
ھذا الفصل األول من مذكرة لنیل شھادة لیسانس في إقتصاد و تسییر المؤسسة جامعة الجزائر كلیة 
منجزة من طرف الطالب بوشایب ابراھیم ، تحت إشراف األستاذ . العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

iasالدولیةالنظام المحاسبي المالي في ضل المعاییر المحاسبیة# المذكرة بعنوان . غویني العربي 
/ifrs #

المخطط المحاسبي الوطني:المبحث األول
مفھوم و أسس المخطط المحاسبي الوطني:المطلب األول

نشأة المخطط المحاسبي الوطني:أوال
:نشأة المخطط الحاسبي الوطني1-

إصدار محل التطبیق المؤسسات الوطنیة قبل 1957عقب االستقالل كان المخطط المحاسبي العام 
المخطط المحاسبي الوطني حیث كان المخطط المحاسبي العام قد وضع

فكان ال یسمح بالحصول على معلومات . للتأقلم في محیط لیبرالي ال یلبي حاجات السیاسة الموجھة
الستغاللھا من طرف مسیرین المؤسسات المالیة و المخططین الوطنیین ، و من أجل وضع سیاسة 

سة الوطنیة أوجب التفكیر في النظام یقوم على إشباعتسییریة داخل المؤس
.ھده الحاجات و السیاسات الداخلیة

أول محاولة إلحالل المخطط المحاسبي العام بمخطط جدید و لكن 1969حیث باشرت الجزائر في سنة 
الل إلح1972بوضع المخطط الوطني المحاسبي حیز التنفیذ بعد محاولة الثانیة في 1975حتى سنة 

.المخطط المحاسبي العام
ھدا المخطط أنجز من طرف المؤسسة الوطنیة للمحاسبة بمساھمة معھد الوطني للتخطیط و الدراسات 
االقتصادیة و مختصین في الشؤون التسییر و االقتصاد الدین حددوا أسالیب للمحاسبة حیث أعلن عنھ 

[1].1975أفریل 29المؤرخ في 35-75بموجب المر رقم 
:مفھوم المخطط المحاسبي الوطني2-

:مع شرح8إلى 1ھو عبارة عن قائمة حسابات مصنفة من 
األصناف وبعض الحسابات-
حركة القیم و طرق تقییم األصول-
ھا التي یجب أن تحضر في نھایة كل دورة و ترسل الى نماذج الوثائق الشاملة و الوثائق الملحقة ب-

[2].الجھات المعنیة
وھو یتضمن إدراج مقاییس تسییریة من نوع أخر من أجل التسییر الحسن للمؤسسة و المراقبة علیھا 

ؤشرات جدیدة تربط محاسبة المؤسسات الخاصة بالمحاسبة الوطنیة كما یمكن من تحدید مفاھیم و الم.
:و ذلك أخذ بعین االعتبار النقاط التالیة

.حاجات مستعملي المعلومة المحاسبیة-
.تثبیت و تسھیل مفردات لغة المحاسبة و تھیئة مستند مرجعي-
.لقراراتتلبیة حاجات المخططات الوطنیة و إعداد و سائل التنبؤ و اتخاذ ا-
تقدیم للمحاسبة الوطنیة معلومات مجمعة و معبرة و واضحة و ذات طابع اقتصادي-
:إطاره القانوني3-



و المتضمن ألحكام المخطط المحاسبي الوطني 1975أفریل 29المؤرخ في 75-35حسب األمر رقم 
تخضع لالقتطاع على الربح الخاص بالھیئات العمومیة الصناعیة و التجاریة ،المؤسسات الھادفة للربح

.الحقیقي
:وقد جاء على شكل مواد قانونیة نذكر منھا

من أجل وضع معاییر محاسبیة للعمالیات االقتصادیة التي تقوم بھا المؤسسة فان ھذه :01المادة 
.الفقرة إلى وضع تحدید نھائي ألشكال الستعمال المخطط المحاسبي الوطني

حاسبي الوطني البد أن یكون بالشكل الكافي لیسمح للقیام بكل التسجیالت و المخطط الم:04المادة 
.مراقبة كل العملیات المنجزة من طرف المؤسسة

یمكن للمؤسسة فتح حسابات فرعیة داخل الحسابات الرئیسیة و ذلك بحسب حاجاتھا و :05المادة 
.طبیعة نشاطھا

ق تنفیذ المخطط المحاسبي الوطني و الذي یعالج المتعلق بطر:1975جوان 23المرسوم التنفیذي 
التنظیم و التسییر المحاسبي و تقییم االستثمارات و المخزون و منھجیة إعداد القوائم المالیة الختامیة 

حیث یجبر المؤسسات بمسك محاسبة مفصلة و دقیقة التي تمكن من المراقبة و تحضیر القوائم المالیة

مخطط المحاسبي الوطنيأھداف و مبادئ ال:ثانیا
:األھداف1-

تعتبر المحاسبة ذات بعد مادي أي أنھا خالصة مجموعة مختلفة من العملیات و التدفقات،و للحصول 
على بیانات محاسبیة یواجھ عدة مشاكل عملیة و یقصد بھا خاصة مشكلة تنظیم و تسجیل المحاسبي ، 

