  احملاسيب املايللتزام مؤسسات الدراسة ابلقضااي احملاسيب العامة اليت تبناها النظام إمدى (: يبني 4-41اجلدول رقم )
 الثانية عشر(

 املتغري                                                 
 قضااي عامة   

 مل تلتزم  لتزمت إ
النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

% 
املتضمن  11-07تطبق مؤسستكم النظام احملاسيب املايل املتبىن  وفق القانون 

 )النظام احملاسيب املايل( 
 
10 

  
100% 

 
0 

 
00% 

 %00 0 %100 10 قوائما مالية تعد مؤسستكم  أو ربع سنة يف هناية كل سنة 
)امليزانية، حساب النتائج، جدول  تتضمن القوائم املالية ملؤسستكم كل من 

 سيولة اخلزينة،جدول تغريات رؤوس االموال، املالحق (
1 

 
10% 

 
9 

 
90% 

 
 %00 0 %100 10  تضبط القوائم املالية املعدة من قبل مؤسستكم حتت مسؤولية املسريين

تفصح مؤسستكم عن البياانت الكمية اليت ختص كل عنصر من عناصر القوائم 
 املالية

10 100% 0 00% 

يف تقييم كل عنصر من تفصح مؤسستكم عن السياسات احملاسبية املستخدمة 
 كورة يف القوائم املاليةذ العناصر امل

10 100% 0 00% 

ا ذفصاح عن هاسبية ما فان مؤسستكم مطالبة ابإليف حال تغيري سياسة حم
 التغري وأثره على القوائم املالية

10 100% 0 00% 

مصطلحات واضحة للعرض املعلومات املالية وهذا مما تستخدم مؤسستكم 
 يساعد على الوصف الدقيق هلا

10 100% 0 00% 

 (12-14عتماد على امللحقني ) من إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 
لتزمت إة تبنت النظام احملاسيب املايل و تبني أن مجيع مؤسسات الدراسي( 4-41) من خالل اجلدول رقم 

، وأن هذه قوائما مالية سنوية أو ربع سنويةهو عرضها  وأهم متطلب)الشكلي(  احملاسيب العامفصاح مبتطلبات اإل
 وهذا ما تبني من خالل اخلتم املؤسسة على القوائم املالية.حماسبها املعتمد الكشوف ضبطت من طرف 

أهم قائمتني مها )امليزانية وجدول  واملتمثلة يف قوائما ماليةمؤسسات الدراسة أعدت  انىل ما سبق إابإلضافة   
حساب النتائج وكذا املالحق(، أما يف ما خيص القوائم املالية الباقية )جدول تدفقات اخلزينة، جدول تغريات رؤوس 

غلب مؤسسات املستخدمة يف الدراسة ؤسسات إبعدادها وهذا ميكن تربيره على أن أكل املاألموال اخلاصة( مل تقم  
)اخلصائص  11اامللحق رقم  مليون دج كما هو موضح يف 10ال يتجاوز رقم أعماهلما حيث  هي  مؤسسات صغرية

حماسبة مبسطة اليت تنص على ضرورة  SCF اليت خصص هلم النظام احملاسيب املايل الدميغرافية ملؤسسات الدراسة( 
مطلب الثاين املبحث الثالث الفصل لىل املالحق ) أنظر لإيزانية وحساب النتائج ابإلضافة إعداد أهم قائمتني مها امل
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: الكشوف املالية املتعلقة بنظام احملاسبة املبسطة( أما القوائم األخرى ترك النظام احملاسيب املبسط احلرية املطلقة الثاين
 للمؤسسات يف إعدادها.

ت مطبقة للنظام احملاسيب كل مؤسسات الدراسة ليسننا نرفض الفرضية القائلة "  ابلنظر للنتائج املتحصل عليها فإ وعليه
للنظام  فصاح العام وفقه" ونقبل الفرضية القائلة " كل مؤسسات الدراسة مطبقةايل وبتايل مل تلتزم مبتطلبات اإلامل

  .فصاح العام وفقه"زمت مبتطلبات اإللتاحملاسيب املايل وبتايل إ
فصاح احملاسيب وفق آلياته املنصوص عليها يف النظام احملاسيب تزام مؤسسات الدراسة مبتطلبات اإللإاثلثا: مدى 

   SCFاملايل 

لتزمت  مؤسسات حول ما إذا إ 10ة البالغ عدها ( النتائج املتعلقة بتكرارات العين4-42يبني اجلدول رقم )       
  .نتهجها النظام احملاسيب املايلفصاح احملاسيب وفق آلياته اليت إمبتطلبات اإل

H0:  فصاح احملاسيب وفق آلياته يف النظام احملاسيب املايل ؤسسات الدراسة بكامل مبتطلبات اإلتلتزم ممل 
H1 : فصاح احملاسيب وفق آلياته يف النظام احملاسيب املايلمؤسسات الدراسة بكامل متطلبات اإل إالتزمت 

 اليت تبناها النظام احملاسيب املايل احملاسيب وفق اآللياتابالفصاح لتزام مؤسسات الدراسة إمدى (: يبني 4-42اجلدول رقم )
 )الفرضية الثالثة عشر(

 املتغري                                                  
   
 آليات االفصاح وفق البيئة اجلزائرية  

 مل تلتزم  لتزمت إ
 %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

 %22.5 2.25 %77.5 7.75 قائمة امليزانية  فصاح احملاسيب وفق متطلبات اإل 
 %25 2.5 %75 7.5 حساب النتائج  فصاح احملاسيب وفق متطلبات اإل
 %90 9 %10 1 تدفقات اخلزينة  فصاح احملاسيبمتطلبات اإل

 %100 10 %00 0 جدول تغربات رؤوس األموال 
 %30 3 %70 7 ملحق القوائم املالية

 (12-14عتماد على امللحقني ) من إعداد الطالبة ابإلاملصدر: 
 )امليزانبة(بيان املركز املايل  -

على SCF لتزمت إبعداد هذه القائمة اليت تعترب أهم قائمة نص النظام احملاسيب املايلإكل مؤسسات الدراسة        
 العناصر التاليةعدادها حيث أن هذه القائمة تصف عناصر األصول واخلصوم كل على حدا، وتتصمن إضرورة 

هتالكات، املسامهات، األصول املالية واملخزوانت، األصول الضريبية، الذمم املدينة اإل ،التثبيتات املادية والغري مادية)
، أما ذه العناصر حسب العناصر اجلارية أو الغري جاريةوالدائنة، رؤوس األموال اخلاصة، اخلصوم الضريبية(، وتصنف ه
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غلب مل تلتزم هبما أ (زانية مؤسستكم حصص ذوي األقلية وحصص الشركة املدجمةيتعرض مفيما خيص العنصر )
ستقاللية اليت نص عليها القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ذا نستنتج أنه توفر عنصر اإلاملؤسسات، إ

 من جمموعة أو مؤسسة يف مال رأس من % 25 ال تدخل يف نطاق هذا القانون املؤسسات اليت متلك" 02-17
  "األخرى املؤسسات
 املالية القوائم أن يفسر ما وهذا التحليلة الدراسة مؤسسات ميزانية عدادإ تلت الحقة أحداث يوجد ال
 صدرت حيث الدراسة سنة ستثنائيةإ رغم N+1-04-31 بتاريخ تعد SCF احملاسيب للنظام املطبقة للمؤسسات

  الحقة. أحداث توجد ال وابلتايل 2021-07-31 بتاريخ للمؤسسات املالية القوائم
 بيان حساب النتائج -

لتزمت إبعداد بيان حساب النتائج الذي ال يقل أمهية عن قائمة املركز املايل )امليزانية( حيث أن إكل املؤسسات 
املضافة،  توجات الكيان ويعترب كذلك ملخص جملاميع التسيري )اهلامش اإلمجايل، القيمةهذا البيان يلخص أعباء ومن

 .حيدد الضريبة على أرابح الشركات انهستغالل( كما الفائض اإلمجايل عن اإل
سيب املايل، وال توجد أعد هذا البيان من قبل مؤسسات الدراسة حسب الطريقة املباشرة اليت أوصى هبا النظام احملا

 .  2021-07-31القوائم بتاريخ  أحداث تلت إعداد هذا البيان إلصدار
 جدول سيولة اخلزينة -

عدادها وأحلقها إنظام احملاسيب املايل على ضرورة يعد جدول تدفقات اخلزينة  قائمة مهمة من القوائم اليت نص ال
غلبهم مؤسسات  أوا هذه القائمة كون دراسة مل يعدال أن مؤسسات الإعداد بات أساسية جيب توفرها يف حال اإلمبتطل

 .عموميةت هذه القائمة اليت تعترب مؤسسة عدأادا مؤسسة اجللود ومشتقاته اليت صغرية  تطبق نظام مبسط  ما ع
 جدول تغري األموال اخلاصة واملالحق -
تغريات األموال كل مؤسسات أمهلت قائمة مهمة نص عليها النظام احملاسيب املايل وهذه القائمة هي بيان    

 .اخلاصة والذي يلخص التغري يف رؤوس األموال اخلاصة وحتليلها
لتزمت إبظهار قائمة املالحق اليت تتبع الكشوف املالية واليت تعرض  إمجيع مؤسسات الدراسة  كما نستنتج أن

والتقييم والعرض واملالحظات كل السياسات املتبعة وتشرح كل بند من بنود املذكورة يف القوائم املالية من انحية القياس 
التفسريية، كما أن مالحق الكشوف املالية هلاته املؤسسات حتتوي على قوائم مالية وسيطية مثل )جدول حركة 

هتالك ماثلة، اخلدمات األخرى، جدول اإلاملخزون، وجدول مصاريف املوظفني، الضرائب، الرسوم واملدفوعات امل
خل( ومن املالحظ كذلك ديد النتائج الضريبية، بيان األرابح واالحتياطات.....اوخسائر القيمة للتثبيتات، جدول حت

لتزمت بنفس الطرق احملاسبية يف تقيم إ هاطالع على هذه القائمة جلميع مؤسسات الدراسة هو أن مجيعمن خالل اإل
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الحقة أي اليت تطرأ بعد إقفال بنود القوائم املالية سواء يف القوائم األساسية أو الوسيطية وأنه ال توجد هبا أحداث 
السنة املالية، وأن أغلب مؤسسات الدراسة ال تتعامل مع املسائل اخلاصة ومن بني هذه املسائل )حصص ذوي األقلية 

، وكذا عتبار نشاطاهتا ليست ابلضخمةخصوصية هذا النوع من املؤسسات إب وحصص الشركة املدجمة( وهذا ما يوضح
) القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية 17-02املنصوص عليها يف القانون  ا وفق ما هوهب ستقالليةمعيار اإلحتقق 

 واملتوسطة(. 
مؤسسات الدراسة بكامل متطلبات  مل تلتزم ننا نرفض الفرضية القائلة "ابلنظر للنتائج املتحصل عليها فإ وعليه 

مؤسسات الدراسة بكامل بل الفرضية القائلة "إلتزمت ونق"  فصاح احملاسيب وفق آلياته يف النظام احملاسيب املايلاإل
 متطلبات االفصاح احملاسيب وفق آلياته يف النظام احملاسيب املايل " 

ملتطلبات االفصاح املنصوص عليها يف  املطلب الثالث: مدى حتقيق آليات االفصاح احملاسيب للبيئة اجلزائرية
  IFRS FOR SMESاملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ملؤسسات الصغرية ذا كان املعيار اخلاص ابة أخرية ملعرفة ما إملام مبوضوع الدراسة وكخطو من أجل اإل
ح الذي ابت يعيقها وحيد توسعها فصا سسات  اجلزائرية خاصة يف جانب اإلخيدم املؤ   IFRS FOR SMESواملتوسطة 

فصاح احملاسيب وفق تزام مؤسسات الدراسة مبتطلبات اإلليف هذا املطلب سيتم قياس مستوى إ ستمرارية منوها لذاوإ
 سقاط نتائج الدراسة على ابقي املؤسسات.إمث ، IFRS FOR SMESاملعيار  

مؤسسات حول ما إذا التزمت هذه  10( النتائج املتعلقة بتكرارات العينة البالغ عدها 4-43يبني اجلدول رقم )
 مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  األخرية

H0 :  مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمل تلتزم مؤسسات الدراسة بكامل 
H1:  دويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةمبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الإلتزمت مؤسسات الدراسة بكامل 

 
 
 
 
 
 

 
 



 دراسة امليدانية                                                                                       الالفصل الرابع:  
   

  

- 252 - 
 

املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية  وفق احملاسيب  فصاحاإل (: يبني مدى التزام املؤسسات مبتطلبات4-43اجلدول رقم )
 )الفرضية الرابعة عشر( واملتوسطة

 املتغري                                                 
 IFRS FOR SMESفصاح وفق إلمتطلبات ا

 مل تلتزم  التزمت 
 %النسبة  التكرار  %النسبة  التكرار

مؤسستكم على دراية ابملعيار احملاسيب الدويل  للمؤسسات الصغرية  
  واملتوسطة

07 
 

70% 
 

3 
 

30% 
 

حسب املعيار االدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تعد مؤسستكم يف 
       .هناية كل سنة مالية قوائما مالية

10 100% 0 00% 

تتضمن القوائم املالية حسب املعيار الدويل كل من  )قائمة املركز املايل، بيان 
 . يضاحات(دخل، قائمة التدفقات النقدية، اإلالدخل الشامل أو بيان ال

1 
 

10% 
 

9 
 

90% 

ن مؤسستكم مطالبة بعرض السياسات احملاسبية وفق هذا املعيار فإ
 .كل عنصر من عناصر القوائم املاليةاملستخدمة يف تقييم  

10 100% 0 00% 

تفصح املؤسسات عن األثر الناجم عن التغريات يف السياسات احملاسبية  
   .املتبعة أسفل القائمة املالية اليت خصها التغيري

10 100% 0 00% 

تفصح مؤسستكم وفق قائمة امليزانية عن األصول  وااللتزمات ذات األمهية 
 .والسياسات احملاسبية املتبعة لتقييمهاالنسبية 

10 100% 0 00% 

تفصح املؤسسة وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغربة واملتوسطة  يف  بيان 
يرادات ذات األمهية النسبية يان الدخل الشامل عن األعباء واإلالدخل أو ب

 .والسياسات احملاسبية املتبعة لتقييمها

10 100% 0 00% 

املتوسطة املؤسسات ليست مطالبة الدويل للمؤسسات الصغربة و  وفق  املعيار
ار يشكل عبء على املؤسسات إبعداد قائمة التدفقات الذي إعتربه املعي

 .املطبقة له

10 100% 0 00% 

لغاء ضرورة الواردة يف القوائم املالية مثل إاملعيار خلص بعض بنود القياس 
 ال تستخدم هذه السياسةالتقييم وفق القيمة العادلة هل مؤسستكم 

10 100% 0 00% 

تفصح املؤسسة وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عن 
 معلومات وايضاحات ختص بعض بنود القوائم املالية

10 100% 0 00% 

اىل  IAS/IFRSقلص املعيار فئات األصول املالية من أربعة فئات حسب 
 فئتني فقط

10 100% 0 00% 

عترب أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تتعامل مع بعض االعمال إاملعيار 
 واملعلومات القطاعبة ، حصة السهم من األرابح، التقارير املرحلية

10 100% 0 00% 
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عتربها املعبار تسرع وترية كم تقنية برجمبة املعلومات اليت إتستخدم مؤسست
 االفصاح احملاسيب

00 00% 10 100% 

 (13-14عتماد على امللحقني ) الطالبة ابإل عدادمن إاملصدر: 
لتزام نستنتج أن  راسة التحليلية والبنود اليت مت إنتقاءها لقياس نسبة اإلوبناءا على الد من خالل اجلدول السابق

كل من مؤسسات الدراسة )عاييب لألشغال العامة الكربى، مؤسسة سنابل بالدي، مؤسسة الطاقة، مؤسسة شريط 
يل ار احملاسيب الدو ود ومشتقاته( هم على دراية ابملعيمؤسسة صابريد، مؤسسة عاييب امليلود، ومؤسسة اجللالشريف، 

فصاح احملاسيب، ما عدا البند الذي ينص على أن املؤسسات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وإلتزموا ببنود املذكورة لإل
ات النقدية، ركز املايل، بيان الدخل أو بيان الدخل الشامل، التدفقاملطبقة للمعيار تعد قوائما مالية متمثلة يف )قائمة امل

ختالف اآلليات يف البيئة القوائم من قبل مؤسسات الدراسة إلعداد  هلذه يضاحات( ويرجع اإلختالف إىل عدم إاإل
   .  IAS/IFRSالبالغ املايلاجلزائرية حسب نصوص النظام احملاسيب املايل والبيئة الدولية حسب املعايري احملاسبية ومعايري ا

مبتطلبات مل تلتزم مؤسسات الدراسة بكامل  ننا نرفض الفرضية القائلة "لنتائج املتحصل عليها فإابلنظر إىل ا وعليه
مؤسسات بل الفرضية القائلة "إلتزمت ونق"  اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 "  مبتطلبات اإلفصاح احملاسيب  وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةبكامل الدراسة 
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 خالصة الفصل الرابع 

مكان اسقاط ما تناولناه يف اجلانب النظري على اجلانب  عرضه سابقا، وحماولتنا بقدر اإلمن خالل ما مت
ىل جزئني، ة، مت تقسييم الدراسة امليدانية إنتائج املستهدفامليداين وهذا بغية االجابة على الفرضيات الدراسة وحتقيق 

ستبيان كآداة أولية جلمع املعلومات وتوزيعه على املستجوبني )عينة من حماسيب وحمافظي ىل اإليه أجزء مت اللجوء ف
ابتهم مهمة يف لصغرية واملتوسطة اجلزائرية( ابإلضافة إىل اخلرباء وآكادميني الذين إعتربان إجاحلساابت للمؤسسات ا

فصاح احملاسيب يف ظل تبين املعيار هم اآلليات اليت حتقق متطلبات اإلنتقاء أالتوصل إىل أهداف الدراسة املتمثلة يف إ
لتزام بعض ثاين فقمنا بدراسة حتليلية ملدى إ، أما اجلزء الIFRS FOR SMESالدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

واىل أي  SCFفصاح احملاسيب حسب النظام احملاسيب املايلزائرية مبتطلبات آليات اإلسطة اجلاملؤسسات الصغرية واملتو 
حسب املؤسسات  IFRS FOR SMESمدى توافقت هذه اآلليات مع املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 ، حيث توصلنا اىل النتائج التاليةذاهتا
 ستبيان:النتائج احملققة من الدراسة ابإل

افية( نسبة كل من )القوائم املالية، مصطلحات العرض وااليضاحات واملالحضات اهلامشية واملالحق االضحققت   -
 فصاح احملاسيب.معتربة من متطلبات اإل

فصاح احملاسيب تقرير مراجع احلساابت وتقرير جملس االدارة عبئ على املؤسسات الصغرية تعد كل من آليات اإل -
 من املؤسسات ال تتعامل مع أعمال ضخمة توجب مراجعة حساابهتا.واملتوسطة حبكم أن هذا النوع 

فصاح احملاسيب يف البيئة اجلزائرية حتد من تطبيق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هناك معوقات لإل -
IFRS FOR SMES. 

من متطلباته وفق املعيار الدويل للمؤسسات اسيب يف البيئة اجلزائرية ما نسبة معتربة فصاح احملحتقق آليات اإل -
   .IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة 

 النتائج احملققة من الدراسة التحليلية:
هذه املؤسسات قد من خالل عينة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أجريت عليها الدراسة التحليلية نستنتج أن  -

من الدراسة  04رقم  ةا يف املعيار وهذا ما يؤكد النتيجفصاح احملاسيب املنصوص عليهحققت متطلبات اإل
 ستبيان.ابإل

فصاح احملاسيب حسب ما نص عليه النظام احملاسيب املايل، أكثر تعقيدا من متطلبات آلياته بات آليات اإلتعد متطل -
املؤسسات وهذا ما أدى إىل عدم إلتزام ، IFRS FOR SMESوفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 عداد كامل هذه اآلليات خاصة التابعة للقطاع اخلاص.  اجلزائرية إب
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النتائج سالفة الذكر ستبيان(( ونلتمس ذلك من خالل )التحليلية وامليدانية )اإل هناك توافق كبري بني الدراستني
فصاح لبيئة اجلزائرية حتقق متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف اوهذا أن جل إجاابت املستجوبني وافقو أبن آليات اإل

بنيه من خالل النظام احملاسيب مكانية تتوسطة وهذا ما يتيح إاحملاسيب يف املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية وامل
 .SCFاملايل
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 خامتة 
ا مصدرا أساسيقتصاد العاملي ككل، فهي تشكل رية واملتوسطة دورا حموراي يف اإلمتثل املؤسسات الصغ

بتكار، وابلتايل تعزبز القدرة التنافسية والعمالة، لذا وجب البحث عن طرق وسبل للوظائف وخلق روح املبادرة واإل
 تفعيلها وتوفري الوسائل التمويلية املالئمة هلا من أولوايت أي دولة.

عيد الدويل على جانب التمويل هتمام ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة على الصونظرا هلذه املكانة مل يقتصر اإل
أصدر جملس املعايري احملاسبية  2009وسبل التطوير هلا فقط بل تعداه ليشمل اجلانب احملاسيب، ففي جويلية من سنة 

IASB املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عتماد ورقة إستشارية إلIFRS FOR SMES عمل من خالل ، و
حذف املوضوعات غري ذات هذا املعيار على تبسيط مبادئ القياس احملاسيب اخلاصة ابملؤسسات املطبقة له وكذا 

بالغ واإلفصاح املنصوص عليها يف املعايري احملاسبية الدولية ذا التبسيط ألغت بعض متطلبات اإلالصلة هبا ونتيجة هل
 . IAS/IFRSاملايل 

ن املعايري احملاسبية ىل القدرة على املطالبة بتطبيق هذا املعيار كغريه مجملس املعايري احملاسبية يفتقر إ ونظرا ألن
على تعزيز الصدق والشفافية للمؤسسات ال أنه عمل من خالل هذا املعيار إ IAS/IFRS بالغ املايلومعايري اإل

ا للدول النامية بصفة خاصة يف اليت مينحهو هلا بصفة عامة اليت مينحها  ىل الفرصإضافة ابإل ،الصغرية و املتوسطة
سس علمية متعارف عدادها تقارير مالية وفقا ألقل تكلفة نتيجة إلالدويل أب قتصادستفادة من خمتلف فرص اإلاإل

 .سواقهاأوابلتحديد ملا حيدث يف  هذه الدول عليها مبا يراعي خصوصية 
من خالل تبين املعايري احملاسبية  الوطين، لغاء املخطط احملاسيباملايل وإ صدار اجلزائر لنظام احملاسيبويف ظل إ

ما يعاب على هذا النظام  نهمة يف حماسبة البيئة اجلزائرية إال أ، هذه اخلطوة تعد م IAS/IFRS ومعايري االبالغ املايل
فصاح احملاسيب وآلياته هلذه املؤسسات رية واملتوسطة ومل يهتم جبانب اإلدراجه حملاسبة خاصة ابملؤسسات الصغهو عدم إ

 دراجه حملاسبة مبسطة للمؤسسات املصغرة فقط. ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، إبستثناء إ ومل يتبىن املعيار اخلاص
دراج حماسبة خاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عطاء حلول ملشكلة إوهذه الدراسة جاءت إل

 IFRS FOR SMESفصاح احملاسيب يف ظل التوجه لتبين املعيار  ل حتقق متطلبات اإلوالبحث عن اآلليات وسب

  وخلصت الدراسة على النتائج اآلتية:
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 ختبار الفرضيات :نتائج إ
  ختبار الفروض على النتائج التالية: وضوع و دراسة امليدانية  توصلنا أثناء إبعد القيام ابلدارسة النظرية هلذا امل 

الفرضية " االقتصادينيختالف قوانني الدول و م املؤسسات الصغرية و املتوسطة إبخيتلف مفهو "  :الفرضية األوىل -
 خصوصيةىل مجلة من املعايري تتناسب و إلكل دولة تعريف حمدد تستند فيه  نأحمققة حيث بينت الدراسة 

للمؤسسات الصغرية و املتوسطة لدول  التعريفاتمجلة من  ح ذلك من خاللضيقتصادها وقد مت يف هذه الدراسة تو إ
هنا تتفق يف جمملها على الدور إف ختالفلدراسة مصوبة عليها و رغم هذا اإلن اأمبا  ،مة و النامية ومنها اجلزائراملتقد

 .التنموي الذي تلعبة املؤسسات
وائم وبلغة مفهومة للمعلومة املالية ضمن القفصاح احملاسيب أبنه العرض العادل والكايف يعرف اإل"  :يةالفرضية الثان -

ختيار ضافة إىل إد مستخدمي املعلومات املالية ابإلفصاح على مقومني أساسيني مها حتدياملالية للمؤسسات ويرتكز اإل
على مجلة من التعاريف اخلاصة الوقت املناسب لعرضها"، الفرضية حمققة حيث تطرقنا يف الفصل الثالث من الدراسة 

ساسا يف العرض العادل والكايف للمعلومة املالية للمؤسسات وفق ها أن اإلفصاح حملاسيب يتمثل أفصاح احملاسيب أمهابإل
ها ذات أتثري فصاح على عدة مقومات جتعل من املعلومة املفصح عنا  القوائم املالية، كما يركز اإلآليات واساليب أمهه
 صاهلا.قت املناسب إلدم املعلومة والو هم هذه املقومات هي مستخعلى القرارات، ومن أ

فصاح احملاسيب ب )القوائم املالية، ت املعايري احملاسبية ومعايري اإلبالغ املايل أساليب لإلحدد"  الفرضية الثالثة: -
 ذت وجملس االدارة" الفرضية حمققة إىل تقريري حمافظ احلساابالحق، التوضيح بني األقواس(، ابإلضافة إاملالحظات، امل

هتمام اهليئة املهنية احملاسبية أفضت لعدة نتائج أمهها إ 2008سنة تطلقنا يف الفصل الثالث على أن األزمة املالية ل
فصاح احملاسيب من انحية املتطلبات مبوضوع اإل IASBاألعلى واملتمثلة أساسا يف جملس املعايري احملاسبية الدولية 

ادرة من اجمللس متطلبات حمددة لإلفصاح إال أن اآلليات كل املعايري الص  واألليات اليت حتقق هذه املتطلبات، فتضمنت
ساس يف )القوائم املالية، املالحظات، املالحق، التوضيح بني طلبات لألطراف ذوي العالقة حتدد أيصال هذه املتإ

 األقواس(.
فصاح احلساابت يعد من بني اآلليات اإل ن تقرير مراجعبني مهنيت احملاسبة واملراجعة فإ ونتيجة لربط 

احملاسيب ملا يقدمه ملستخدمي املعلومة املالية على مدى صحة هذه األخري  وعلى مدى صحة وسالمة عرض القوائم 
 املالية للمركز املايل للمؤسسة ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية 

فصاح لبيئة اجلزائرية حتقق متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف اليات اإلق كبرية على أن أناك توافه"  الفرضية الرابعة: -
مكانية تبنيه من خالل النظام احملاسيب الصغرية واملتوسطة وهذا ما يتيح إاحملاسيب يف املعيار احملاسيب للمؤسسات 

فصاح احملاسيب يف البيئة اجلزائرية إجياابت املستجوبني أثبتت أن آليات اإلن أحيث   الفرضية حمققة" SCFاملايل
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فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات من متطلبات اإل  % 43.1حققت ما نسبته 
 . IFRS FOR SMESالصغرية واملتوسطة 

كثر تعقيدا سيب يف بيئة املؤسسات اجلزائرية أفصاح احملان متطلبات اإلما أن الدراسة امليدانية أثبتت على أك
 . IFRS FOR SMESمن تلك اليت جاء هبا املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  نتائج الدراسة 
 ىل عدد من النتائج ميكنإعتمدانها يف الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إ نطالقا من طريقة املعاجلة اليتإ

 :يلي تلخيصها يف ما
رساء مبادئ التوحيد والتوافق احملاسبني عرب عدة منظمات املستوى الدويل فيما خيص إلة على هناك جهود مبذو  -

العام، ومل تكتفي هذه املنظمات صدار معايري حماسبية حتضى ابلقبول مهنية دولية، وخلصت هذه اجلهود إب
 ىل السعي حنو تطبيقها على املستوى الدويل.إبصدار هذه املعايري بل تعدهتا إ

جتماعي وهلا مكانة أساسية يف التطور نب اإلقتصادي واإلات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف اجلاتلعب املؤسس -
حصائيات اليت قمنا هبا يف الفصل الثاين تبني أن هذا النوع من ة وفيما خيص اجلزائر ومن خالل اإلألي دول

هتمام الذي أولته هلا الدولة اإلوهذا بفعل  2019إىل غاية  2001املؤسسات يف تزايد مستمر عرب السنوات من 
 نشاء وكاالت وصناديق لدعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.ية عن طريق إاجلزائر 

ىل الصعيد العاملي كما مل على دولة اجلزائر فقط بل تعداه إ هتمام ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة مل يقتصراإل -
ا عجل بظهور طلب قوي على وجود معايري حماسبية ذات الصفة يشمل التمويل والرتقية هلا، بل مشل حماسبتها مم

 العاملية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 أصدرختتلف احلاجات احملاسبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عن احلاجات احملاسبية لباقي املؤسسات لذا  -

بنود   من املؤسسات، ويركز على تبسيط معيار دويل ينظم حماسبة هذا النوع IASBجملس املعايري احملاسبية الدويل 
 .IAS/IFRSلغى بعض املعامالت املعقدة واملطلوبة مبوجب فصاح احملاسيب وأالقياس واإل

ساليب اإلفصاح أي تغيري يف أ IFRS FOR SMESمل يطرأ املعيار احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
فصاح احملاسيب مشل متطلبات اإل والتغيري IAS/IFRSليها املعايري احملاسبية بشكلها الكامل  احملاسيب اليت تطرقت إ

 ضمن هذه اآلليات وهذا ما يؤكد النتيجة السابقة.
فصاح احملاسيب اليت حددها املعيار اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة )قائمة املركز املايل، من بني آليات اإل -

 ىل املالحق(. الشامل، جدول تدفقات اخلزينة ابإلضافة إ بيان الدخل أو الدخل
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سنة تبنت اجلزائر ثالث أنظمة حماسبية متثلت يف  59ىل اآلن صالحات احملاسبية اليت دامت إطول مسار اإل على -
 (.SCFالنظام احملاسىب املايل ،PCN  الوطين ، املخطط احملاسيبPCG)املخطط الوطين العام 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومل يراعي اخلصائص اليت تتسم هبا فأدرجها حتت  SCFمهل النظام احملاسيب املايل أ -
وهذا ما يثبت الشرخ الواسع بني القانون  ،مسمى احملاسبة املبسطة اليت خصصت للمؤسسات املصغرة فقط

 املتضمن النظام احملاسيب املايل. 11-07التجاري والقانون 
)امليزانية، حساب النتائج، جدول  SCFفصاح احملاسيب اليت حددها النظام احملاسيب املايل آليات اإلمن بني  -

 تدفقات اخلزينة، جدول تغريات رؤوس األموال، املالحق(.
النظام ء املعايري احملاسبية الدولية أو فصاح احملاسيب املذكورة سابقا واليت حددهتا سواابإلضافة إىل اآلليات اإل -

ضافية تتمثل يف وفر معلومات إفصاح احملاسيب واليت من شأهنا تاك آليتني تعتربان مهمتني  يف اإلاحملاسيب املايل هن
 تقرير حمافظ احلساابت، وتقرير جملس االدارة.

فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملؤسسات الدراسة حققت نسبة معتربة من متطلباته آليات اإل -
 مكانية تطبيقه يف البيئة اجلزائرية.الصغرية واملتوسطة وهذا ما يتيح إعيار الدويل للمؤسسات وفق امل

ن تطبيق النظام احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية خلق صعوابت وكنتيجة أخرية ميكن القول أ -
غلب الدراسات تثبت هيمنة عتبار أن أومعوقات حملاسبتها بصفة عامة ولإلفصاح احملاسيب هبا بصفة خاصة إب

 ابملئة. 95قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على النسيج املؤسسايت يف اجلزائر تقريبا بنسبة 
 توصيات  الدراسة  

 ستنادا ملا سبق وبناءا على نتائج الدراسة امليدانية فقد مت التوصية مبا يلي: إ
ة للمؤسسات الصغرية واملخولة هلا وضع األنظمة احملاسبية أن تويل أمهية كبري على اهليئات احملاسبية يف اجلزائر  -

 دراج حماسبة خاصة هبا.واملتوسطة وإ
بقاء على واملتوسطة ضمن النظام احملاسيب خاص هبا  مع اإل دراج املؤسسات املصغرة مع املؤسسات الصغريةجيب إ -

 ؤسسات الكربى فقط.الذي أثبت جناعته يف امل SCFالنظام احملاسيب املايل 
فصاح احملاسيب للنظام احملاسيب املايل والتقيد مببدأ األمهية النسبية للمعلومات جيب النظر يف متطلبات آليات اإل -

 احملاسبية.
 نتقاء أهم آلياته.سات الصغرية واملتوسطة أبمهية اإلفصاح احملاسيب وإالبد من زايدة الوعي لدى حماسيب املؤس -
سبية يف اجلزائر عند وضع أي نظام للمحاسبة القيام بدراسة للنسيج املؤسسايت يف البالد وكذا على اهليئات احملا -

 دراجها ضمنه.ملعايري وكذا املعايري الصادرة وإالتعديالت اليت جرت على ا
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 وكتوصية أخرية وبناءا على التوصية السابقة جيب جعل النظام احملاسيب املايل للجزائر ذو مرونة تبعا للظروف -
 بالغ املايل.  ال املعايري احملاسبية معايري اإلاجلديدة اليت تطرأ مستقبال كما هو ح

 آفاق الدراسة 
ثراء واإل بعد دراسة هذا املوضوع، تظهر إمكانية مواصلة هذا البحث عرب تناول جوانب أخرى ابلتحليل

اليت تقف ت التنمية املستدامة واهم املعوقافيما يتعلق مبدى مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق  خاصة
 : هتمام جبانب حماسبتها وجعل هلا نظام حماسيب خاص هبا على غرار ما يليستمراريتها وكذا اإلإ مامأ

 النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  -
 فصاح احملاسيب الكايف للمؤسسات.أمهية إستحداث آليات جديدة لتحقيق اإل -
 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.داث جلان مراقبة كآلية لرتقية اإلستحإ -
 فصاح احملاسيب.إلالرتكيز على التدقيق احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآليه لتحقيق متطلبات ا -
مدى مواءمة النظام و  IFRS FOR SMESاملعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مزااي وعيوب تطبيق  -

.احملاسيب املايل له
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سنة  اجلزائر،جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،03، العدد قتصادية وعلوم التسيريجملة العلوم األ، اجلزائر"يف 
2003. 