:اف فیما یليبقصد الرقابة الداخلیة و علیھ یمكن تلخیص األھد
.التسجیل الكامل أي تسجیل البیانات المحاسبیة و حفظھا وفقا الترتیب الزمني الذي تحققت فیھ-
.مراقبة مدى صحة و دقة البیانات إجراءات المعالجة المحاسبیة-
.مرتقبة نتائج المؤسسة من طرف مصلحة الضرائب-
.تقدیم معلومات للھیئات االقتصادیة-
.عملیة اتخاذ القراراتتسھیل -
.حساب بعض المؤشرات االقتصادیة المجمعة-
.جمع البیانات االقتصادیة الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات اإلحصائیة و التخطیط-
.،الخ.......تحسین فاعلیة المؤسسة بمعرفة مستوى المخزون ،التكالیف،-
:المبادئ2-

المرسوم التنفیذي للمخطط المحاسبي الوطني إال أننا نجد ھذه لم تكن ھناك مبادئ مصرح عنھا في نص
[3]:المبادئ في سرد المواد القانونیة

تحدد المؤسسة الملزمة بتطبیق المخطط المحاسبي 75-35من األمر 1مبدأ الكیان القانوني المادة -
وطني و المتمثلة في الھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و الشركات االقتصادیة ال

.المختلطة و كل المؤسسات الخاضعة للنظام الجبائي
.على استعمال العملة الوطنیة9مبدأ العملة النقدیة نص المادة -
.تضي تسجیل القیود وفق ھذا المبدأالذي یق75-35من األمر 9مبدأ القید المزدوج تنص علیھ المادة -



حیث تلزم المؤسسات بمسك الدفاتر المحاسبیة و 75- 35من األمر 13مبدأ الجدیة تنص علیھ المادة -
.تسجیل التدفقات بعنایة

.31/12یحدد تاریخ إغالق كل دورة في 75-35من األمر 16مبدأ سنویة الدورات تنص علیھ المادة -
.في تقییم كل عناصر المیزانیة75-35من األمر 21و18خیة تنص علیھ المادة مبدأ التكلفة التاری-
الذي بمقتضاه یسمح للمؤسسات 75-35من األمر 22مبدأ الحیطة و الحذر تنص علیھ المادة -

.بتأسیس مؤونة لتدني قیم األصول و ذلك في حدود المعقول
مبادئ السابقة الذكر بما في ذلك ضرورة القیام مبدأ استقاللیة الدورات و یمكن استنتاجھ من خالل ال-

.بالجرد السنوي عند نھایة كل دورة
.مبدأ ثبات طرق تقییم و الحساب و یمكن استنتاجھ من خالل مبدأ التكلفة التاریخیة-

دراسة و تقییم المخطط المحاسبي الوطني:المطلب الثاني
دراسة المخطط المحاسبي الوطني:أوال
:خطط المحاسبي الوطنيأقسام الم-1

ورد في المخطط المحاسبي الوطني قائمة من الحسابات و إن ھذه القائمة تعتبر أسلوب لتنظیم الحسابات 
التي تمسكھا المؤسسة و التي یفترض فتحھا في دفتر األستاذ و عن ھذا الطریق یمكن استخراج أي 

.حساب و في أي وقت و بسھولة تامة
إلى ثمانیة أصناف أو مجموعات و رتبت ترتیبا رقمیا و بشكل متسلسل وھذه إن الحسابات قد قسمت

ثم تتفرع من ھذه األرقام الرئیسیة أرقام 8الى 1األصناف ھي أصناف رئیسیة لكل صنف رقم أي من 
.فرعیة داخل كل صنف من أجل فھم و توضیح الحسابات الفرعیة

:مجموعات3ھذه األصناف إلى pcnحیث یقسم
:صنف حسابات المیزانیة-1.1

مرتبة حسب سیولتھا و استحقاقھا من أعلى المیزانیة إلى 5الى 1أصناف مرقمة من 5تتكون من 
أسفلھا

:و بدورھا تقسم المجموعتین
حسابات األصول-أ

حیت تتزاید من الیمین أي الجھة المدینة و تتناقص من الطرف 4و2،3تشمل حسابات األصول صنف 
ر أي الجانب الدائنألیس
 االستثمارات02صنف رقم:

یشمل ھذا الصنف على مجموعة القیم و األمالك الدائمة التي اشترتھا أو أنشأتھا أو حازت علیھا 
مصاریف 20/ح:و ھي تسمى باألصول الدائمة أو الثابتة و یتفرع ھذا الصنف إلى. المؤسسة 
.،الخ.....................أراضي 22/قیم معنویة ح21/إعدادیة ،ح

 المخزونات03صنف رقم:
وھي األصول المتداولة التي اشترتھا المؤسسة أو أنتجتھا و التي تحتفظ بھا إما لغرض بیعھا أو لغرض 

یتفرع ھذا الصنف إلى . استعمالھا في عملیات الصنع أو تحویل المواد األولیة الى منتجات تامة الصنع 
.،الخ.......مواد أولیة 31/بضائع ،ح30/ح: 
 الذمم04صنف رقم:



و ھو یمثل مجموع الحقوق التي اكتسبتھا المؤسسة بعالقتھا مع الغیر من شراء أو تحول ،تصنیع ،بیع 
، أداء خدمات أو مساھمات أو سندات و یشمل على مجموعتین من الحسابات األولى ھي األموال التي 

ھا بعد أي أنھا مازالت بذمة الغیر ،الثانیة تتمثل األموال التي تم تمتلكھا المؤسسة و لم تتحصل علی
[4].استحصالھا و تسمى باألموال الجاھزة أو السیولة النقدیة المتوفرة لدى المؤسسة

43/،ح42/،ح40/ح: یشمل ھذا الصنف إلى الحسابات التالیة 
:حسابات الخصوم–ب

حیث تتزاید من الدائن و تتناقص من المدین5و1تشمل األصناف 
یتضمن ھذا الصنف كل وسائل التي تساھم بھا أصحاب او صاحب :األموال الخاصة1صنف رقم •

.المؤسسة و وضعھا تحت تصرف إدارة المؤسسة بصورة دائمة الحسابات الرئیسیة لھذا الصنف [5]
17ح13/ح10/ح: ھي 

یتضمن ھذا الصنف الحسابات التي تبیین التي دخلت بھا المؤسسة و التزمت :الدیون5صنف رقم •
.بتسدیدھا إلى الغیر ........53/ح: و من الحسابات الرئیسیة نجد [6]

:صنف حسابات التسییر-2.1
حیث رتبت حسب طبیعتھا7و 6تشمل الصنفین 

یضم ھذا الصنف كل مصاریف التي أنفقتھا المؤسسة أثناء ممارستھا :التكالیف6صنف رقم –ا 
60/ومن الحسابات الرئیسة نجد ح.الغیر خالل الدورةلنشاطھا أو خارج نشاطھا العادي و عالقتھا مع 

مواد أولیة مستھلكة61/بضائع مستھلكة، ح
تتبع حسابات التكالیف في تزایدھا و تناقصھا حسابات األصول

یضم ھذه الصنف كل اإلیرادات التي تتحصل علیھا المؤسسة أثناء :اإلیرادات7صنف رقم -ب
.طھا خالل الدورةممارستھا نشاطھا أو خارج نشا

.تتبع حسابات اإلیرادات في تزایدھا و تناقصھا حسابات الخصوم
:الصنف و النتائج-3.1

یتضمن األرباح و الخسائر التي تحصلت علیھا المؤسسة في نھایة الدورة المالیة فھي األرصدة المتبقیة 
.عن طرح التكالیف من النواتج

:PCNجداول-2
:المیزانیة-1.2

ثل الحالة المالیة للمؤسسة بامتیازات محاسبیة في لحظة زمنیة معینة،وبعبارة أخرى ھي الصورة وتم
الفوتوغرافیة للوضع المالي للمؤسسة فالمیزانیة تقدم وضعیة المؤسسة في تاریخ محدد ألنھا تحتوي 

.على نشاط المؤسسة من األصول والخصوم
ولیس حسب سیولتھا وال بد من تحدید النتیجة إن عناصر األصول والخصوم مرتبة حسب طبیعتھا

.للوصول إلى المساواة بین األصول والخصوم
:جدول حسابات النتائج-2.2

جدول حسابات النتائج یجمع بین المصاریف و اإلجراءات ونتائج الدورة للوصول إلى نتیجة وتظھر في 
.أحد الحسابات المجھولة الثامنة



تسجل حسب طبیعتھا بغیة إعطاء بعض المؤشرات االقتصادیة كالقیمة إن التكالیف و اإلجراءات 
األول خاص بتحویل تكالیف .حسابین لتحویل التكالیفPCNالخ،وكما اعتمد...المضافة و اإلجمالي 

مصاریف )اإلنتاج و األخر یتعلق بتحویل تكالیف االستغالل ودلك قصد توزیع التكالیف على عدة سنوات
(إعدادیة
الداخلة في )تكالیف،اإلجراءات(عناصر االستقالل وعناصر خارج االستقاللPCNحدد وأیضا حددوأیضا 

.حساب نتیجة خارج االستقالل التي ال تعكس النشاط العادي للمؤسسة
:[7]الجداول الملحقة3.2-

الملحقة ھي التي تكمل الجداول السابقة التي تقدم المعلومات الضروریة في شكل الجداول أو الوثائق 
:میزانیة وجدول حسابات وھذه الجداول ھي

جدول حركة الذمة المالیة-
جدول االستثمارات-
جدول االھتالك-
جدول المخصصات أو المؤونات-
جدول المدینین-
األموال الخاصة-
خزونجدول الم-
جدول استھالك السلع و المواد واللوازم-
جدول تفصیلي لمصاریف التسییر-
جدول المبیعات و أداء الخدمات-
جدول النواتج األخرى-