قتصادايت ة اإلجمل، فصاح احملاسيب يف حتسني جودة املعلومة احملاسبية"دور اإل سكينة رمحة، ميلود تومي، " .53
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلامعة 2اجمللد اخلامس العدد  دارة األعمال،إاملالية البنكية و 

 .2019 اجلزائر، بسكرة،
سنوات من  10اجلزائر بعد نظام احملاسيب املايل يف لاقع تطبيق واشوقي مرداسي، عبود زرقني، "  .54

قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ، كلية العلوم اإل01العدد  قتصادية واملالية،جملة البحوث اإل ،"الصدور
 .2018 اجلزائر، جامعة العريب بن املهيدي، أم بواقي،

جملة أمارابك،  فصاح احملاسيب"،لدولية يف حتسني اإلدور معايري احملاسبة ادريس موسى، " إالطيب حامد  .55
الوالايت املتحدة األمريكية ، ، جملة األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، 15، العدد 05اجمللد 

2014. 
" تكييف املعايري احملاسبية الدولية لصاحل املشروعات الصغرية  عباس محيد حيي، صفوان قصي عبد احلليم، .56

كلية بغداد،    ،36العدد  جملة كلية الرافدين اجلامعة للعلوم،واملتوسطة احلجم ومدى امكانية تطبيقها حمليا"، 
2015. 

" العناقيد الصناعية كاسرتاتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية عبود زرقني، تواتية الطاهر،  .57
 .2014العدد احلادي واألربعون، جامعة بغداد،  قتصادية،جملة كلية بغداد للعلوم اإل واملتوسطة يف اجلزائر"،
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معايري احملسبة الدولية على جودة املعلومات فصاح وفق أثر األعمارة ايمسينة، زرفاوي عبد الكرمي، "  .58
، 04العدد  قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم اإلجملة البحوث والدراسات التجارية،  احملاسبية"،

 .2018سبتمرب اجلزائر، جامعة زاين عاشور ابجللفة، 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، فرصة وحتدي املعيار الدويل للتقارير املالية عمر عزاوي، أمال مهاوة، "  .59

قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي ، كلية العلوم اإل11العدد  جملة الباحث، للدول النامية"،
 .2012 اجلزائر، مرابح، ورقلة،

احملاسبية يف فصاح عن السياسات لتزام مبتطلبات األواقع األفارس بن يدير، هشام شلغام، طيب مداين، "  .60
، كلية 02العدد  قتصادية الكمية،جملة الدراسات اإلدراسة عينة من الشركات البرتولية يف اجلزائر"،  اجلزائر،

 .2016اجلزائر، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة،العلوم اإل
ادارة  لةجم الدولية العداد التقارير املالية "،التأصيل النظري للمحاسبة وفق املعايري حمصول نعمان، "  .61

قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة كلية العلوم اإل،  1، العدد 03اجمللد  قتصادية،األعمال والدراسات اإل
 .2017-04-15زاين عاشور ابجللفة، 

 احملاسبية الدولية، مدخل مقرتح"،سرتاتيجية لتطبيق املعايري حتليل ومناقشة املداخيل اإلبراهيم، " إحممد  .62
 .2017العدد الثاين واخلمسون، جامعة بغداد،  قتصادية اجلامعية،اد للعلوم اإلجملة كلية بغد

 11العدد  جملة العلوم السياسية،، مؤسسات مصغرة املفهوم والدور املرتقب"حممد اهلادي مباركي، "  .63
 .1999اجلزائر، قتصادية ،جامعة قسنطينة، منشورات معهد العلوم اإل

تقييم النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل املرجعية الدولية، رؤية حتليلية حممد فراس، ابلرقي تيجاين، "  .64
قتصادية والتجارية وعلوم التسييري، ، كلية العلوم اإل01، العدد23لد اجملجلة معهد العلوم االقتصادية، ، منقدية"

 .2020اجلزائر،  ،3جامعة اجلزائر 
جملة التنمية   البورصة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"،مكاوي احلبيب، اباب حامد كرمية، "  .65

 02 اجلزائر،  قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة،، كلية العلوم اإل02، العدد قتصاد التطبيقيواإل
 .2017سبتمرب 

جملة الدراسات  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة "،سالمي التمويل املصريف اإلنوال بن عمارة، "  .66
 .2012 اجلزائر قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الواد،، كلية العلوم اإل05، العدد قتصادية واملاليةاإل
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IV. املؤمترات والندوات العلمية 
حول متويل ، الدورة التدريبية التمويل اإلسالمي فرص و حتدايتبو زاين حممد و خالدي خدجية،   .67

قتصادية والتجارية وعلوم دايت املغاربية ، كلية العلوم اإلقتصاة و املتوسطة و تطور دورها يف اإلاملشروعات الصغري 
 .2003ماي  25-22 ، اجلزائر، التسيري، جامعة سطيف

امللتقى الوطين  صالح النظام احملاسيب،إبيئة احملاسبية اجلزائرية يف ظل واقع المحيداتو صاحل، بوقفة عالء،  .68
قتصادية وسطة يف اجلزائر، كلية العلوم اإلحول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملت

 .2013ماي  06-05والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  الوادي،  اجلزائر، يومي 
تفصيل الصغرية واملتوسطة،  قراءة يف املعيار الدويل اخلاص ابملؤسساتدريس، مايو عبد هللا، إخالد  .69

واقع وآفاق تطبيق النظام احملاسيب  امللتقى الوطين حول،لبعض املعايري اليت تناسب البيئة االقتصادية يف اجلزائر، 
جامعة الوادي، اجلزائر،  قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،صغرية واملتوسطة، كلية العلوم اإلاملايل يف املؤسسات ال

 .2013ماي  06-05يومي  
امللتقى الدويل حول، دور معايري احملاسبة  ،2015خمتصر املعايري احملاسبة الدولية خالد مجال اجلعارات،  .70

قتصادية والتجارية وعلوم كلية العلوم اإل، يف تفعيل أداء املؤسسات واحلكومات( IAS- IFRS- IPSAS)الدولية 
 .2014نوفمرب  25-24جامعة قاصدي مرابح، اجلزائر،  التسيري،

مدى فعالية املراجعة املالية يف ظل تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل خريي عبد الكرمي، عياد السعدي،  .71
SCF،  قتصادية والتجارية األعمال الدولية، كلية العلوم اإلامللتقى الدويل األول، احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة

 .2012ديسمرب  05-04اجلزائر، يومي وعلوم التسيري،جامعة املسيلة، 
( SCF)جدول سيولة اخلزينة يف النظام احملاسيب املايل ربيع بوصبع العياش، فاتح سردوك، عايب خليدة،  .72

امللتقى الوطين حول واقع وأفاق النظام احملاسيب املايل   دراسة حالة شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبري)ورقلة(،
يومي  اجلزائر، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي،ملتوسطة، كلية العلوم اإلصغرية وايف املؤسسات ال

 .2013ماي  05-06
ندوة علمية، تكييف املعايري احملاسبية الدولية لصاحل املشروعات صغرية احلجم ، صفوان قصي عبد احلليم .73

 . 25/01/2017 ،بغدادقتصاد، قسم احملاسبة ، جامعة ، كلية اإلدارة و اإلو املتوسطة
جتاهات  احلديثة لتطوير وظيفة االفصاح احملاسيب يف القوائم املالية وفق معايري اإلضيف هللا حممد اهلادي،  .74

األعمال املؤمتر الدويل األول حول احملاسبة واملراجعة يف ظل بيئة  ، IAS/IFRSاحملاسبة واالبالغ املايل الدولية 
 . 2012ديسمرب  5-4قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مسيلة، اجلزائر، الدولية، كلية العلوم اإل
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-2001قتصادي نعاش اإليف اجلزائر مع االشارة لربامج اإلستثماري واقع املناخ اإلعثمان عالم،  .75
قتصادية اجلديدة بني املشروعية والثبات التشريعي، شرم الشيخ، لتقى العريب األول حول العقود اإلامل ،2014
 . 2015يناير  28-25مصر، 

امللتقى  اسيب وفق املعيار الدويل األول،فصاح احمل، متطلبات اإلعلماوي أمحد أوصيف، رابحي ابراهيم .76
كلية  الواقع، املعوقات، احللول،مهنة احملاسبة والتدقيق ودورها يف االصالح احملاسيب،  الدويل الثاين حول متطلبات

 .2014ديسمرب  02-01يومي اجلزائر،  جامعة غرداية، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري،العلوم اإل
، دراسة تفصيلية لنظام احملاسبة املالية املطبقة على حممد كويسي، عوينات فريد، مهاوات لعبيدي .77

حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية الوطين  ، امللتقىاملؤسسات الصغرية يف اجلزائر
 06-05قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، اجلزائر، يومي سطة يف اجلزائر،  كلية العلوم اإلواملتو 
 .2013ماي 

ؤسسات الصغرية ، دور النظام احملاسيب املايل يف تقييم األداء املايل ابملحممد جنيب داببش، طارق قدوري .78
، امللتقى الوطين حول واقع وأفاق النظام واملتوسطة )دراسة تطبيقية ملؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة(

قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، صغرية واملتوسطة، كلية العلوم اإلاحملاسيب املايل  يف املؤسسات ال
 .2013ماي  06-05اجلزائر،  يومي 

، امللتقى الوطين النظام احملاسيب املايل احملاسبة املطبقة على الكاايانت الصغريةزوقي مرزوقي، حويل حممد، مر  .79
-05حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة الوادي، يومي 

 .2013ماي  06
املعيار الددويل اخلاص ابملشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم أثر هاين التابعي جزر، حنان أمحد روحية،  .80

املؤمتر السنوي اخلامس لقسم احملاسبة  ،على حتديد الوعاء الظرييب يف الشركات املصرية )دراسة حتليلية نظرية(
 سبتمرب 27يوم  املعاصرة، جامعة القاهرة، مصر، قتصادية والسياسيةاحملاسبة يف مواجهة التغريات اإل حول

2014. 
V.  الرسائل 
مكانية حتيني النظام احملاسيب املايل وفق املعيار الدويل لتقارير املالية للمؤسسات الصغرية إأمال مهاوة،  .81

كلية احلقوق ختصص حماسبة وجبائة،   رسالة ماجستري يف العلوم التجارية،،   IFRS FOR SMEsواملتوسطة 
 .2011-2010 اجلزائر،، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، قتصاديةوالعلوم اإل
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بالغ سيب املوحد مع متطلبات معايري اإلمدى توافق النظام احملاخولة حسني محدان، عماد حممد فرحان،  .82
 .2014، جامعة بغداد، املايل )دراسة حتليلية يف األنظمة احملاسبية يف مجهورية العراق(

الصغرية ومتوسطة احلجم ومدى تطبيقه احملاسيب الدويل للمنشآت املعيار رمضان مسعود عبد هللا خليفة،  .83
 .2018 ،جامعة اجلبل الغريب، ليبيا على املنشآت الليبية املماثلة يف ظل عدم تطبيق املعايري الليبية الكاملة،

فصاح احملاسيب على أساس القيمة العادلة وأثره يف تزويد مستخدمي البياانت اإلسعيداين حممد السعيد،  .84
أطروحة دكتوراه يف علوم  قتصادية اجلزائرية، دراسة ميدانية،ت اإلات يف املؤسسااملالية على اختاذ القرار 

 .2018-2017التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة غرداية، اجلزائر، 
)دراسة  مدى فعالية تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةسعيداين حممد السعيد،  .85

، رسالة ماجستري، شعبة علوم التسيري، ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم استبيانية(
 .2014-2013 اجلزائر، التسيري، جامعة حممد بوقرة، بومرداس،

)واقعه، أمهية،  سرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائرالتسيري اإلسلطاين حممد رشيد،  .86
دارة أعمال،  إمذكرة ماجيسرت ختصص  وشروط التطبيق( حالة الصناعات الصغرية واملتوسطة بوالية بسكرة،

 .2006قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجلزائر، كلية العلوم اإل
أطروحة  ، SCFاحملاسيب املايلحماولة تقييم افصاح القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام  سعيدي عبد احلليم، .87

جامعة حممد  تصادية والتجارية وعلوم التسيري،قكلية العلوم األ  العلوم التجارية، ختصص احملاسبة، دكتوراه يف
  .2015-2014خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

ماجستري رسالة فصاح يف املؤسسات يف ظل معايري احملاسبة الدولية، دراسة حالة اجلزائر، ، اإلسفري حممد .88
، املركز اجلامعي حيي قتصادية والتجارية وعلوم التسيريمعهد العلوم اإل ختصص مالية وحماسبة، ،يف علوم التسيري
 . 2009-2008فارس ابملدية، 

، أطروحة دكتوراه يف عتماد مبدأ القيمة العادلةإفصاح احملاسيب من خالل أثر األمحد ولد عباد، أسيد  .89
 .2018-2017قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، العلوم اإلالعلوم التجارية، كلية 

ائري يف ظل التوجه حنو معايري فصاح وفق النظام احملاسيب املايل اجلز بعاد القياس واإلأصافو فتيحة،  .90
ة الشلف، اجلزائر، قتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعأطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإل بالغ املايل،اإل

2015-2016. 
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( وأثره على جودة IAS/IFRSفصاح احملاسيب يف ظل معايري احملاسبة الدولية )اإل صباحيي نوال، .91
قتصادية والتجارية وعلوم ص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم اإلرسالة ماجستري يف العلوم التجارية، ختصاملعلومة، 

 . 2011-2010، اجلزائر، 3التسيري، جامعة اجلزائر 
بالغ املايل الدويل املقرتح اخلاص ابملنشآت ى مالئمة متطلبات مسودة معيار اإلمدعايدة محد املهديل،  .92

ماجستري،  رسالة الصغرية واملتوسطة احلجم )املنشآت اخلاصة( للتطبيق يف بيئة املنشآت اخلاصة األردنية،
 .2009رق األوسط للدراسات العليا، يوليوشختصص حماسبة، جامعة ال

، أطروحة بداعيةية الدولية وممارسات احملاسبة اإلمعايري التقارير املالعبد احلكيم املربوك سامل عبد هللا،  .93
 .2012دكتوراه يف احملاسبة، كلية األعمال، جامعة عمان العربية، األردن،  

طار لتصور معايري حماسبية وطنية يف ظل املعايري احملاسبية الدولية إالنظام احملاسيب املايل ك عزوزي خملويف، .94
قتصادية والتجارية ية، ختصص حماسبة، كلية العلوم اإلرسالة دكتوراه يف العلوم التجار  )حالة األصول املادية(،

 .2016-2015وعلوم التسيري، جامعة عمار ثليجي األغواط، اجلزائر، 
، دراسة حالة البنوك إسرتاتيجية البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةعمران عبد احلكيم،   .95

قتصادية وعلوم التسيري، جامعة ختصص إسرتاتيجية، كلية العلوم اإلالعمومية بوالية مسيلة، رسالة ماجستري، 
 .2007مسيلة، اجلزائر،  

املؤسسات االقتصادية من خالل تطبيق النظام احملاسيب فصاح احملاسيب يف حوكمة سهام اإلإقمان عمر،  .96
-2016، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائرأطروحة دكتوراه علوم يف العلوم التجارية واملالية، ختصص حماسبة،  املايل،

2017. 
سرت ج، رسالة ماإنشاء وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية حالة اجلزائرقويقع اندية،  .97

 .  2001قتصادية وعلوم التسيري،  جامعة اجلزائر، غري منشورة، معهد العلوم اإل
VI.  النصوص التنظيمية والتشريعية 
 .1992لسنة  03لشعبية، العدد رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا .98
، املتضمن النظام 2007نوفمرب  25املوافق ل  1428ذي القعدة  15الصادر بتاريخ  11-07القانون  .99

 ، اجلزائر.74اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الديقراطية الشعبية، العدد  احملاسيب املايل،
 املؤسسات لتطوير التوجيهي القانون يتضمن الذي 2017 يناير 11 بتاريخ املؤرخ 02-17 رقم قانونال .100

  .02 العدد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة املتوسطة، و الصغرية
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املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب  ،2010يونيو سنة  29املوافق ل  1431رجب  16املؤرخ يف 01-10القرار  .101
 .، اجلزائر42العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد، 

، املتعلق بتحديد تشكيلة اجمللس 2011يناير  27املوافق ل  1432صفر  22املؤرخ يف  24-11لقرار ا .102
 .07اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد   الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعده،

VII.  منشورات أخرى 
لالفصاح متطلبات حتقيق نظام احملاسيب املايل للقواعد واملبادئ العامة  بوحديدة حممد، عمر قمان،  .103

، 2020منشورات دار املنظومة،  ،احملاسيب، دراسة ميدانية
http://search.mandumah.com/Record/925060 ، 2020ماي  15طالع اتريخ اإل. 

، للدراسات االنسانية ،ضوء املعايري احملاسبية الدولية فصاح احملاسيب يفاإل ،غازي عبد العزيز سليمان .104
، 2020دار املنظومة،  ، منشورات2007، السنة الثانية 2العدد 

http://search.mandumah.com/Record/925060 ، 0202ماي  15طالع اتريخ اإل. 
  .17، 1صدارة للتقرير املايل، اإلختبار السكواب، خمتصر املعايري الدوليإجمموعة  .105
دار منشورات  ، اسبة عن املسؤولية االجتماعيةتطوير احملدور املعايري احملاسبية الدولية يف مسلم ابراهيم،  .106

 .2020ماي  15اتريخ االطالع ،  http://search.mandumah.com/Record/925060، 2020 املنظومة،
فصاح احملاسيب ملعايري احملاسبة الدولية واالسالمية يف القياس واإلمضوي أمشاج جامد، أمحد صالح علي،  .107

 ، http://search.mandumah.com/Record/925060، 2020، منشورات دار املنظومة القطاع املصريف،
 .2020ماي  15اتريخ االطالع 

املخصصات املطلوابت احملتملة واملوجودات احملتملة، املوقع املعيار احملاسيب الدويل السابع والثالثون،  .108
 .2020ماي  15اتريخ االطالع  ،www.infotechaccountants.com  االلكرتوين 

من  املعيار احملاسيب الدويل السابع )قائمة التدفقات النقدية(،مؤسسة املعايري الدولية العداد التقارير املالية،  .109
 .2021 /04/  26اتريخ االطالع    www.infotechaccountants.comاملوقع 

املعيار احملاسيب الدويل الثالث والعشرون )تكاليف مؤسسة املعايري الدولية العداد التقارير املالية،  .110
 .2021 /04/  26ريخ االطالع ات www.infotechaccountants.comمن املوقع  االقرتاض(،

من  (،القوائم املالية املنفصلةاملعيار احملاسيب الدويل السابع )مؤسسة املعايري الدولية العداد التقارير املالية،  .111
 .2021 /04/  26اتريخ االطالع  www.infotechaccountants.comاملوقع 
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مؤسسة املعايري  املعيار الدويل للتقري املايل الثالث، جتميع األعمال،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .112
 الدولية للتقرير املايل.