(مقبولة ، مقدمة( جدول االرتباط -
جدول معلومات متنوعة-

:تقییم المخطط المحاسبي الوطني:ثانیا

بعض العیوب والنقائص أدت إلى مواجھة مشاكل عدیدة ومتنوعةPCNلقد اكتشف مستعملوا
:وتتمثل ھذه العیوب في الجوانب التالیة

:من الجانب النظري-1
لتنفیذ اظھر العدید من التقصیر على الجانب النظري من حیث اإلطار الفھميPCNإن تقدیم

.المصطلحات الُمسَتعملة والحسابات لمركبة
:لمفاھميالتفسیر ا:1.1

إن اإلطار المفاھمي یتلخص في العدید من التعاریف و التوضیحات وھذا ما ال نجده في المخطط 
المحاسبي الوطني انھ غیر واضح نسبیا،ألنھ لم یوضح أھدافھ و القواعد المحاسبیة المرتبطة بتعریف 

.الخ...المفاھیم المحاسبیة وتنسیق الحسابات



وترتیب الحسابات حسب طبیعتھا ،وھذا التبویب یسھل ویعطي یقوم بوضع وعرض وتصنیفPCNإن
االمتیازات لواضعي معلومات االقتصاد الكلي،فمثال إعداد جدول حسابات النتائج یسھل حساب القیمة 

.الخ..المضاعفة والناتج الداخلي الخام 
المحاسبیة من غیر أن ھدف المحاسبة على المستوى الدولي ھو تلبیة حاجیات مستعملي المعلومات 

الخ، وحاجتھم األساسیة بمعرفة الذمة المالیة للمؤسسة من أجل ...المستثمرین المساھمین و المالك
ال تحدد فقط الذمة المالیة للمنشأة وبالتالي PCNالمنجزة وفق)الجداول(بناء قرارات دقیقة، لكن القوائم 

.وجب تعدیلھا قوائم مالیة إلجراء التحلیل المالي
المبادئ الحاسبیة المتعامل بھا غیر معبر عنھا بشكل واضح ولم یتم إعطاء تعاریف واضحة كما أن 

الخ، وإن إجراءات ...لبعض المفاھیم مثل األصول،الخصوم،األموال الخاصة،النواتج و التكالیف
یخلق مخططات قطاعیة أھمل كثیرا الجانب الخاص بتطویر استعمال المحاسبة PCNالتعدیالت على

.لیة وھي وسیلة أساسیة لتحدید التكالیف والمسؤولیاتالتحلی
:(داخلي(اختصار االستعمال على المؤسسات ذات النشاط الوطني1.2:

یقتصر على المؤسسات التي نشاطھا في الجزائر أي انھ ال یشیر إلى PCNإن جانب التطبیقي ل
لھذه المؤسسات فروع عدیدة عبر المجمعات التي من شأنھا إتباع المعاییر المحاسبیة الدولیة إذ أن

العالم وھذا ما یستدعي مسك الدفاتر وإعداد القوائم الخاصة بكل بلد على حدى مما یصعب عملیة تجمیع 
.حساباتھا

یقوم على أساس مبادئ الجبایة و ال یتماشى مع التغیرات الحاصلة في شكل المؤسسات و PCNإن
لمحاسبي للشركات القابضة یفرض استعمال نفس القواعد حجمھا و فروعھا ،حیث أن مشروع الدلیل ا

على المجمعات مع منح ھذه الشركات التي لھا مساھمات في الخارج إمكانیة تجمیع حساباتھا وفق 
.المعاییر الدولیة

:التقصیر على مستوى المصطلحات:1.3
:یتمحور ھذا التقصیر أساسا في النقاط التالیة

.غرات و الغموض في بعض المصطلحات المستعملةوجود العدید من الث-
المصطلحات القاعدیة غیر معرفة بدقة مثل الصورة الصادقة، الشفافیة المالیة، منفعة المعلومة، -

.الخ............األھمیة النسبیة، استمراریة االستغالل
:من الجانب التقني2-

صان بعض الحسابات أو التصنیف الحسابات الجانب التقني یتعلق باإلطار المحاسبي فیما یخص نق
،الوثائق الشاملة ،الجرد الدائم ،قواعد التقییم ،قواعد سیر الحسابات ،معالجة العملیات ، وثائق االثباث 

.الخاصة بالمحاسبة و الجبایة
:عدم شمولیة المخطط المحاسبي الوطني لكافة الحسابات2.1:

ھناك الكثیر من النقائص على مستوى أغلب المجموعات، لذلك فیما یخص المخطط المحاسبي الوطني 
و یجب إعادة النظر PCNسنذكر بعض الحسابات التي یراھا الخبراء المحاسبة بأنھا غیر ظاھرة في

:فیھا
:المجموعة األولى

.رأس المال المھتلك و الغیر المھتلك-



.عالوات تحویل السندات إلى أسھم-
.ةالمؤونات النظامی-
.عالوات المھمة-
.عالوات التسدید-
.سندات المساھمة-

:المجموعة الثانیة
.المصاریف الموزعة على عدة سنوات لتھییئات الكبرى-
.األراضي الغیر مھیأة-
.الستثمارات المالیة-
.القرض االیجاري-
.الستثمارات الراكدة-
.مباني على أرض النشاط-
.لبورصةالتسعیر في ا-
.إعادة تقییم االستثمارات-

:المجموعة الرابعة
.النواتج المستقبلیة-
.اإلعانات المستقبلیة-
.مؤونات نقص قیمة المجمعات-
.مؤونات نقص قیمة الحسابات المالیة-

:المجموعة الخامسة
.الدیون المقدرة للعطل المدفوعة-
.الكشوفات البنكیة-
.سابالكشف على الح-
.حساب الدمج المحاسبي-

:المجموعة السادسة
.خسائر الصرف-
.الخدمات البنكیة-
.منحة التمدرس-
.تكالیف بالعملة الصعبة-
.مصاریف المناولة-

:تصنیف و تبویب الحسابات بغیر المنظور المالي:2.2
أو یسھل عملیة تحلیل االقتصادي إن القوائم المالیة المنجزة على أساس طبیعة العناصر، ھذا ما یساعد

الكلي لكن ھذا التصنیف ال یساعد على اتخاذ القرارات ألن األساس في اتخاذ القرارات ھو الجانب المالي 
،فبتالي وجب إعادة تبویب المیزانیة على أساس السیولة إلى استخدامات متداولة و استخدامات ثابتة 

.لةوالى الموارد الدائمة و الموارد المتداو



و على ھذا الصدد فان متخذي القرارات یسعون إلى الحصول على المعلومات المالیة ذات جودة الن 
.الجانب المالي ھو الحساس في المؤسسة

وباإلضافة إلى أن المجموعة الرابعة تحوي حسابات النقدیة و بعض الحسابات التي ال تمثل حقوق 
م نراھا تمثل استثمارات أكثر من ما تمثل حقوق ،كما یجب المؤسسة مثلما ھو الحال للسندات و األسھ

.اال تكون حسابات الدیون و الحقوق في مجموعتین مختلفتین
و أیضا نجد غموض في تصنیف االستثمارات ویجب إعطاء للمؤسسة حریة التمییز بین ما ھو متعلق 

دات خاصة فینا یتعلق بتشكیل باالستغالل، و ما ھو خارج االستغالل وفیما یخص التكالیف و اإلیرا
المؤونات التي عادة ما تدرج ضمن عناصر خارج االستغالل و ھي في الحقیقة عنصر یكرس مبدأ 

.الحیطة و الحذر للمؤسسة خالل دورة االستغالل
أما فیما یخص تكالیف البحث و التطور فعادة تسجل ضمن المصاریف اإلعدادیة إال أن واقع ھذه 

.لى تكوین القیم المعنویة للمؤسسة لذا یجب تصنیفھ و فق ھذه الجھةالتكالیف ینحاز ا
:القوائم المحاسبیة و الجداول الملحقة:2.3

:المیزانیة-
تعبر المیزانیة عن صورة شاملة و واضحة و مفسرة للوضعیة المالیة للمؤسسة، لكن ما نراه في 

النتیجة أي أن شكلھا جبائي بالدرجة األولى المیزانیة ھو عبارة ھن مجامیع لتسھیل حساب و تحدید 
وھذا لیس بالمفید لمستعملي المعلومات المالیة فبتالي وجب إعادة تبویبھا إلى استخدامات متداولة و .

.استخدامات ثابتة و إلى موارد الدائمة و الموارد المتداولة
ملیة المقارنة فللقیام بعملیة المقارنة و كذلك شكل المیزانیة ال یقدم معطیات عن الدورة السابقة للقیام بع

.ال بد من الرجوع إلى الجداول الملحقة
:جدول حسابات النتائج-

ال یعبر عن النتیجة المالیة بل یوضح نتیجة الدورة الخاضعة PCNشكل جدول حسابات النتائج حسب
للضریبة ،ومع ھذا فان النتیجة ال تعبر عن نجاعة تسییر المؤسسة وكذلك یقدم بعض األرصدة 

.الوسیطیة للتسییر المعروفة على المستوى الكلي
مدى تطور نشاط المؤسسة كما انھ ال یقدم معطیات عن نشاط الدورة السابقة للقیام بالمقارنة لتحدید 

.،النتیجة المحددة حسب ھذا الجدول لیست مؤشر على نجاعة تسییر المؤسسة
:الجداول الملحقة-
ھذا الجدول ال یقدم تمییز بین تدفقات رؤوس االستغالل و تدفقات :جدول حركة رؤوس األموال *

كما أنھ .مات و معطیات الدورة السابقة االستثمار و التدفقات المالیة و ال یسمح بإجراء مقارنة مع معلو
.لیس بجدول التمویل و لیس بجدول تدفقات الخزینة

یعطي تحلیل على أساس أصل األموال الخاصة و لیس على أساس تغیرات :جدول األموال الخاصة*
.األصول الصافیة