اخلامس، األصول غري متداولة  املعيار الدويل للتقري املايل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .113
 مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل. ستمرة،احملتفظبها للبيع والعمليات غري امل

املعيار الدويل للتقري املايل  السادس  استكشاف املوارد املعدنية اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .114
 ،  مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل.وتقوميها

مؤسسة ، القطاعات التشغيليةملايل السابع، املعيار الدويل للتقري ااهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .115
 املعايري الدولية للتقرير املايل.

املعيار الدويل للتقري املايل الرابع عشر احلساابت املؤجلة ألسباب اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .116
 .عايري الدولية للتقرير املايلمؤسسة امل، تنظيمية

مؤسسة املعيار الدويل للتقري املايل السادس عشر، عقود االجيار، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .117
 املعايري الدولية للتقرير املايل.

مؤسسة  املعيار الدويل للتقري املايل السابع عشر  عقود التأمني، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني،  .118
 ملايل.املعايري الدولية للتقرير ا

 منشورات دار املنظومة احملاسبة املالية، النظرية والتحليل،اجلمعية السعودية للمحاسبة،  .119

http://search.mandumah.com/Record/925060 ،  82 ص ،2020ماي  15اتريخ االطالع. 
 ملراجع ابللغة األجنبية ا

I. Les Livres   

120. Asif Chaudhry  ,Danie Coetsee, Erwin bakeer , sanphen varughese, stphen mellwaine, 

International Financial Reporting Standard, All rights reserved. Published by John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken, New Jersey  , Published simultaneously in Canada, 2015. 

121. Expert comptable, Pocket IFRS pour PME, France, 15/09/2009 . 

122. Deloitte, IFRS for SMES in yourpocket, london, april 2010    

123. Paul Pacter, Pocket Guide to IFRS Standards: the global financial reporting 

language, IFRS Foundation , United Kingdom, 2016. 

 

 

II. Les Revues    

124. Diego Valentinetti, Caterina Basile, " Differences between National Reporting Practices 

and IFRS for SMEs Presentation and Disclosure Requirements: Evidence from Italy ", 
International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 6, No. 2, 2016. 



 قائمة املصادر املراجع  
   

  

- 275 - 
 

125. Dinuja perera, parmod chand, " Issues in the adoption of international financial 

reporting standards (IFRS(  for  small and medium- sized enterprises ( SMES  "( , 
Advances in Accounting, incorporating Advances International  Accounting 31 , 2015.   

III. Séminaires et rapports 

126. ISGA, Le Nouveau Plan Comptable des Entreprises et Normalisation 

Internationationale, Séminaire en collaboration avec réseau d’experts, France- Maghreb, 

Alger, juin 2005. 

127. Holland, john, The corporate governance role of financial Institutions in their invests 

company "ACCA Report 46, London 2001. 

IV. Autres    

128. Alessandro GHIO, tree essays on corporate disclosure by small and medium entities, 

Thèse de doctorat en Sciences de gestion, de l’ECOULE DOCTORALE, ECONOMIE, 

MANAGEMENT, MATHEMATIQUES RET PHYIQUE, UNIVERSITE PARIS- SEINE, 6 

July 2018. 

129.   Elie Salameh, L'impact des normes IFRS sur le contenu informationnel des états 

financiers des PME cotées, Thèse de doctorat en Sciences de gestion, à Bordeaux 4, 2010.   

130. International Accounting Standard, IFRS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTITIES,   http://www.iasplus.com/standard/ifrsforsmes.htm 30 avril 2021.    

131. Price Water House Cooper, "Similarities and Differences, A Comparision of Full and 

IFRS for Smes"-2009. 

132. Shazia Essa, IFRS FOR SMES, Masters in Accounting, Master's Thesis in Accounting, 

School: Accounting, Economics and Finance, College of Law and Management Studies, 28 

February 2018.   

 لكرتونية املواقع اإل
 www.iasb.orgموقع جملس معايري احملاسبة الدولية  .133
لكرتونية ستبيانة اإلاملتعلق ابإل الرابط .134
-https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7

NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1 
 

 

http://www.iasplus.com/standard/ifrsforsmes.htm
http://www.iasb.org/
https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1
https://docs.google.com/forms/d/1aUGUs8yaNlyYP7-NCUqJtllcqATyfJ33WSwCibSmHFg/edit?chromeless=1


- 276 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 املالحق



  املالحق  
 

- 277 - 
 

 ستبيان ابللغة العربيةستمارة اإلإ :01امللحق رقم
 جامعة زاين عاشور ابجللفة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 التخصص: حماسبة ومالية                                   قسم املالية واحملاسبة                                   

 ستمارة االستبيان إ
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته                                     

عداد الدراسة امليدانية لألطروحة الدكتوراه إالدراسة اليت سنقوم هبا يف اطار ستبيان جزءا من ميثل هذا اإل
 :بعنوان

فصاح احملاسيب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل تبين املعيار املايل الدويل آليات حتقيق متطلبات اإل
 (دراسة ميدانية) IFRS  for SEMSللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ىل حتليل آرائكم بصفتكم حماسبني معتمدين يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونظرا إهتدف هذه الدراسة 
وراء تكم مساعدتنا يف حتقيق اهلدف من ننا يشرفنا أن نطلب من سيادإاجملال ف لعلمية والعملية يف هذاخلربتكم ا

، مث اختياران هلذا العنوان وتزويدان ابملعلومات الالزمة اليت تضيف للبحث العلمي، فنرجو قراءة العبارات جيدا وبدقة
ل للثقة وأننا لن نستخدمها مكان االجابة الصحيحة، مع شكران املسبق فان اجابتكم ستكون حم)/(  وضع العالمة

 سوى ألغراض البحث العلمي.
إشراف الدكتور:  قمان عمر                                         من إعداد طالبة الدكتوراه: طحاح فضيلة     

 :التايلستخدام مقياس ليكارت اخلماسي ابلشكل كذلك أنه مت إ  معلماً  حنيطك 
 غري موافق متاماً  غري موافق حمايد موافق موافق متاماً 
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 البياانت الشخصية والوظيفية: اجلزء األول
 أسئلة ختص املستجوب 

 املؤهالت العلمية 
 ( ) DEAU  الدراسات اجلامعية التطبيقية  -
 ( )                                 ليسانس -
 (  )                               ماسرت    -
 (  )                              املاجستري -
 ( )            الدراسات العليا املتخصصة  -
 (         )                                دكتوراه -

 املؤهالت املهنية  
 ( )                       حماسب معتمد   -
 (  )                      مساعد حماسب  -
 ( )                      حبري حماسيب      -
 ( )                       حمافظ حساابت -
 ( )                       أستاذ جامعي   -

  سنوات اخلربة 
 (  )           سنوات         5أقل من  -
 ( )           سنة  15سنوات اىل 5من  -
 (  )            سنة 20سنة اىل 16من  -
 (  )                  سنة  20أكثر من  -
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فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل تبين  املعيار الدويل ليات اإلآاجلزء الثاين:  

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 احملاسيب  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية فصاحآليات اإلاألول:احملور 
موافق  العبارة الرقم

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة

 القوائم املالية  
 

      تعد املؤسسات اجلزائرية قوائما مالية سنواي على األقل.   1
تتضمن القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات الصغرية واملتوسطة   2

لة اخلزينة، اجلزائرية كل من امليزانية، حساب النتائج، جدول سيو 
، قائمة التدفقات النقدية ابإلضافة اىل جدول تغريات األموال

 املالحق. 

     

تعكس القوائم املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة جممل   3
 مالت واألحداث املتعلقة بنشاطها. املعا

     

تصف ميزانية  املؤسسات الصغرية واملتوسطة عناصر األصول  4
 واخلصوم كل على حدى. 

     

تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملخص لألعباء واملتوجات  5
 املنجزة من قبلها وتدرجها يف قائمة جدول حساب النتائج. 

     

الصغرية واملتوسطة جدول تدفقات اخلزينة الذي تعد املؤسسات  6
يعطي ملستخدمي املعلومات املالية مدى قدرة هذه املؤسسات 

 على توليد األموال

     

تتضمن قائمة التدفقات النقدية األموال من املداخيل وخمارج من  7
 املوجودات املالية حاصلة خالل السنة.  

     

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن بيان تغيري رؤوس األموال  8
 اخلاصة.   

     

 ضافية واملالحظات اهلامشية واملالحق اإليضاحات مصطلحات العرض واإل
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تستخدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مصطلحات يف العرض   9
 تقلل الغموض يف القوائم املالية.

     

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن األحداث اليت تلي اعداد  10 
القوائم املالية اسفل القائمة املالية اليت خصها التعديل وتسمى 

 .ابملالحظات اهلامشية 

     

تتضمن االيضاحات شرح مفصال عن األحداث الالحقة  اليت   11
 .عدلت يف قوائمها املالية

     

جيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدم االفراط يف   12
استخدام املالحظات  واهلوامش لكي ال تكون أكثر أمهية من 

 القوائم املالية.

     

تشمل املالحظات شرحا للسياسات احملاسبية املتبعة يف تقييم  13
 .االصول واملخزوانت ....اخل

     

يف املالحق االضافية أقل أمهية من  تعترب املعلومات املالية الواردة  14
 تلك اليت ترد يف القوائم املالية.

     

تتضمن املالحق التابعة للكشوف امللية للمؤسسات الصغرية  15
واملتوسطة عناصر أخرى مثل الشركة األم، الفروع، عالقات 
األطراف األخرى )املسامهني، املسريين، الصفقات ( ابإلضافة تقيم 

 حقوق امللكية.

     

جداول اضافية مستقلة عن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تقدم  16
 .القوائم املالية

     

تربز هذه اجلداول )جداول اضافية( معلومات اضافية تسهل فهم  17
)جدول حركة املخزون، وجدول مصاريف القوائم املالية مثل

املوظفني، الضرائب، الرسوم واملدفوعات املماثلة، اخلدمات 
األخرى، جدول االهتالك وخسائر القيمة للتثبيتات، جدول حتديد 

 .النتائج الضريبية، بيان األرابح واالحتياطات.....اخل(

     

 توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة والتقرير حمافظ احلساابت وجملس االدارة 
وسطة عن املعلومة املالية عند تفصح املؤسسات الصغرية واملت  18

نتهاء من السنة املالية اليت عادة ما تكون ربع سنة أو سنة  اإل
 كاملة.
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فصاح عن املعلومة عند االنتهاء من السنة املالية يسمح ابلعرض اإل 19
العادل هلا حبيث ال ختدم املعلومات املفصح عنها جهة عن جهة 

 أخرى.

     

دراج عمود يف القوائم املالية تتضمن معلومات يتم إضافة خانة أو إ 20
 عن السنة السابقة فضال عن السنة احلالية. 

     

      ختاذ القرارات.  ملقارنة يف تقييم أداء املؤسسة وإتساعد اخلاانت ا 21
صغرية واملتوسطة ميكن ملستخدمي املعلومات املالية للمؤسسات ال 22

رة  ملا حيمله دايف تقرير  جملس اإلحظات الواردة ستفادة من املالاإل
 سرتاتيجية النمو املستقبلية  هلاته املؤسسات       من افصاحات  عن اإل

     

ؤسسات الصغرية واملتوسطة  ميكن ملستخدمي املعلومات املالية للم 23
ستفادة من التحفظات اليت حيملها تقرير حمافظ كذلك اإل

 احلساابت.   

     

ستعاهبا من إحلساابت فهم املعلومات املعقدة و حمافظ ايسهل تقرير  24
 .قبل مستخدميها

     

 
 فصاح احملاسيب يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةمعوقات اإل احملور الثاين:

صعوبة التخلي عن النظام القدمي الذي أتصل وجتذر يف   25 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

     

غياب القوانني التكميلية الداعمة للنظام احملاسيب املايل مثل  26
 القوانني اجلبائية. 

     

ضعف أنظمة التسيري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مما   27
 يصعب عليها تغيري نظامها احملاسيب يف وقت قصري.

     

عتماد هذا م اجلديد حيث أن إعدم تكوين اطارات خبرية ابلنظا  28
 النظام اجلديد يف املراكز التدريبية حلد اآلن ما يزال ضعيف.

     

نقص البحوث والدراسات األكادميية حول النظام احملاسيب املايل  29
SCF  . 

     

املستعلمة يف املؤسسات تصال ضعف تكنولوجيا املعلومات واإل 30
 الصغرية واملتوسطة يف ظل تطور النظام احملاسيب املايل.
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 فصاح احملاسيب وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاحملور الثالث : متطلبات اإل

موافق  العبارة الرقم
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

واملتوسطة وفق هذا املعيار عن  تفصح املؤسسات الصغرية 31
السياسات احملاسبية املتبعة حسب متطلبات املعايري احملاسبية 

 .IAS-IFRS الدولية ومعايري االبالغ املايل

     

بسط املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة السياسات   34
احملاسبية ابعتبار هذا النوع من املؤسسات ال يقوم أبعمار 

 ضخمة.

     

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن التغريات يف السياسات  33
احملاسبية وفق متطلبات املعايري احملاسبية الدولية ومعايري االبالغ 

 IAS-IFRS املايل

     

تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األثر الناجم عن   34
التغريات يف السياسات احملاسبية املتبعة يف املالحظات اسفل 

 القائمة املالية. 

     

      تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة القوائم املالية  كل سنة.  35
 IFRS FORحدد املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 36

SMES  القوائم املالية ب)امليزانية، قائمة الدخل، قائمة التغريات
 يف حقوق امللكية، قائمة التدفقات النقدية(.

     

وفق هذا املعيار فان  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  مطالبة بعرض  37
 البياانت املالية ذات األمهية النسبية فقط يف قائمة امليزانية 

     

وسطة حسب هذا املعيار عن جممل املؤسسات الصغرية واملتتفصح  38
يرادات واألعباء ذات األمهية النسبية والسياسات احملاسبية املتبعة اإل

 لتقيمها 

     

مل يطالب جملس املعايري احملاسبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  39
 ابعداد قائمة التدفقات النقدية الذي قد يشكل عبئ عليها  
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 IFRS FORواملتوسطةبسط املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية   40

SMESمثل الغاء ة يف القوائم املاليةردبنود القياس واالفصاح الوا ،
 ضرورة التقييم وفق القيمة العادلة.

     

وفق هذا املعيار تفصح املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن   41
األخطاء احملاسبية للفرتات السابقة اليت قد تكون ضللت 

 مستخدمي املعلومات املالية. 

     

قلص املعيار اخلاص ابملؤسسات الصغرية املتوسطة االفصاح يف  42
فئات األصول املالية املفصح عنها من اربع فئات اىل فئتني هم  

 أدوات مالية متاحة للبيع وأدوات مالية أخرى.  

     

ال تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبعداد قوائم مالية مقارنة  43
      املعيار من أول سنة من تطبيقها هلذا

تقدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة قائمة واحدة جتمع بني  44
      حساب النتائج وجدول تغريات رؤوس األموال.

نص املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات على ضرورة اعداد  45
االيضاحات لبعض بنود القوائم املالية اليت من شأهنا قد تساعد يف 

 الفهم الدقيق هلا 

     

   حسب هذا املعيار  ؤسسات الصغرية واملتوسطةملاليتطلب من ا 46
عرض املعلومات القطاعية، أو حصة السهم مان األربااح، أو 

 .التقاارير املالياة ملرحلية

     

سرع املعيار احملاسيب اخلاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترية  47
      القوائم املالية.االفصاح احملاسيب عن طريق اصدار لغة برجمة 

تسمح برجمة القوائم املالية بنقل املعلومات املالية من جهاز  48
      اعالمك اىل جهاز آيل اعالم آخر مبجرد طلبها.
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 الفرنسيةستبيان ابللغة ستمارة اإلإ: 02 امللحق رقم       
Université Xian Ashour de Djelfa 

Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion 

Département des Finances et de la Comptabilité        Spécialisation : Comptabilité et Finance 

formulaire d'enquête 

Ce questionnaire fait partie de l'étude que nous allons mener dans le cadre de la 

préparation de l'étude de terrain pour la thèse de doctorat intitulée : 

Mécanismes pour atteindre les exigences de divulgation comptable pour les petites et moyennes 

entreprises à la lumière de l'adoption de la norme financière internationale pour les petites et 

moyennes entreprises (étude de terrain). 

Cette étude vise à analyser vos opinions en tant qu'experts-comptables dans les petites et 

moyennes entreprises, et compte tenu de votre expérience scientifique et pratique dans ce 

domaine, nous sommes honorés de vous demander de nous aider à atteindre l'objectif derrière 

notre sélection de ce titre et de nous fournir les informations nécessaires qui s'ajoutent à la 

recherche scientifique.Mettez la marque (/) à la place de la bonne réponse, avec nos 

remerciements à l'avance, votre réponse sera digne de confiance et nous ne l'utiliserons qu'à des 

fins de recherche scientifique. 