.ة معالجة ھذه االلتزاماتفھو یقدم المعلومة المتعلقة باألصل االلتزام و لیس كیفی: جدول االلتزامات*
ال یقدمون إال التحلیل بالطبیعة لعناصر المیزانیة و جدول حسابات النتائج ،فھي :15الى4الجداول من *

.ال تعبر بصدق عن وضعیة المؤسسة لذا تعتبر أكثر نفعا للمحاسبة الوطنیة
:الجرد الدائم و قواعد التقییم:1.4



:توفیر نظام معلوماتي متكامل من حیث الوظائف و المتمثلة فیما یليللقیام بعملیة الجرد الدائم یتطلب
(المحاسبة، اإلعالم اآللي(وظیفة التسجیل -
(الشراء، النتاج، البیع(الوظائف العملیة-
(المدیریة، مراقبة التسییر(وظیفة الرقابة-

خذ بالشكل القانوني للمؤسسة و إن طریقة الجرد الدائم إجباریة التنفیذ وفق التشریع الجزائري دون األ
كذا حجمھا ،من أجل متابعة مخزونھا ، رغم أن ھذه الطریقة قد ال تتناسب مع احتیاجات بعض 
المؤسسات من أجل متابعة المشتریات ،المبیعات ،المخزونات ،كما أنھ إذا كثرت مراكز اإلنتاج أو 

.ائم في ھذه المؤسسةالنشاط أو البعد الجغرافي فتكون صعوبة استعمال الجرد الد
كما أن تقییم االستثمارات یتم عن طریق مبدأ التكلفة التاریخیة و ال یسمح بإعادة التقییم عند الجرد 

لم یتناول التعریف الخاصة بالتكلفة الحیازة،تكلفة الشراء،تكلفة PCNالحقیقي، كما أن
.لعملة الصعبةالخ، و كذلك تقییم بعض عناصر المیزانیة با............النتاج

النظام المحاسبي المالي:المبحث الثاني
أھداف و اإلطار المفاھمي لنظام المحاسبي المالي:المطلب األول

أھداف و ممیزات النظام المحاسبي المالي:أوال
:[8]األھداف1-

:أھداف رئیسیة تتمثل في) 6(لنظام المحاسبي المالي الى تحقیق ستة یرمي مشروع ا
PCNایجاد حلول محاسبیة للعملیات التي لم یعالجھا-
تبني تطور المعاییر التقنیات المحاسبیة قصد تقرب ممارستنا المحاسبیة من الممارسات الدولیة القائمة -

.یة الدولالمصادق علیھا من قبل أغلبIAS/IFRSعلى معاییر
تمكین المؤسسات االقتصادیة من تقدیم معلومات مالیة ذات نوعیة كاملة ،أكثر شفافیة تسھل القواعد -

.المحاسبیة
االستجابة ألحتیاجات االعالم المالي لمختلف المستعملین مستثمرین حالیین أو محتملین،األعضاء -

الخ....المستخدمین ،مقرضین ،دائنین ،زبائن،جمھور ، الدولة
.تمكین عملیة تقییم الممتلكات على أساس السوق-
.ضمان مقروئیة أفضل للحسابات بالنسبة للمستثمرین األجانب في اطار عملیة الشراكة-

–2ỷǒỷҰ[9]:
:تتمثل ھذه الممیزات فیما یلي

طار فكري للمحاسبة الذي یحدد بصفة واضحة االتفاقیات و المبادئ األساسیة للمحاسبة و وجود ا-
یعرف األصول و الخصوم و رؤوس األموال الخاصة و األعباء و المنتوجات

معالجتھا المحاسبیة مثل PCNعن قواعد تقییم و حوسبة كل العملیات بما فیھا تلك التي لم یتعرض-
تیازات ،العملیات بالعملة األجنبیة ،خسائر قیم األصول أو العملیات المشتركة القرض االیجاري ،االم

.المنجزة
الحصیلة ،جدول حساب (وصف محتوى كل واحدة من القوائم المالیة التي ینبغي أن تقدمھا الكیانات -

ا طبقا وتقدیمھ) النتائج ،جدول تغیرات رؤوس األموال الخاصة، جدول تدفقات الخزینة للسنة المالیة
.لتلك المقترحة من قبل لجنة المعاییر الدولیة



.إلزامیة تقدیم حسابات مدمجة و حسابات منسقة للكیانات الخاضعة لنفس سلطة القرار-
التكفل بالقواعد العصریة المتعلقة بتنظیم المحاسبة ،خاصة ما یتعلق بمسك المحاسبات عن طریق -

.ون تنظیمأنظمة اإلعالم اآللي ،المنتشرة حالیا د
وضع نظام محاسبة مبسط قائم على محاسبة الخزینة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و التجار الصغار و -

.الحرفیین
لمجال التطبیق الذي یعید تغطیة من اآلن فصاعدا كل الكیانات المدعوة إلى PCNتوسیع بالمقارنة مع-

.تقدیم حسابات مھما كان قطاع نشاطھا و حجمھا
:طارا لمفاھمياإل:اثانی

لسیر ولمتطلبات المحاسبة الدولیة تم ادراج ضمن المرجع الجدید مفھوم اإلطار المفاھمي الذي 
یستعرض أمور ضمنیة عند عرض القوائم المالیة ،وعلیھ تم ھیكلة اإلطار المفاھیمي حسب ما 

[10]:یلي
.نطاق التطبیق و التعریف*
.مبادئ المحاسبة و الفرضیات*
.تعریف األصول ،الخصوم ،األموال الخاصة ،اإلرادات والتكالیف*
:نطاق التطبیق1-
.كل شخص معنوي أو طبیعي خاضع للقانون التجاري-
.المؤسسات العمومیة أو المختلطة-
.سعى لتحقیق الربحالتعاونیات و المؤسسات الصناعیة التي ت-
.المؤسسات الغیر ھادفة لتحقیق الربح التي لھا نشاط منتظم و ثابت-

:كما أن مستعملي البیانات المالیة یتمثلون في
.المدراء،الجھات الداریة ،الھیكل الداخلي للمؤسسات-
.الموردون بما في ذلك المساھمین ،البنوك ،المقرضون اآلخرون-
.الخ.......و الدواوین الوطنیة كاإلحصاءاالدراة الضریبیة-
.الخ.....الموردون، الزبائن، العمال-
.شركات التأمین-
:المبادئ و الفرضیات المحاسبیة2-

:یعتمد على الفرضیات المبدئیة من طرف المرجع الدولي و تتمثل فیما یلي
.المحاسبة على أساس االستحقاق-
.استمراریة االستغالل-

:لمبادئ المحاسبیة األساسیة تتمثل فيأما ا
(الفترة(الدوریة -
.استقاللیة الدورات-
.تعاقد المؤسسة-
.العملة النقدیة-
.األھمیة النسبیة-



.الحیطة والحذر-
.ثبات طرق التقییم-
.تكلفة التاریخیة-
.عدم المساس بالمیزانیة االفتتاحیة-
.القانونيھیمنة الواقع االقتصادي على الشكل-
.عدم التعدیل-
.الصورة الصادقة-

:وفیما یخص الخصائص النوعیة المعلوماتیة فھي الخصائص المتوفرة ضمن المرجع الدولي
.الموضوعیة-
.الوثوق-
القابلیة للمقارنة-
.الوضوح-
:تعریف عناصر القوائم المالیة3-
:األصول أو الموجودات-ا

.فیھا من طرف المؤسسة و التي تسعى لتحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیةھي االستخدامات المتحكم 
وعلیھ .كما أن عناصر األصول موجھة لخدمة النشاط المؤسسة بشكل دائم سواء كانت متداولة أو ثابتة

:فان األصل یمكن أن
ن المواد یكون مستعمل إلنتاج منتوج أو أداء خدمة مثلما ھو الحال لالستخدامات الثابتة و مخزو-

.األولیة
.الخ....أن یستبدل بأصل أخر مثل مخزون المنتجات،الحقوق-
(نقدیة(أن یستعمل لترصید خصم معین-
(نقدیة(أن یوزع للمساھمین-

:الخصوم-ب
الخصوم ھي كل االلتزامات و المطالب الحالیة للمؤسسة ،و التي تكون نتیجة أحداث سابقة ،حیث أن 

ة یؤدي إلى خلق موارد التي تترجم في شكل منافع اقتصادیة و علیھ یتم خروجھا من ذمة المؤسس
:ترصید المطالب بالطرق التالیة

تسدید نقدي-
تحویل إلى األصل-
تقدیم خدمات-
تحویل االلتزام التزام أخر-
.التطھیر المالي الذي یعني تحویل التزام إلى حصص من رأس المال الشركة-

:ةاألموال الخاص-جـ
.ھي الفرق بین األصل و الدیون و ھي األموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بشكل دائم

:النواتج-د



كل زیادة قیمة األصل معین أو انخفاض في قیمة الخصم أو زیادة في المنافع االقتصادیة خالل النشاط و 
جراء نشاطھا و أیضا األرباح العالقات مع الغیر و باإلضافة إلى المداخیل التي تتحصل علیھا المؤسسة

.المتحصل علیھا كالقیمة الزائدة لالستثمارات المتنازل عنھا ،القیمة الزائدة عند إعادة التقییم
:التكالیف-د

ھي انخفاض المنافع االقتصادیة في شكل إخراج أو نقص في قیمة األصل و زیادة في األصول ، و 
.الكاتیستثني في ذلك المؤونات النظامیة و االھ

و نظیف إلى ذلك التكالیف الناتجة عن نشاط العادي للمؤسسة مثل تكلفة اإلنتاج ،تكلفة البیع ،وكذا 
.الخ.....خسائر أخرى مثل التنازل عن استثمار بخسارة ،تغیر معدالت الصرف

:النتیجة الصافیة- و
یر أن النواتج أو التكالیف ھي الفرق بین مجموع النواتج و مجموع التكالیف المتعلقة بالدورة،و نش