Préparé par un doctorant : Tahah  Fadila                                          Encadré par Dr : gumane  amar 

Nous vous informons également que l'échelle de Likert en cinq points a été utilisée comme suit : 

 Pas du tout 

d'accord 

 

 je ne suis pas 

d'accord 

 

Neutre 

  

 D’accord  tout à fait ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املالحق  
    

  

- 285 - 
 

 
Première partie : Données personnelles et professionnelles 

 Questions pour l'intervieweur Qualifications 

- Études Universitaires Appliquées  DEAU  ( ) 

-  Bachelier                                                     ( ) 

-  Maître                                                          ( ) 

- Maîtrise                                                         ( ) 

- Études supérieures spécialisées                    ( ) 

-  Doctorat                                                       ( ) 

 Qualifications professionnelles 

- Comptable agréé                                            ) (  

- Assistant comptable                                                      ( )  

- Encre comptable                                             ) (                               

- Teneur de compte                                           ) (  

- Professeur à l'Université                                 ( )    
Années d'expérience 

- Moins de 5 ans                                                          ) (     
- De 5 ans à 15 ans  (                                            ) ( 
- De 16 ans à 20 ans  ) (                                             
- plus de 20 ans  ) (                                                    
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Deuxième partie : Mécanismes de divulgation comptable dans les petites et moyennes entreprises 

algériennes à la lumière de l'adoption de la norme internationale pour les petites et moyennes 

entreprises 

Le premier axe : Les mécanismes de divulgation comptable dans les petites et moyennes 

entreprises algériennes 

le 

nombre 

 

Phrase 

 

tout à 

fait 

ok 

 

D’accord 

 

Neutre 

 

je ne 

suis pas 

d'accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

États financiers 

01 Les institutions algériennes 

préparent des états financiers au 

moins une fois par an. 

     

02 Les états financiers préparés par les 

petites et moyennes entreprises 

algériennes comprennent le budget, 

le compte de résultats, le tableau des 

liquidités de la trésorerie, le tableau 

des variations de fonds, le tableau 

des flux de trésorerie, en plus des 

annexes. 

     

03 Les états financiers des petites et 

moyennes entreprises reflètent 

l'ensemble des transactions et 

événements liés à leurs activités 

     

04 Les états financiers des petites et 

moyennes entreprises reflètent 

l'ensemble des transactions et 

événements liés à leurs activités. 

     

05 Les petites et moyennes entreprises 

doivent préparer un résumé des 

charges et des produits accomplis 

par elles et les inclure dans la liste 

du tableau de calcul des résultats. 

 

     

06 Les petites et moyennes entreprises 

préparent le tableau des flux de 

trésorerie qui indique aux 

utilisateurs d'informations 

financières dans quelle mesure ces 

institutions peuvent générer des 

fonds. 
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07 Le tableau des flux de trésorerie 

comprend les fonds provenant des 

revenus et des  

sorties d'actifs financiers obtenus au 

cours de l'exercice. 

     

08 Les petites et moyennes entreprises 

divulguent une déclaration de 

l'évolution du capital privé. 

     

Termes de présentation, notes, notes marginales et annexes supplémentaires 

09 Les PME utilisent des termes de 

présentation qui réduisent 

l'ambiguïté dans les états financiers. 

     

10 Les petites et moyennes entreprises 

divulguent les événements qui 

suivent la préparation des états 

financiers sous l'état financier 

spécifié par l'amendement et ils sont 

appelés notes marginales. 

     

11 Les notes comprennent une 

explication détaillée des événements 

ultérieurs qui ont été modifiés dans 

leurs états financiers. 

     

12 Les PME ne devraient pas faire un 

usage excessif des notes et des 

marges afin qu'elles ne soient pas 

plus importantes que les états 

financiers. 

     

13 Les notes comprennent une 

explication des politiques 

comptables utilisées dans 

l'évaluation des actifs et des 

actions... etc. 

     

14 Les informations financières 

contenues dans les annexes 

supplémentaires sont moins 

importantes que celles contenues 

dans les états financiers 

     

15 Les annexes jointes aux états 

financiers des petites et moyennes 

entreprises comprennent d'autres 

éléments tels que la société mère, les 

succursales, les relations d'autres 

parties (actionnaires, dirigeants, 

transactions) en plus de l'évaluation 

des droits de propriété. 
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16 Les petites et moyennes entreprises 

fournissent des tableaux 

supplémentaires indépendants des 

états financiers. 

 

     

17 Ces tableaux mettent en évidence 

(tableaux complémentaires) des 

informations complémentaires qui 

facilitent la compréhension des états 

financiers telles que (calendrier des 

mouvements de stocks, calendrier 

des dépenses du personnel, taxes, 

redevances et paiements assimilés, 

autres services, calendrier 

d'amortissement et pertes de valeur 

des installations, calendrier de 

détermination des résultats fiscaux , 

compte de résultat.... .etc). 

     

Le moment de l'information, les champs comparatifs et le rapport, le titulaire du compte et 

le conseil d'administration 

18 Les petites et moyennes entreprises 

publient des informations financières 

à la fin de l'exercice, qui est 

généralement un trimestre ou une 

année complète. 

     

19 La divulgation de l'information en 

fin d'exercice permet sa sincérité 

afin que l'information divulguée ne 

serve pas une partie pour une autre. 

     

20 Un champ ou une colonne est ajouté 

dans les états financiers qui 

comprend des informations sur 

l'année précédente ainsi que l'année 

en cours. 

     

21 Les cellules comparatives aident à 

évaluer la performance de 

l'organisation et à prendre des 

décisions. 

     

22 Les utilisateurs de l'information 

financière des petites et moyennes 

entreprises peuvent bénéficier des 

observations contenues dans le 

rapport du conseil d'administration 

en raison des informations qu'il 

contient sur la stratégie de 
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croissance future de ces entreprises. 

23 Les utilisateurs de l'information 

financière des PME peuvent 

également bénéficier des réserves 

que contient le Portfolio Report 

     

24 Le Portfolio Report facilite la 

compréhension et l'assimilation 

d'informations complexes par ses 

utilisateurs 

     

Le deuxième axe : les obstacles à la divulgation comptable dans les petites et moyennes 

entreprises algériennes  

le 

nombre 

 

Phrase 

 

tout à 

fait ok 

 

D’accord 

 

Neutre 

 

je ne 

suis pas 

d'accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

25 La difficulté d'abandonner l'ancien 

système qui a pris racine et s'est 

enraciné dans les petites et 

moyennes entreprises. 

     

26 Absence de lois complémentaires 

qui soutiennent le système de 

comptabilité financière, telles que 

les lois fiscales. 

     

27 Des systèmes de gestion faibles 

dans les petites et moyennes 

entreprises, ce qui rend difficile 

pour elles de changer leur système 

comptable en peu de temps. 

     

28 Ne pas former des pneus experts 

avec le nouveau système, car 

l'adoption de ce nouveau système 

dans les centres de formation est 

jusqu'à présent encore faible 

     

29 Manque de recherche et d'études 

académiques sur le système de 

comptabilité financière   

     

30 Faiblesse des technologies de 

l'information et de la 

communication utilisées dans les 

petites et moyennes entreprises 

compte tenu de l'évolution du 

système de comptabilité financière 
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Le troisième axe : les obligations de divulgation comptable selon la norme internationale 

pour les petites et moyennes entreprises 

le 

nombre 

 

Phrase 

 

tout 

à fait 

ok 

 

D’accord 

 

Neutre 

 

je ne 

suis pas 

d'accord 

Pas du 

tout 

d'accord 

31 Conformément à cette norme, les 

petites et moyennes entreprises 

divulguent les méthodes comptables 

adoptées conformément aux 

exigences des normes comptables 

internationales et des normes 

d'information financière 

     

32 La Norme internationale pour les 

petites et moyennes entreprises a 

simplifié les méthodes comptables 

car ce type d'entreprise n'a pas une 

durée de vie énorme. 

     

33 Les petites et moyennes entreprises 

divulguent les changements de 

méthodes comptables conformément 

aux exigences des normes 

comptables internationales et des 

normes d'information financière 

     

34 Les petites et moyennes entreprises 

divulguent l'effet des changements 

de conventions comptables adoptés 

dans les notes au bas de l'état 

financier. 

     

35 Les petites et moyennes entreprises 

préparent des états financiers chaque 

année. 

     

36 Sélectionnez la norme internationale 

pour les états financiers des petites et 

moyennes entreprises (bilan, compte 

de résultat, état des variations des 

capitaux propres, état des flux de 

trésorerie). 

     

37 Selon cette norme, les petites et 

moyennes entreprises sont tenues de 

ne présenter au bilan que des états 

financiers significatifs 
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38 Selon cette norme, les petites et 

moyennes entreprises divulguent le 

total des revenus et dépenses 

d'importance significative et les 

conventions comptables utilisées 

pour les évaluer. 

     

39 Le Conseil des normes comptables 

n'a pas exigé que les petites et 

moyennes entreprises préparent un 

état des flux de trésorerie, ce qui 

peut constituer un fardeau pour elles. 

     

40 Simplifier la norme internationale 

pour les petites et moyennes 

entreprises IFRS POUR PME, les 

éléments d'évaluation et de 

divulgation contenus dans les états 

financiers, comme éliminer la 

nécessité d'une évaluation selon la 

juste valeur. 

     

41 Selon cette norme, les petites et 

moyennes entreprises divulguent des 

erreurs comptables pour des périodes 

antérieures qui peuvent avoir induit 

les utilisateurs de l'information 

financière en erreur 

     

42 Selon cette norme, les petites et 

moyennes entreprises divulguent des 

erreurs comptables pour des périodes 

antérieures qui peuvent avoir induit 

les utilisateurs de l'information 

financière en erreur 

     

43 Les petites et moyennes entreprises 

ne préparent pas d'états financiers 

comparatifs dès la première année 

d'application de cette norme. 

     

44 Les petites et moyennes entreprises 

proposent un menu unique qui 

combine le calcul des résultats et le 

calendrier des changements de 

capital. 
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45 La norme comptable pour les 

établissements stipule la nécessité de 

préparer des clarifications pour 

certains éléments des états financiers 

qui peuvent aider à une 

compréhension précise de ceux-ci 

     

46 Selon cette norme, les petites et 

moyennes entreprises ne sont pas 

tenues de présenter des informations 

sectorielles, une part des bénéfices 

ou des rapports financiers 

intermédiaires. 

     

47 La norme comptable pour les petites 

et moyennes entreprises a accéléré le 

rythme de la divulgation comptable 

en publiant le langage de 

programmation des états financiers. 

     

48 La programmation des états 

financiers permet le transfert des 

informations financières de votre 

appareil de notification vers un autre 

appareil automatique dès qu'elle est 

demandée. 
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: مناذج الكشوف املالية حسب النظام احملاسيب 03امللحق رقم 
  املايل 

 امليزانية  .1
 األصول جانبالسنة املالية املقفلة يف .....  ميزانية : (1)رقم  اجلدول
 الصايف Nالسنة املالية املقفلة  األصول

N-1 الصايف الرصيد اهتالك امجايل 
      جارية غري أصول

     فارق بني االقتناء املنتوج االجيايب أو السليب
     التثبيتات الغري مادية 

        املادية التثبيتات
      أراضي        

      مباين         
          أخرى مادية تثبيتات        
     تثبيتات ممنوح امتيازها        
     تثبيتات جيري اجنازها        
      مالية تثبيتات
        سندات موضوعة موضع معادلة         
     مسامهات أخرى وديون دائنة مرتبطة هبا         
     سندات أخرى مثبتة         
     قروض وأصول أخرى غري جارية         
     ضرائب مؤجلة عن األصل         
          جارية غري األصول جمموع
      جارية أصول

         التنفيذ قيد ومنتجات خمزوانت        
      املماثلة واالستخدامات الدائنة احلساابت        

         الزابئن        
         اخرون مدينون            
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         شاهبها وما الضرائب            
         األصول  اخلزينة            
     ديون أخرى واستخدامات مماثلة             

     املوجودات وما شاهبها 
     األموال املوظفة واألصول الغري جارية األخرى         
     اخلزينة         
         اجلارية األصول جمموع
          لألصول العام اجملموع

 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ اليستعمل 

 .74ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر
 اخلصوم جانب السنة املالية املقفلة يف .....  ميزانية (:2اجلدول رقم )

 اخلصوم N  امجايل N-1  الصايف

  اخلاصة األموال رؤوس  

  إصداره مت املال سأر             

 به مستعان غري املال سأر           

 (( 1عالوات واحتياطات )احتياطات جممدة )          
 فوارق التقييم           
 (1فارق املعادلة )          
  اجملمع حصة صافية نتيجة– الصافية النتيجة            

 الرتحيل من جديد  -رؤوس أموال أخرى          
  املدجمة الشركة حصة         

  األقلية ذوي حصة         

  (1) اجملموع    

  جارية الغري اخلصوم  

 مالية مدينة  وديون قروض          

  الضرائب )املؤجلة واملرصود هلا(        

 ديون أخرى ندينة غري جارية         
  مسبقا اثبتة ومنتجات مؤوانت        

  2 اجلارية الغري اخلصوم جمموع    
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     اجلارية خصوم  

  امللحقة واحلساابت موردون          

  ضرائب          

  أخرى مدينة ديون          

  سلبية خزينة        

   3 جلارية ا  اخلصوم جمموع    

  للخصوم العام اجملموع    

 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ البستعمل

 .75ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر
 حساب النتائج  .2

 (: حساب النتائج حسب الطبيعة للسنة املالية املقفلة ........3اجلدول رقم )
 N N-1 البيان

      عمالاأل رقم    
    التصنيع قيد ومنتجات املصنعة النتجات من احملزوانت تغيري     
    املثبت اإلنتاج    
    االستغالل اعاانت    
      املالية السنة انتاج -1
      املستهلكة املشرتايت   
      األخرى واالستهالكات اخلارجية اخلدمات   
       املالية السنة استهالك -2
      املضافة القيمة -3
      املستخدمني أعباء   
      املشاهبة واملدفوعات والرسوم الضرائب   
       االستغالل فائض امجايل -4
   األخرى العملياتية املنتوجات   
      األخرى العملياتية االعياء   
      واملؤوانت لالهتالكات املخصصات   
    واملؤوانت القيمة اخلسائر اسرتجاعات   
      العملياتية النتيجة -5
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    املالية املنتوجات  
    املالية األعباء  
    املالية النتيجة -6
      6+5 الضرائب قبل العادية النتيجة -7

    العادية النتائج عن دفعها الواجبة الضرائب    
    العادية النتائج عن التغريات املؤجلة الضرائب   
    العادية األنشطة منتجات جمموع   
   العادية األنشطة أعباء جمموع   
      العادية لالنشطة الصافية النتيجة -8
   - النتوجات– عادية الغري العناصر   
   - األعباء- عادية الغري العناصر   
    عادية الغري النتيجة -9

      املالية للسنة الصافية النتيجة -10
   حصة الشركة املوضوعة موضع املعادلة يف النتيجة الصافية    

 ( 1النتيجة الصافية للمجموع اجملمد ) -11
 ومنها حصة ذوي األقلية وحصة اجملمع            

  

 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ البستعمل

 .76ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر
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 ...... (: حساب النتائج حسب الوظيفة للسنة املالية املقفلة4اجلدول رقم )
 N N-1 البيان

      االعمال رقم    
    كلفة املبيعات      

     اهلامش الربح االمجايل  -1
     منتجات أخرى عملياتية   

     التكاليف التجارية   
   األعباء االدارية   
   أعباء أخرى عملياتية   
       النتيجة العملياتية  -2
   تقدمي تفاصيل األعباء حسب النوع   
   مصاريف العاملني املخصصات لالهتالك  
   منتجات مالية   
     األعباء املالية   
      النتيجة العادية قبل الضريبة  -3

   الضرائب الواجبة على النتائج العادية    
      الضرائب املؤجلة على النتائج العادية    
     النتيجة الصافية لألنشطة العادية   -4
    األعباء الغري عادية   
    املنتوجات الغري عادية   
   الصافية للسنة املالية  النتيجة -5

    حصة الشركات املوضوع موضع املعادلة يف النتائج الصافية     
 ( 1النتيجة الصافية للمجموع اجملمد ) -6

 ومنها حصة ذوي األقلية وحصة اجملمع            
  

 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ ستعمليال

 .78ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر
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 جدول تدفقات اخلزينة  .3
 (: تدفقات اخلزينة للسنة املالية )الطريقة املباشرة (5اجلدول رقم )

 N-1السنة املالية  Nالسنة املالية  البيان
   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية 

   التحصيالت املقبوضة من عند الزابئن    
   املبالغ املدفوعة للموردين    
   الفوائد واملصاريف املالية األخرى املدفوعة    
   الضرائب عن النتائج املدفوعة    

   تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري عادية 
   تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة ابلعناصر غري عادية    

   (1جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة العملياتية )
   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة االستثمارية 

   املسحوابت عن اقتناء تثبيتات املادية أو الغري مادية    
   التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مادية أو غري مادية   
   املسحوابت عن اقتناء تثبيتات مالية   
   التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية   
   الفوائد اليت مت حتصيلها عن التوظيفات املالية   
   احلصص واألقساط املقبوضة من النتائج  

   (2جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة االستثمارية )
   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل  

   التحصيالت يف أعقاب اصدار أسهم  
   احلصص وغريها من التوزيعات اليت مت القيم هبا   
   التحصيالت املتأتية من القروض   
   تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة   

   (3جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة التمويلية )
   أتثريات تغريات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيولة   

   (3+2+1تغري أموال اخلزينة يف الفرتة )
   أموال اخلزينة وما يعادهلا عند افتتاح السنة املالية   
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   أموال اخلزينة وما يعادهلا عند اقفال السنة املالية  
   تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة 

   املقاربة مع النتيجة احملاسبية 
 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ ستعمليال

 .85ص  مرجع سبق ذكره، ع،جلنة النشر، م، ص، ز،   :املصدر
 (: تدفقات اخلزينة للسنة املالية )الطريقة الغري املباشرة (6اجلدول رقم )

  N-1السنة املالية  Nالسنة املالية   البيان 
   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة العملياتية 

   صايف نتيجة السنة املالية  
   تصحيحات  من أجل  
   االهتالكات واألرصدة   
   تغري الضرائب املؤجلة   
   تغري املخزوانت 

   تغري الزابئن والديون الدائنة األخرى   
   تغري املوردون والديون األخرى  
   قيمة البيع اليت تزيد أو تنقص الصافية من الضرائب    

   (1العملياتية )جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة 
   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة االستثمارية 

   املسحوابت عن شراء التثبيتات 
   حتصيالت من مبيعات التثبيتات  

   ( 1أتثري تغريات حميط التجميد )
   (2جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة االستثمارية )

   تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من أنشطة التمويل  
   احلصص املدفوعة للمسامهني

   زايدة رأس املال النقدي  
   إصدار  القروض 

   تسديد القروض   
   (3جمموع أموال اخلزينة الصافية املتأتية من األنشطة التمويلية )
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   (3+2+1تغري أموال اخلزينة يف الفرتة )
   أموال اخلزينة عند افتتاح السنة املالية  

   أموال اخلزينة عند اقفال السنة املالية
   أتثريات تغري سعر العمالت األجنبية 

   تغري أموال اخلزينة   
 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ ستعمليال

 .87ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر
 بيان تغري رؤوس األموال اخلاصة  .4

 (: رؤوس األموال اخلاصة للسنة املالية املقفلة ...... 7اجلدول رقم )
رأس مال  مالحضة  البيان 

 الشركة
عالوة 

 االصدار 
فارق 

 التقييم 
فرق اعادة 

 التقييم 
االحتياجات 

 والنتيجة 
       N-2ديسمرب  31الرصيد يف 

       تغري الطريقة احملاسبية   
       تصحيح األخطاء اهلامة   
       اعادة تقييم التثبيتات   
       األرابح أو اخلسائر غري مدرجة يف احلساابت  

       حساب النتيجة   
       احلصص املدفوعة   
       زايدة رأس املال   

       صايف نتيجة السنة املالية 
       N-1ديسمرب  31الرصيد يف 

       تغري الطريقة احملاسبية   
       تصحيح األخطاء اهلامة   
       اعادة تقييم التثبيتات   
       األرابح أو اخلسائر غري مدرجة يف احلساابت  

       حساب النتيجة   
       احلصص املدفوعة   
       زايدة رأس املال   
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       صايف نتيجة السنة املالية 
       Nديسمرب  31الرصيد يف 
 .املدجمة املالية الكشوف لتقدمي الإ البستعمل

 .89ص  مرجع سبق ذكره، جلنة النشر، م، ص، ز، ع،  :املصدر

 : صدق احملكمني الظاهري 04امللحق رق 
 يبني أمساء احملكمني لالستبيان قيد الدراسة: (8اجلدول رقم )

 املؤهل العلمي  االسم واللقب  الرقم 
 جبامعة اجللفة   )أ(أستاذ حماضر  قمان عمر 01
 أستاذ حماضر )أ(  جبامعة اجللفة بن عيسى بن علية  02
 أستاذ حماضر )أ(  جبامعة األغواط سعيداين حممد السعيد 03
 أستاذ حماضر )أ(  جبامعة اجللفة حديدي آدم 04

 من إعداد الطالبةاملصدر: 

 : نتائج كشف إعتدالية البياانت 05امللحق رقم 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 169, 111 983, *200, 111 060, المقياس ككل
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 ستطالعية  لعينة اإلائج الثبات واملصداقية : نت06 امللحق رقم
 تساق الداخلي ألفا كرومباخاإل حساب الثبات بطريقةأوال: 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,957 48 

 

 حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفيةاثنيا: 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,913 

N of Items 24a 

Part 2 Value ,941 

N of Items 24b 

Total N of Items 48 

Correlation Between Forms ,760 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length ,864 

Unequal Length ,864 

Guttman Split-Half Coefficient ,852 
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 حساب الصدق التمييزي بطريقة صدق املقارنة الطرفيةاثلثا: 

T-Test 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المبحوثين 

 5,23702 14,81252 156,6250 8 الدرجات الدنيا الدرجات

 5,00714 14,16232 220,0000 8 الدرجات العليا

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T Df 

 Equal variances assumed ,000 ,991 -8,747 14 الدرجات

Equal variances not 

assumed 
  -8,747 13,972 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 Equal variances assumed ,000 -63,37500 7,24553 -78,91513 الدرجات

Equal variances not 

assumed 
,000 -63,37500 7,24553 -78,91806 
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نتائج الصدق الداخلي والبنائي لعينة الدراسة : 07امللحق رقم 
 تساق الداخلي للبعد األول)القوائم املالية( مع فقراتيهأوال: اإل

Correlations 

1س  2س  3س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,575** ,636** ,674 البعد االول: القوائم المالية

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

 
 

Correlations 

4س  5س  6س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,626** ,563** ,661 البعد االول: القوائم المالية

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

 
 

Correlations 

7س  8س   

البعد االول: القوائم 

 المالية

Spearman's rho 
 Correlation Coefficient ,641** ,743** 1,000 البعد االول: القوائم المالية

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 111 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

تساق الداخلي للبعد الثاين )مصطلحات العرض وااليصاحات واملالحظات اهلامشية واملالحق اثنيا: اإل
 االضافية( مع فقراتيه

Correlations 

9س  10س   

Spearman's rho 
البعد الثاني: مصطلحات العرض 

 وااليضاحات

Correlation Coefficient ,535** ,710** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 111 111 
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Correlations 

11س  12س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,719** ,398 البعد الثاني: مصطلحات العرض وااليضاحات

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 111 111 

 

Correlations 

13س  14س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,573** ,618 البعد الثاني: مصطلحات العرض وااليضاحات

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 111 111 

 

Correlations 

15س  16س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,494** ,657 البعد الثاني: مصطلحات العرض وااليضاحات

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 111 111 

 

Correlations 

17س   

البعد الثاني: مصطلحات 

 العرض وااليضاحات

Spearman's rho 
البعد الثاني: مصطلحات العرض 

 وااليضاحات

Correlation Coefficient ,664** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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تساق الداخلي للبعد الثالث )توقيت املعلومة واخلاانت املقارنة، تقرير حمافظ احلساابت وجملس االدارة( اثلثا: اإل
 مع فقراتيه

Correlations 

18س  19س  20س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,556** ,519** ,648 البعد الثالث: توقيت المعلومة

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

 

Correlations 

21س  22س  23س   

Spearman's rho 
 **Correlation Coefficient ,698** ,617** ,720 البعد الثالث: توقيت المعلومة

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

 

Correlations 

24س   

البعد الثالث: توقيت 

 المعلومة

Spearman's rho 
 Correlation Coefficient ,647** 1,000 البعد الثالث: توقيت المعلومة

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 تساق الداخلي للمحور الثاين  مع فقراتيهرابعا: اإل
Correlations 

 

المحور الثاني: 

25س المعوقات 26س   

Spearman's rho  :المعوقاتالمحور الثاني  Correlation Coefficient 1,000 ,661** ,697** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 111 111 111 
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Correlations 

27س  28س  29س   

Spearman's rho المحور الثاني: المعوقات Correlation Coefficient ,620** ,589** ,661** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 111 111 111 

 

Correlations 

30س   

Spearman's rho المحور الثاني: المعوقات Correlation Coefficient ,675** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 مع فقراتيه  تساق الداخلي للمحور الثالثخامسا: اإل
Correlations 

 المحور الثالث: المعيار 

Spearman's rho 31س  Correlation Coefficient ,628** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

32س  Correlation Coefficient ,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

33س  Correlation Coefficient ,676** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

34س  Correlation Coefficient ,600** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

35س  Correlation Coefficient ,488** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

36س  Correlation Coefficient ,661** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

37س  Correlation Coefficient ,702** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

38س  Correlation Coefficient ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

39س  Correlation Coefficient ,816** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

40س  Correlation Coefficient ,722** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

41س  Correlation Coefficient ,679** 
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Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

42س  Correlation Coefficient ,662** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

43س  Correlation Coefficient ,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

44س  Correlation Coefficient ,649** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

45س  Correlation Coefficient ,649** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

46س  Correlation Coefficient ,611** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

47س  Correlation Coefficient ,631** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

48س  Correlation Coefficient ,578** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

 Correlation Coefficient 1,000 المحور الثالث: المعيار

Sig. (2-tailed) . 

N 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 تساق البنائي ألداة الدراسة سادسا: اإل
Correlations 

 المقياس ككل 

 **Pearson Correlation ,905 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

 **Pearson Correlation ,574 المحور الثاني: المعوقات

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

: المعيار المحاسبيمحور الثالث ال  Pearson Correlation ,896** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 111 

 Pearson Correlation 1 المقياس ككل

Sig. (2-tailed)  

N 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 معامل الثبات  ألفا كرومباخ لعينة الدراسة االمجالية سابعا: 
 معامل الثبات للمحور األول  .1

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,879 2 

 معامل الثبات ألفا كرومباخ للبعد الثاين احملور األول  .2
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,906 2 

 معامل الثبات ألفا كرومباخ للبعد الثالث احملور األول  .3
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,873 2 
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 معامل الثبات ألفا كرومباخ للمحور الثاين  .4
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,799 7 

 

 الثالثمعامل الثبات ألفا كرومباخ للمحور  .5
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,925 19 
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النتائج املتعلقة ابلتحليل الوصفي حملاور أهم : 08 امللحق رقم
 آداة الدراسة

 جياابت األفراد حول احملور األول جتاهات إ: إأوال
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1س  111 2,00 5,00 4,5225 ,63025 

2س  111 1,00 5,00 4,1171 ,96990 

3س  111 2,00 5,00 3,9910 ,89945 

4س  111 2,00 5,00 4,3243 ,60546 

5س  111 2,00 5,00 4,1802 ,70322 

6س  111 2,00 5,00 3,9189 ,87527 

7س  111 2,00 5,00 4,0631 ,76609 

8س  111 1,00 5,00 3,6937 1,12648 

9س  111 2,00 5,00 4,0541 ,80722 

10س  111 2,00 5,00 3,6126 ,95509 

11س  111 2,00 5,00 3,8649 1,03999 

12س  111 1,00 5,00 3,8649 ,96753 

13س  111 2,00 5,00 3,8559 ,94240 

14س  111 1,00 5,00 3,7207 1,15342 

15س  111 1,00 5,00 3,9099 ,81519 

16س  111 1,00 5,00 3,7387 1,04195 

17س  111 1,00 5,00 4,0180 ,97218 

18س  111 1,00 5,00 4,1802 ,78853 

19س  111 1,00 5,00 4,1712 ,81880 

20س  111 1,00 5,00 4,1892 ,81479 

21س  111 1,00 5,00 4,2793 ,83308 

22س  111 2,00 5,00 4,1622 ,69466 

23س  111 2,00 5,00 4,1892 ,78060 

24س  111 1,00 5,00 4,2523 ,74429 

 44264, 4,0364 5,00 2,75 111 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Valid N (listwise) 111     
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 جتاهات اجياابت األفراد حول احملور الثاين اثنيا: إ
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

25س  111 1,00 5,00 4,1622 ,91989 

26س  111 2,00 5,00 4,1441 ,80732 

27س  111 2,00 5,00 4,1802 ,76513 

28س  111 2,00 5,00 4,2883 ,81338 

29س  111 1,00 5,00 3,8739 1,23669 

30س  111 1,00 5,00 4,3604 ,89232 

 

: معوقات محور الثاني ال

 االفصاح المحاسبي 

111 2,50 5,00 4,1682 ,59267 

Valid N (listwise) 111     

 جتاهات اجياابت األفراد حول احملور الثالث اثلثا: إ
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

31س  111 1,00 5,00 4,0721 ,96022 

32س  111 2,00 5,00 4,1441 ,84042 

33س  111 1,00 5,00 3,9820 1,00889 

34س  111 1,00 5,00 3,9279 ,95071 

35س  111 2,00 5,00 4,4144 ,82538 

36س  111 2,00 5,00 4,2432 ,74121 

37س  111 1,00 5,00 3,9099 1,07492 

38س  111 1,00 5,00 4,1441 ,85117 

39س  111 1,00 5,00 3,9459 ,99852 

40س  111 1,00 5,00 3,9550 1,01253 

41س  111 1,00 5,00 4,0631 ,93691 

42س  111 2,00 5,00 4,1712 ,86207 

43س  111 1,00 5,00 4,0090 1,08289 

44س  111 1,00 5,00 3,7838 1,30318 

45س  111 1,00 5,00 4,1171 ,91193 

46س  111 1,00 5,00 4,0450 ,91837 

47س  111 1,00 5,00 3,9910 1,04007 

48س  111 1,00 5,00 4,1441 1,02555 

الثاني: المعيار المحاسبي المحور  111 2,06 5,00 4,0591 ,62344 

Valid N (listwise) 111     
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حصائي حملاور لتحليل اإل: أهم النتائج املتعلقة اب 09امللحق رقم
 آداة الدراسة

 أوال: النتائج املتعلقة ابحملور األول 
T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04201, 44264, 4,0364 111 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 9532, 1,03641 000, 110 24,668 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 
 اثنيا: النتائج املتعلقة ابحملور الثاين 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

المعوقاتالمحور الثاني : ا  111 4,1682 ,59267 ,05625 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 1,0567 1,16817 000, 110 20,766 البعد الرابع: المعوقات
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 اثلثا: النتائج املتعلقة ابحملور الثالث 
T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 05939, 62570, 4,0604 111 متطلبات االفصاح  في المعيار الدولي

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 9427, 1,06036 000, 110 17,854 متطلبات االفصاح  في المعيار الدولي
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حصائية النتائج املتعلقة  ابلفروقات اإل : أهم 10 امللحق رقم
 لعينة الدراسة

 أوال: خمرجات الفروقات للمؤهل العلمي 
Descriptives 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound 

 3,8240 10401, 46516, 4,0417 20 ليسانس

 3,9184 06111, 40537, 4,0417 44 ماستر

 3,2774 21970, 62139, 3,7969 8 ماجيستير

 3,9315 07826, 44954, 4,0909 33 دكتوراه

 DEUA 4 3,9167 ,41805 ,20903 3,2515 الدراسات الجامعية التطبيقية

 2,5784 12500, 17678, 4,1667 2 الدراسات العليا المتخصصة

Total 111 4,0364 ,44264 ,04201 3,9532 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,955 5 105 ,449 

 

ANOVA 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,650 5 ,130 ,653 ,660 

Within Groups 20,902 105 ,199   

Total 21,552 110    

Descriptives 
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 المحور الثاني: المعوقات

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound 

 3,6627 16511, 73841, 4,0083 20 ليسانس

 4,1239 07754, 51436, 4,2803 44 ماستر

 3,8277 09929, 28084, 4,0625 8 ماجيستير

 3,9102 11600, 66635, 4,1465 33 دكتوراه

 DEUA 4 4,0000 ,36004 ,18002 3,4271 الدراسات الجامعية التطبيقية

 8776,- 41667, 58926, 4,4167 2 الدراسات العليا المتخصصة

Total 111 4,1682 ,59267 ,05625 4,0567 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور الثاني: المعوقات

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,955 5 105 ,091 

 

ANOVA 

 المحور الثاني: المعوقات

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,406 5 ,281 ,793 ,557 

Within Groups 37,233 105 ,355   

Total 38,639 110    

Descriptives 

 المحور الثالث: المعيار المحاسبي

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

 4,8894 3,4624 27756, 67988, 4,1759 6 خبير محاسبي

 4,4283 3,9297 12126, 63011, 4,1790 27 محافظ حسابات

 4,2506 3,8084 10842, 61330, 4,0295 32 محاسب معتمد

 4,4277 3,8468 13701, 56489, 4,1373 17 مساعد محاسب

 4,1601 3,6598 12211, 65758, 3,9100 29 أستاد جامعي

Total 111 4,0591 ,62344 ,05917 3,9418 4,1763 
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Test of Homogeneity of Variances 

 المحور الثالث: المعيار المحاسبي

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,157 4 106 ,960 

 

ANOVA 

 المحور الثالث: المعيار المحاسبي

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,247 4 ,312 ,796 ,530 

Within Groups 41,508 106 ,392   

Total 42,755 110    

 
Descriptives 

 المقياس ككل

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for 

Mean 

Lower Bound 

 3,8555 10037, 44888, 4,0656 20 ليسانس

 3,9411 06184, 41020, 4,0658 44 ماستر

 3,3241 22967, 64961, 3,8672 8 ماجيستير

 3,9342 08375, 48113, 4,1048 33 دكتوراه

 DEUA 4 3,9583 ,45896 ,22948 3,2280 الدراسات الجامعية التطبيقية

 3,1286 08333, 11785, 4,1875 2 الدراسات العليا المتخصصة

Total 111 4,0614 ,45237 ,04294 3,9763 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المقياس ككل

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,498 5 105 ,197 
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ANOVA 

 المقياس ككل

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,439 5 ,088 ,418 ,835 

Within Groups 22,071 105 ,210   

Total 22,510 110    

 اثنيا: خمرجات الفروقات للمؤهل املهين  
Descriptives 

 المقياس ككل

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

 4,6052 3,5754 20031, 49065, 4,0903 6 خبير محاسبي

 4,3690 3,9999 08978, 46652, 4,1844 27 محافظ حسابات

 4,1508 3,8961 06243, 35315, 4,0234 32 محاسب معتمد

 4,3790 3,8734 11924, 49166, 4,1262 17 مساعد محاسب

 4,1347 3,7547 09277, 49957, 3,9447 29 أستاد جامعي

Total 111 4,0614 ,45237 ,04294 3,9763 4,1465 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المقياس ككل

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,813 4 106 ,519 

 

ANOVA 

 المقياس ككل

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,926 4 ,232 1,137 ,343 

Within Groups 21,584 106 ,204   

Total 22,510 110    
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Descriptives 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

 4,4881 3,6230 16828, 41220, 4,0556 6 خبير محاسبي

 4,3384 4,0104 07979, 41458, 4,1744 27 محافظ حسابات

 4,0972 3,8533 05978, 33815, 3,9753 32 محاسب معتمد

 4,3582 3,7742 13773, 56789, 4,0662 17 مساعد محاسب

 4,1398 3,7682 09071, 48850, 3,9540 29 أستاد جامعي

Total 111 4,0364 ,44264 ,04201 3,9532 4,1197 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,441 4 106 ,226 

 

ANOVA 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,848 4 ,212 1,085 ,368 

Within Groups 20,705 106 ,195   

Total 21,552 110    

 

Descriptives 

 المحور الثاني: المعوقات

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

 4,7957 3,1487 32035, 78469, 3,9722 6 خبير محاسبي

 4,4910 3,9905 12176, 63268, 4,2407 27 محافظ حسابات

 4,3870 4,0089 09270, 52438, 4,1979 32 محاسب معتمد

 4,6467 4,0199 14783, 60953, 4,3333 17 مساعد محاسب

 4,2284 3,7946 10590, 57032, 4,0115 29 أستاد جامعي

Total 111 4,1682 ,59267 ,05625 4,0567 4,2797 
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Test of Homogeneity of Variances 

 المحور الثاني: المعوقات

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,138 4 106 ,968 

 

ANOVA 

 المحور الثاني: المعوقات

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,576 4 ,394 1,127 ,348 

Within Groups 37,062 106 ,350   

Total 38,639 110    

 
 اثلثا: خمرجات الفروقات لسنوات اخلربة

Descriptives 

 المقياس ككل

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من   33 3,9811 ,39482 ,06873 3,8411 4,1211 

سنة 15غلى  5من   53 4,0727 ,45096 ,06194 3,9484 4,1970 

سنة 20الى  16من   15 4,1833 ,63049 ,16279 3,8342 4,5325 

سنة 20أكثر من   10 4,0833 ,32215 ,10187 3,8529 4,3138 

Total 111 4,0614 ,45237 ,04294 3,9763 4,1465 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المقياس ككل

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,910 3 107 ,132 
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ANOVA 

 المقياس ككل

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,448 3 ,149 ,724 ,540 

Within Groups 22,063 107 ,206   

Total 22,510 110    

 
Descriptives 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من   33 4,0013 ,40040 ,06970 3,8593 4,1432 

سنة 15غلى  5من   53 4,0307 ,43341 ,05953 3,9112 4,1501 

سنة 20الى  16من   15 4,1222 ,61267 ,15819 3,7829 4,4615 

سنة 20أكثر من   10 4,0542 ,37167 ,11753 3,7883 4,3200 

Total 111 4,0364 ,44264 ,04201 3,9532 4,1197 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,138 3 107 ,337 

 

ANOVA 

 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,156 3 ,052 ,260 ,854 

Within Groups 21,396 107 ,200   

Total 21,552 110    
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Descriptives 

 المحور الثاني: المعوقات

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من   33 4,1566 ,58324 ,10153 3,9498 4,3634 

سنة 15غلى  5من   53 4,2138 ,63748 ,08757 4,0381 4,3895 

سنة 20الى  16من   15 4,2000 ,49682 ,12828 3,9249 4,4751 

سنة 20أكثر من   10 3,9167 ,51670 ,16339 3,5470 4,2863 

Total 111 4,1682 ,59267 ,05625 4,0567 4,2797 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور الثاني: المعوقات

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,745 3 107 ,528 

 

ANOVA 

 المحور الثاني: المعوقات

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,763 3 ,254 ,718 ,543 

Within Groups 37,876 107 ,354   

Total 38,639 110    

 

 

 المحور الثالث: المعيار

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من   33 3,8956 ,59799 ,10410 3,6836 4,1077 

سنة 15غلى  5من   53 4,0818 ,61408 ,08435 3,9125 4,2510 

سنة 20الى  16من   15 4,2593 ,76453 ,19740 3,8359 4,6826 

سنة 20أكثر من   10 4,1778 ,45572 ,14411 3,8518 4,5038 

Total 111 4,0591 ,62344 ,05917 3,9418 4,1763 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 المحور الثالث: المعيار

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,109 3 107 ,349 
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ANOVA 

 المحور الثالث: المعيار

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,651 3 ,550 1,433 ,237 

Within Groups 41,104 107 ,384   

Total 42,755 110    
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دراك األفراد : أهم النتائج املتعلقة مبستوى إ11 امللحق رقم
 املستجوبني حملاور الدراسة 

 ."مفهوم االفصاح احملاسيباألفراد املبحوثني  ال يدرك أوال: الفرضية "
T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04294, 45237, 4,0614 111 المقياس ككل

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1,1465 9763, 1,06137 000, 110 24,719 المقياس ككل

 
فصاح احملاسيب يف بيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة آليات اإليدرك األفراد املبحوثني الفرضية "ال اثنيا:

 اجلزائرية"
Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04201, 44264, 4,0364 111 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 9532, 1,03641 000, 110 24,668 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

 
T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04994, 52617, 4,1014 111 البعد االول: القوائم المالية

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 1,0024 1,10135 000, 110 22,053 البعد االول: القوائم المالية

 

T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

البعد الثاني: مصطلحات العرض 

 وااليضاحات
111 3,8488 ,59152 ,05614 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

البعد الثاني: مصطلحات العرض 

 وااليضاحات
15,119 110 ,000 ,84885 ,7376 

T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 04667, 49169, 4,2033 111 البعد الثالث: توقيت المعلومة

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 1,1109 1,20335 000, 110 25,784 البعد الثالث: توقيت المعلومة

 

 الصغرية واملتوسطةمن املمكن ان تواجه املؤسسات  فصاحلإل معوقات وصعوابتال توجد اثلثا: الفرضية "
 "لنظام احملاسيب املايلل اجلزائرية عند تطبيقها

T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

: المعوقاتمحور الثاني ال  111 4,1682 ,59267 ,05625 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

: المعوقاتمحور الثاني ال  20,766 110 ,000 1,16817 1,0567 

 
 IFRSللمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يدرك األفراد املبحوثني نصوص املعيار احملاسيب الدويل  رابعا: الفرضية "

FOR SMES" 
T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 06516, 68647, 4,0574 111 نصوص المعيار الدولي

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 9283, 1,05743 000, 110 16,229 نصوص المعيار الدولي

 
 
 
 
 
 
 



 املالحق  
    

  

- 329 - 
 

 للمؤسسات الدويل احملاسيب املعيار وفق احملاسيب فصاحاإل متطلبات املبحوثني األفراد خامسا: الفرضية "اليدرك
 " IFRS FOR SMES واملتوسطة الصغرية

T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 05939, 62570, 4,0604 111 متطلبات االفصاح  في المعيار الدولي

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

 9427, 1,06036 000, 110 17,854 متطلبات االفصاح  في المعيار الدولي
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 حصائية املتعلقة بتحديد العالقة اإلتائج أهم الن: 12امللحق رقم 
 البعد األول للمحور األول مع احملور الثالث()

Correlations 

Correlations 

 

البعد االول: القوائم 

 المحور الثالث: المعيار المالية

 **Pearson Correlation 1 ,444 البعد االول: القوائم المالية

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 

 Pearson Correlation ,444** 1 المحور الثالث: المعيار

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

()البعد الثاين  للمحور األول مع احملور الثالث  

Correlations 

Correlations 

 

البعد الثاني: 

مصطلحات العرض 

 المحور الثالث: المعيار وااليضاحات

البعد الثاني: مصطلحات العرض 

 وااليضاحات

Pearson Correlation 1 ,595** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 

 Pearson Correlation ,595** 1 المحور الثالث: المعيار

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 )البعد الثالث للمحور األول مع احملور الثالث(
Correlations 

Correlations 

 

البعد الثالث: توقيت 

 المحور الثالث: المعيار المعلومة

 **Pearson Correlation 1 ,565 البعد الثالث: توقيت المعلومة

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 

 Pearson Correlation ,565** 1 المحور الثالث: المعيار

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 )احملور األول مع احملور الثالث(
Correlations 

Correlations 

 

المحور األول: اليات 

المحاسبياالفصاح   المحور الثالث: المعيار 

 **Pearson Correlation 1 ,657 المحور األول: اليات االفصاح المحاسبي

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 

 Pearson Correlation ,657** 1 المحور الثالث: المعيار

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 )احملور الثاين مع احملور الثالث(
Correlations 

Correlations 

 

المحور الثاني: 

 المحور الثالث: المعيار المعوقات

 **Pearson Correlation 1 ,353 المحور الثاني: المعوقات

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 111 111 

المعيارالمحور الثالث:   Pearson Correlation ,353** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 111 111 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 : اخلصائص الدميغرافية للمؤسسات حمل الدراسة 13 امللحق رقم
 (: اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة9اجلدول رقم )

 املعلومات االساسية   
 املؤسسة 

 
 النشاط  

الشكل 
 القانوين 

 

 
 الوالية  

 
رقم األعمال خالل 

 آخر دورة  

جمموع األصول 
واخلصوم خالل اخر 

 دورة 
 

 
 رأس املال اخلاص  

ش. ذ. م. م عاييب  لالشغال 
 العامة الكربى 

(A) 

 EURL أشغال البناء  
مؤسسة ذات 

 الشخص الوحيد      

 100000 152993088 201473923 اجللفة

ش. ذ.م .م  ح. معاملة 
 االسرتاد + الصناعة التحويلية 

(B) 

ف. د قيود 
 احلصرية   

SARL 
مؤسسة ذات 

 مسؤولية احملدودة 

  38500000 147272612 29376965 بسكرة

 ش. ذ.م .م   سنابل بالدي 
(C)  

 SARL مصنع بسكويت 
 ذات مؤسسة
 احملدودة مسؤولية

مل تصرح حبجم املبيعات  بسكرة
 للسنة 

115031183 100000  

 ش. ذ.م .م   
 (D) ت.س.س الطاقة 

 ذات مؤسسة االسرتاد  
 احملدودة مسؤولية

  17000000 75713555 73675948 اجلزائر

منتجات غذائية  (E)شريط الشريف  
 ابجلملة  

EURL 
مؤسسة ذات 

 الشخص الوحيد      

 
 بسكرة

90053228 61784849 19408602  

 
ش.ذ.م.م معدات جتارة 

 (F) اجلولف

 MATضريبة 
EQPTS 
ومنتجات 

BATIME 

SARL 
 ذات مؤسسة
 احملدودة مسؤولية

 1000000  14293332  8478251 اجللفة

تصنيع الطوب  (G) ش.ذ.م.م صابريد
 اجملوف

 ذات مؤسسة
 احملدودة مسؤولية

 مل تصرح حبجم املبيعات اجللفة 
 للسنة

40178476 10700000 

ش. ذ.م .م  الزاوي لصناعة 
 التجارة

(H) 

 MATضريبة 
EQPTS 
ومنتجات 

BATIME 

SARL 
مؤسسة ذات 

 مسؤولية حمدودة 

  10000000  177334128   32919506  حاسي حببح ابجللفة 

 (S)عاييب امليلود 
 

مؤسسة ذات  مقاولة االجناز
 الشخص الوحيد      

 54252538 161970000 101824386 اجللفة 

لود ومشتقاته )فرع والية اجل
 (N) اجللفة(

مصنع للجلود 
 ومشتقاته

شركة مسامهة 
SPA 

 100000000 893153952.59 263971352.47 فرع والية اجللفة 

 عتماد على املعلومات املقدمة يف القانون األساسي والكشوف املالية للمؤسسات حمل الدراسة ابإل الطالبةمن إعداد املصدر: 
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قيق مؤسسات الدراسة ملتطلبات مدى حت: 14امللحق رقم 
 فصاح احملاسيب املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايلاإل

 : قضااي حماسبية عامة اليت تبناها النظام احملاسيب املايل(10رقم )اجلدول 
 املؤسسات                      

 قظااي عامة
 ؤسسةامل
(A) 

املؤسسة  
(B) 

ؤسسة امل
(C) 

املؤسسة  
(D) 

املؤسسة   
(E) 

املؤسسة  
(F) 

املؤسسة 
(G) 

املؤسسة  (Hاملؤسسة)
(S) 

املؤسسة 
(N) 

تطبق مؤسستكم النظام احملاسيب املايل املتبىن  
 املتضمن )النظام احملاس 11-07وفق القانون 

 يب املايل( 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

تعد  أو ربع سنة يف هناية كل سنة     
 قوائما مالية مؤسستكم 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 تتضمن القوائم املالية ملؤسستكم كل من
)امليزانية، حساب النتائج، جدول سيولة 

 ل تغريات رؤوس االموال، املالحق اخلزينة،جدو 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

تضبط القوائم املالية املعدة من قبل مؤسستكم 
 املسريينحتت مسؤولية 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 

تفصح مؤسستكم عن البياانت الكمية اليت 
 ختص كل عنصر من عناصر القوائم املالية

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تفصح مؤسستكم عن السياسات احملاسبية 
املستخدمة يف تقييم كل عنصر من العناصر 

 املدكورة يف القوائم املالية

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تغيري سياسة حماسبية ما فان  يف حال
مؤسستكم مطالبة ابالفصاح عن هدا التغري 

 وأثره على القوائم املالية

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تستخدم مؤسستكم مصطلحات واضحة 
للعرض املعلومات املالية وهذا مما يساعد على 

 الوصف الدقيق هلا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 على املقابلة الشخصية مع حماسيب املؤسسات حمل الدراسة والكشوف املالية هلا عتمادابإل الطالبةعداد من إاملصدر:
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 SCF(: آليات ومتطلبات كل آلية لالفصاح احملاسيب حسب النظام احملاسيب املايل 11اجلدول رقم )

 املؤسسة البيئة اجلزائريةمتطلبات االفصاح وفق  اآللية
(A) 

 املؤسسة
(B) 

 املؤسسة
(C) 

 املؤسسة
(D) 

 املؤسسة
(E) 

املؤسسة)
F) 

املؤسسة)
G) 

املؤسسة  
(H) 

املؤسسة 
(S) 

املؤسسة 
(N) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املزانية  

بيان  SCFتعد مؤسستكم اخلاصعة ل   
املركز املايل )امليزانية( يف هناية كل سنة 

 12-31مالية

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ة مؤسستكم عناصر األصول يتصف ميزان
 واخلصوم كل على حدا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تتضمن ميزانية مؤسستكم العناصر التالية 
)التثبيتات املادية والغري مادية( االهتالكات، 

املسامهات، األصول املالية واملخزوانت، 
األصول الضريبية، الذمم املدينة والدائنة، 

 رؤوس األموال اخلاصة، اخلصوم الضريبية(.

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
   1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

التزمت مؤسستكم يف عرض عناصر 
األصول واخلصوم حسب التمييز بني 

 العناصر اجلارية والغري جارية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تعرض مبزانية مؤسستكم حصص ذوي 
 األقلية وحصص الشركة املدجمة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

تفصح مؤسستكم عن جمموعة من 
املعلومات اليت يتعذر االيضاحات للبنود أو 

 عرضها بشكل كايف يف ميزانية مؤسستكم.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يتم اضافة خانة أو عمود يف قائمة مبزانية 
مؤسستكم يتضمن معلومات عن السنة  

 السابقة فضال عن السنة احلالية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

أفصحت مؤسستكم عن األحداث اليت 
تلت اعداد امليزانية أسفلها وهذا ما يسمى 

 ابألحداث الالحقة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 

حساب 
 النتائج 

تعد مؤسستكم املطبقة للنظام احملاسيب املايل 
SCF .جدول حساب النتائج 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يعرض بيان النتائج املعد من قبل مؤسستكم  
جماميع التسيري األساسية واملتمثلة  من كل
)اهلامش اإلمجايل، القيمة املضافة،  يف 

 الفائض اإلمجايل عن االستغالل(

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

التزمت مؤسستكم بعرض نتيجة السنة  
والضريبة على أرابح  2020املالية لسنة 

 النتائج  جدولالشركات يف 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

النتائج حسب ما  جدولأعدت مؤسستكم 
وهي  SCFأوصى به النظام احملاسيب املايل 

 لطريقة املباشرة .ا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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قدمت مؤسستكم بيان النتائج حسب 
 املالية  قوائم الوظيفة يف امللحق التابع لل

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تفصح مؤسستكم عن جمموعة من 
املعلومات اليت يتعذر االيضاحات للبنود أو 

عرضها بشكل كايف يف بيان حساب النتائج 
 .سةملؤس

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

يتم اضافة خانة أو عمود يف بيان النتائج 
مؤسستكم يتضمن معلومات عن السنة  

 السابقة فضال عن السنة احلالية

1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 

أفصحت مؤسستكم عن األحداث اليت 
بيان النتائج أسفل هذه القائمة تلت اعداد 

 وهذا ما يسمى ابألحداث الالحقة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

جدول 
تدفقات 

 اخلزينة 

تعد مؤسستكم املطبقة للنظام احملاسيب املايل 
SCF  جدول تدفقات اخلزينة 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

تعرض مؤسستكم أهم التدفقات اليت تولدها 
األنشطة العملياتية اليت ختص نشاطات اليت 

 تزاوهلا املؤسسة  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

تعرض مؤسستكم أهم التدفقات املالية اليت 
تولدها أنشطة االستثمار واملتمثلة أساسا يف 

يف األموال املتأتية من بيع األصول طويلة 
 األجل 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

تعرض مؤسستكم أهم التدفقات املتأتية من 
فوائد حصص األرابح وتسمى ابلتدفقات 

 التمويل 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

عرضت مؤسستكم بيان التدفقات النقدبة  
 ابلطربقة املباشرة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

يتم اضافة خانة أو عمود يف قائمة تدفقات 
معلومات عن اخلزينة ملؤسستكم تتضمن 

 السنة  السابقة فضال عن السنة احلالية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

قدمت مؤسستكم يف امللحق التابع 
معلومات عن األحداث للكشوف املالية  

 اليت  تلت اعداد قائمة التدفقات النقدية 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 
 

جدول 
تغريات 
رؤوس 

تعد مؤسستكم املطبقة للنظام احملاسيب   
جدول  حركة رؤوس األموال  SCFاملايل 

 ويسمى ببيان تغريات األموال اخلاصة  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

يعرض جدول تغريات األموال كل من 
)النتيجة الصافية، تغريات الطرق احملاسبية، 

 االبرادات واألعباء، توزيع النتيجة( 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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جدول تغريات يتم اضافة خانة أو عمود يف  األموال 
ملؤسستكم يتضمن معلومات رؤوس األموال 

عن السنة  السابقة ختص اجلدول فضال عن 
 السنة احلالية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

أفصحت مؤسستكم عن األحداث اليت 
تلت اعداد بيان تغريات رؤوس األموال 

أسفل هذه القائمة وهذا ما يسمى 
 الالحقة ابألحداث

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

ملحق 
القوائم 
 املالية  

تلحق مؤسستكم قوائمها املالية ببيان توضح 
فيه بعص املعلومات يسمى مبلحق 

 الكشوف املالية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

يوضح ملحق القوائم املالية ملؤسستكم 
السياسات احملاسبية املتبعة واملالحضات 

 التفسرية املتعلقة ابملعلومات املفصح عنها 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تتضمن كذلك املالحق التابعة للقوائم املالية 
ملؤسستكم األحداث اليت طرأت بعد اقفال 

 .السنة املالية

0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 1 

تشمل مالحق مؤسستكم معلومات ختص 
الكياانت املشاركة، واملؤسسات املشرتكة 
وفروع أو الشركة األم وكذلك املعامالت 
التجارية اليت تتم عند االقتضاء مع تلك 

 الكياانت  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

تقدم مؤسستكم يف املالحق جداول اضافية 
مستقلة عن القوائم املالية تسمى ابلقوائم 

 املالية الوسيطية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تربز  القوائم املالية الوسيطية معلومات 
تسهل فهم القوائم املالية مثل)جدول حركة 

املخزون، وجدول مصاريف املوظفني، 
املماثلة، الضرائب، الرسوم واملدفوعات 

اخلدمات األخرى، جدول االهتالك 
وخسائر القيمة للتثبيتات، جدول حتديد 

النتائج الضريبية، بيان األرابح 
 واالحتياطات.....اخل(

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 عتماد على املقابلة الشخصية مع حماسيب املؤسسات حمل الدراسة والكشوف املالية هلاالطالبة ابإلعداد من إاملصدر:
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قيق مؤسسات الدراسة ملتطلبات مدى حت: 15امللحق رقم 
فصاح احملاسيب  وفق املعيار الدويل للمؤسسات الصغرية اإل

 IFRS FOR SMESواملتوسطة 
(: مدى التزام مؤسسات الدراسة مبتطلبات االفصاح احملاسيب املنصوص عليها يف املعيار الدويل للمؤسسات 12اجلدول رقم )

 الصغرية واملتوسطة 
 املؤسسات                   

 متطلبات االفصاح احملاسيب 
 IFRS FOR SMESوفق

املؤسسة 
(A) 

املؤسسة 
(B) 

املؤسسة 
(C) 

املؤسسة 
(D) 

املؤسسة 
(E) 

املؤسسة 
(F) 

املؤسسة 
(G) 

املؤسسة 
(H) 

املؤسسة 
(S) 

املؤسسة 
(N) 

مؤسستكم على دراية ابملعيار احملاسيب الدويل   
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 
1 

 
     0 

 
0 

 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

حسب املعيار االدويل للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة تعد مؤسستكم يف هناية كل سنة مالية 

 قوائما مالية 

1 1 1 1 1  
1 

 
1 

 
1 

 

 
1 

 
1 

تتضمن القوائم املالية حسب املعيار الدويل كل   
من  )قائمة املركز املايل، بيان الدخل الشامل أو 

بيان الدخل، قائمة التدفقات النقدية، 
 االيضاحات(

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 

وفق هذا املعيار فان مؤسستكم مطالبة بعرض 
السياسات احملاسبية املستخدمة يف تقييم كل 

 عنصر من عناصر القوائم املالية 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

1 1 

تفصح املؤسسات عن األثر الناجم عن التغريات 
يف السياسات احملاسبية املتبعة أسفل القائمة املالية 

 اليت خصها التغيري 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تفصح مؤسستكم وفق قائمة امليزانية عن األصول  
وااللتزمات ذات األمهية النسبية والسياسات 

 احملاسبية املتبعة لتقييمها 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تفصح املؤسسة وفق املعيار الدويل للمؤسسات 
الصغربة واملتوسطة  يف  بيان الدخل أو بيان 

وااليرادات ذات الدخل الشامل عن األعباء 
األمهية النسبية والسياسات احملاسبية املتبعة 

 لتقييمها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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وفق  املعيار الدويل للمؤسسات الصغربة 
واملتوسطةاملؤسسات ليست مطالبة ابعداد قائمة 
التدفقات الذي اعتربه املعبار يشكل عبء على 

 املؤسسات املطبقة له

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

املعيار خلص بعص بعض بنود القياس الواردة يف 
القوائم املالية مثل الغاء ضرورة التقييم وفق القيمة 
 العادلة هل مؤسستكم ال تستخدم هذه السياسة 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تفصح املؤسسة وفق املعيار الدويل للمؤسسات 
الصغرية واملتوسطة عن معلومات وايضاحات ختص 

 بعض بنود القوائم املالية 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

قلص املعيار فئات األصول املالية من أربعة فئات 
 اىل فئتني فقط  IAS/IFRSحسب 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

الصغرية واملتوسطة ال املعيار اعترب أن املؤسسات 
تتعامل مع بعض االعمال واملعلومات القطاعبة ، 

 حصة السهم من األرابح، التقارير املرحلية

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

تستخدم مؤسستكم تقنية برجمبة املعلومات التب 
 اعتربها املعبار تسرع وترية االفصاح احملاسيب 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

عتماد على املقابلة الشخصية مع حماسيب املؤسسات حمل الدراسة والكشوف املالية هلا وكذا املعيار الطالبة  ابإلعداد من إ املصدر:
 اخلاص ابملؤسسات الصغربة واملتوسطة
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 أهم النتائج املتعلقة ابلدراسة التحليلية: 16امللحق رقم 
Frequency Table 

المحاسبي المالي ]تطبق مؤسستكم النظام المحاسبي المالي المتينة وفق قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام 

المتضمن النظام المحاسبي المالي 11-07القانون   ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

]في نهاية كل سنة أو ربع سنة تعد مؤسستكم قوائما قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي 

 [ مالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي ]تتضمن القوائم المالية لمؤسستكم كل من )الميزانية، 

النتائج ، جدول سيولة الخزينة ، جدول تغيرات رؤوس األموال ، المالحقحساب  )] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

المالي ]تضبط القوائم المالية المعدة من قبل مؤسستكم تحت قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي 

 [ مسؤولية المسييرين

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

تخص كل قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي ]تفصح مؤسستكم عن البيانات الكمية التي 

 [عنصر من عناصر القوا

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي ]تفصح مؤسستكم عن السياسات المحاسبية المستخدمة 

في القوائم الماليةفي تقييم كل عنصر من العناصر المذكورة   ] 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي ]في حال تغيير سياسة محاسبة ما فإن مؤسستكم مطالبة 

الماليةباالفصاح عن التغير وأثره على القوائم   ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

قضايا محاسبة عامة التي تبناها النظام المحاسبي المالي ]تستخدم مؤسستكم مصطلحات واضحة لعرض 

 [ المعلومات المالية وهذا مما يساعد على الوصف الدقيق لها

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 [ بيان المركز المالي )الميزانية( في نهاية كل سنة مالية SCF الميزانية ]تعد مؤسستكم الخاضعة ل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 [ الميزانية ]تصف ميزانية مؤسستكم عناصر األصول والخصوم كل على حدا

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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االهتمامات ، المساهمات ، الميزانية ]تتضمن ميزانية مؤسستكم العناصر التالية )التثبيتات المادية والغير مادية (، 

األصول المالية والمخزونات، األصول الضريبية، ، الذمم المدينة والدائنة ، رؤوس األموال الخاصة ، الخصوم 

 [ (الضريبية

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

عناصر األصول والخصوم حسب التميز بين العناصر الجارية والغير جارية مؤسستكم في عرض 1الميزانية ]  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 [ الميزانية ]تعرض ميزانية مؤسستكم حصص ذوي األقلية وحصص الشركة المدمجة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

الميزانية ]تفصح مؤسستكم عن مجموعة من االيضاحات البنود أو المعلومات التي يتعذر عرضها بشكل كافي في 

 [ ميزانية مؤسستكم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

الميزانية ]يتم إضافة خانة أو عمود في قائمة ميزانية مؤسستكم يتضمن معلومات عن السنة السابقة فضال عن 

 [ السنة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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الميزانية ]أفصحت مؤسستكم عن األحداث الالحقة التي تلت إعداد الميزانية أسفلها وهذا ما يسمى باألحداث 

 [ الالحقة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 90,0 90,0 90,0 9 التزمت 

 100,0 10,0 10,0 1 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

 [جدول حساب النتائج SCF حساب النتائج ]تعد مؤسستكم المطبقة للنظام المحاسبي المالي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

األساسية والمتمثلة في حساب النتائج ]يعرض بيان النتائج المعد من قبل مؤسستكم كل من مجاميع التسيير 

 [الهامش اإلجمالي، القيمة المضافة، الفائض اإلجمالي لالستغالل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

الشركات في جدول والضريبة على أرباح  2020مؤسستكم بعرض نتيجة السنة المالية لسنة  1حساب النتائج ]

 [حساب النتائج

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

وهي  SCFحساب النتائج ]أعدت مؤسستكم جدول حساب النتائج حسب ما أوصى به النظام المحاسبي المالي

 [الطريقة المباشرة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

] حساب النتائج ]قدمت مؤسستكم حساب النتائج حسب الوظيفة في الملحق التابع للقوائم المالية   

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 
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 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

 

حساب النتائج ]تفصح مؤسستكم عن مجموعة من االيضاحات البنود أو المعلومات التي يتعذر عرضها بشكل كافي 

 [في جدول حساب النتائج

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 

النتائج ]يتم إضافة خانة أو عمود في جدول حساب النتائج تتضمن معلومات عن السنة السابقة فضال عن حساب 

 [ السنة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

حساب النتائج أسفل هذه القائمة وهذا ما  حساب النتائج ]افصحت مؤسستكم عن األحداث التي تلت إعداد جدول

 [يسمى باألحداث الالحقة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

المحاسبي المالي جدول تدفقات الخزينةجدول تدفقات الخزينة ]تعد مؤسستكم المطبقة للنظام   ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

 

التي تخص النشاطات التي جدول تدفقات الخزينة ]تعرض مؤسستكم أهم التدفقات التي تولدها األنشطة العملياتية 

 [تزاولها
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االستثمار والمتمثلة أساسا في جدول تدفقات الخزينة ]تعرض مؤسستكم أهم التدفقات المالية التي تولدها أنشطة 

 [ األموال المتأتية من بيع األصول طويلة األجل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

التدفقات المتأنية من فوائد حصص األرباح وتسمى بالتدفقات جدول تدفقات الخزينة ]تعرض مؤسستكم أهم 

 [ التمويل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

بالطريقة المباشرة جدول تدفقات الخزينة ]عرضت مؤسستكم جدل تدفقات الخزينة  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

  

جدول تدفقات الخزينة ]يتم إضافة خانة أو عمود في جدول تدفقات الخزينة لمؤسستكم تتضمن معلومات عن 

 [ السنة السابقة فضال عن السنة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  
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األحداث التي تلت إعداد جدول تدفقات الخزينة ]قدمت مؤسستكم في الملحق التابع للقواىم المالية معلومات عن 

 [ قائمة التدفقات النقدية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

المالي جدول تدفقات الخزينة جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة ]تعد مؤسستكم المطبقة للنظام المحاسبي 

 [حركة رؤوس األموال ويسمى ببيان تغيرات رؤوس األموال الخاصة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 لم تلتزم 

 

األموال الخاصة جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة ]يتم إضافة خانة أو عمود في جدول تغيرات رؤوس 

 [لمؤسستكم يتضمن معلومات عن السنة السابقة فضال عن السنة الحالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 لم تلتزم 

 

رؤوس جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة ]أفصحت مؤسستكم عن األحداث التي تلت إعداد جدول تغيرات 

 [ األموال الخاصة أسفل هذه األخيرة وتسمى باالحداث الالحقة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 لم تلتزم 

 

مالحق القوائم المالية ]تلحق مؤسستكم قوائمها المالية ببيان توضح فيه بعض المعلومات التي تعذر عرضها 

كافي في القوائم المالية ويسمى هذا البيان بالمالحقبشكل  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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مالحق القوائم المالية ]يوضح ملحق القوائم المالية لمؤسستكم السياسات المحاسبية المتبعة والمالحظات 

بالمعلومات المفصح عنها التفسيرية المتعلقة  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 

مالحق القوائم المالية ]تتضمن كذلك المالحق التابعة للقوائم المالية لمؤسستكم األحداث التي طرأت بعد اقفال 

 [السنة المالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 9,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

 

مالحق القوائم المالية ]تتضمن كذلك المالحق التابعة للقوائم المالية لمؤسستكم األحداث التي طرأت بعد اقفال 

2020السنة المالية  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 
 100,0 9,0 90,0 9 لم تلتزم

 
Total 10 100,0 100,0  

 

مالحق القوائم المالية ]تشمل مالحق القوائم المالية لمؤسستكم معلومات تخص الكيانات المشاركة والمؤسسات 

وكذلك المعامالت التجارية التي تتم عند االقتضاء مع تلك الكياناتالمشتركة والفروع أو الشركة األم   ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  
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المالية جداول إضافية مستقلة عن القوائم المالية تسمى مالحق القوائم المالية ]تقدم مؤسستكم في مالحقها 

 [(بالقوائم المالية الوسطية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 

 

القوائم المالية مثل )جدول مالحق القوائم المالية ]تبرز القوائم المالية الوسيطية لمؤسستكم معلومات تسهل فهم 

حركة المخزون، جدول مصاريف الموظفين، الضرائب والرسوم المماثلة ، الخدمات األخرى ، جدول االهتالك 

 [(وخسائر القيمة للتثبيتات، جدول تحديد النتائج الضريبية، بيان األرباح واالحتياطات....الخ

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 األسئلة ]حسب المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد مؤسستكم في نهاية كل سنة مالية قوائما مالية

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid التزمت 

 لم تلتزم 
10 100,0 100,0 100,0 

]مؤسستكم على دراية بالمعيار المحاسبي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاألسئلة  ] 

] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70,0 70,0 70,0 7 التزمت 

 100,0 30,0 30,0 3 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

بعرض السياسات المحاسبية المستخدمة في تقييم عناصر القوائم الماليةأسئلة ]وفق هذا المعيار فإن مؤسستكم مطالبة   

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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ا األسئلة ]تتضمن القوائم المالية حسب المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كل من)قائمة المركز 

 [المالي، بيان الدخل الشامل أو بيان الدخل، قائمة التدفقات النقدية، االيضاحات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10,0 10,0 10,0 1 التزمت 

 100,0 90,0 90,0 9 لم تلتزم

Total 10 100,0 100,0  

 

 

التغيرات في السياسات المحاسبية المتبعة أسفل القائمة المالية  األسئلة ]تفصح مؤسستكم عن األثر الناجم عن

 [التي خصها التغيير

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

والسياسات األسئلة ]تفصح مؤسستكم وفق قائمة الميزانية عن األصول وااللتزامات ذات األهمية النسبية 

 [المحاسبية المتبعة في تقييمها

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

األسئلة ]تفصح مؤسستكم وفق المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيان الدخل أو بيان الدخل 

ذات األهمية النسبية والسياسات المحاسبية المتبعة في تقييمهاالشامل عن اإليرادات واألعباء  ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

األسئلة ]تفصح المؤسسة وفق المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيان الدخل الشامل أو بيان 

اإليرادات واألعباء ذات األهمية النسبية والسياسات المحاسبية المتبعة لتقييمهاالدخل عن   ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 
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 ا

قائمة التدفقات ألسئلة ]وفق المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات غير مطالبة بإعداد 

 [النقدية الذي اعتبره المعيار يشكل عبء على المؤسسات المطبقة له

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

بالقيمة األسئلة ]المعيار لخص بعض بنود القياس الواردة في القوائم المالية مثل الغاء ضرورة التقييم ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

األسئلة ]تفصح المؤسسة وفق المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المعلومات وايضاحات تخص 

 [بعض بنود القوائم المالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

 IAS/IFRSاألسئلة ]قلص المعيار الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فئات األصول المالية من أربعة حسب

 [الى فئتين فقط

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

األسئلة ]المعيار اعتبر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تتعامل مع بعض األعمال والمعلومات القطاعية، 

 [ حصة السهم من األرباح، والتقارير المالية المرحلية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 التزمت 

 

مؤسستكم تقنية برمجية المعلومات التي اعتبرها المعيار تسرع وتيرة اإلفصاح المحاسبي األسئلة ]تستخدم ] 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100,0 100,0 100,0 10 لم تلتزم 
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