المتحصل علیھا في السنوات السابقة ال یتم إدراجھا ضمن النتیجة و علیھ یتم حسابھا مباشرة ضمن 
.الموال الخاصة

:تنظیم المحاسبة4-
:فیما یلي بعض النقاط التي تعطي أكثر انسجام للمسك المحاسبي

.تمسك المحاسبة بالعملة الوطنیة-
.اسبي یكون وفق القید المزدوجالتسجیل المح-
.كل تسجیل محاسبي یكون مرفقا بوثیقة إثبات-
كل مؤسسة ملزمة بمسك الیومیة، دفتر األستاذ، دفتر الجرد-
سنوات10یتم االحتفاظ بالوثائق و الدفاتر لمدة -
یتم مسك المحاسبة یدویا أو ألیا-
تصمیم دفتر اإلجراءات-
.باريمحتوى الدفاتر یكون إج-

القوائم المالیة و قائمة الحسابات:المطلب الثاني
:القوائم المالیة-1

یجب على كل مؤسسة خاضعة لنظام الجدید أن تعرض سنویا قوائمھا المالیة وتضم القوائم المالیة ما 
:یلي

المیزانیة-
جدول حسابات النتائج-
جدول تدفقات الخزینة-
جدول تغیر األموال الخاصة-
.ملحق یبین القواعد و الطرق المحاسبیة المستعملة-
:المیزانیة-أ

و تضم عناصر األصول و الخصوم ویجب أن تعرض المیزانیة على أساس الزمن أي أصول متداولة 
.وغیر متداولة وكذلك خصوم متداولة وغیر متداولة



خصوم حسب الطبیعة ،و تعرض بالنسبة للبنوك و المؤسسات المصرفیة المماثلة تجمع بین األصول و ال
.حسب درجة السیولة و االستحقاق

ال یمكن تعدیل أو تعویض عناصر المیزانیة إلى على أساس قانوني أو تعاقدي أو احتمال تحقیق عناصر 
.ألصول و الخصوم في أن واحد

:[11]وتبرز بصورة مفصلة العناوین اآلتیة على األقل، عند وجود عملیات تخص ھذه العناوین
:في األصول

التثبیتات غیر المادیة
التثبیتات المادیة
اإلھتالكات
المساھمات
األصول المالیة
المخزونات
 مع تمییز الضرائب المؤجلة(أصول الضریبة)
أعباء مثبتة سلفا(ى المماثلة الزبائن، والمدینین اآلخرین واألصول األخر)
خزینة األموال اإلیجابیة ومعادالت الخزینة اإلیجابیة.

:في الخصوم
 رؤوس األموال الخاصة قبل عملیات التوزیع المقررة أو المقترحة عقب تاریخ اإلقفال، مع تمییز رأس

الیة والعناصر األخرى،واالحتیاطیات والنتیجة الصافیة للسنة الم) في حالة شركات(المال الصادر 
،الخصوم غیر الجاریة التي تتضمن فائدة
،الموردون والدائنون اآلخرون
 مع تمییز الضرائب المؤصلة(خصوم الضریبة)،
 حواصل مثبتة سلفا(المرصودات لألعباء وللخصوم المماثلة)،
خزینة األموال السلبیة ومعادالت الخزینة السلبیة.
[12]:ائججدول حسابات النت-ب

وال یأخذ في . حساب النتیجة ھو بیان ملخص لألعباء والمنتجات المنجزة من الكیان خالل السنة المالیة
الكسب /الربحویبرز النتیجة الصافیة للسنة المالیة ممیزا بین . الحساب تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب

.أو الخسارة
:المعلومات الدنیا المقدمة في حساب النتیجة ھي اآلتیة

الھامش اإلجمالي، : تحلیل األعباء حسب طبیعتھا، الذي یسمح بتحدید مجامیع التسییر الرئیسیة اآلتیة
القیمة المضافة، الفائض اإلجمالي عن اإلستغالل

منتجات األنشطة العادیة
واألعباء المالیةالمنتجات المالیة
أعباء العاملین
الضرائب والرسوم والتسدیدات المماثلة
المخصصات لإلھتالكات ولخسائر القیمة التي تخص التثبیتات غیر المادیة
نتیجة األنشطة العادیة
 منتجات وأعباء(العناصر غیر العادیة)
النتیجة الصافیة للفترة قبل التوزیع
 سھم من األسھم بالنسبة إلى شركات المساھمةالنتیجة الصافیة لكل

[13]:جدول تدفقات الخزینة-جـ
الھدف من جدول تدفقات األموال ھو إعطاء مستعملي الكشوف المالیة أساسا لتقییم مدى قدرة الكیان 

.موال وكذلك المعلومات بشأن استخدام ھذه التدفقات المالیةعلى تولید األموال ونظائر األ



یقدم جدول تدفقات األموال مداخیل ومخارج الموجودات المالیة الحاصلة أثناء السنة المالیة حسب 
:(مصدرھا(منشئھا 

 األنشطة التي تتولد عنھا منتجات وغیرھا من األنشطة (التدفقات التي تولدھا األنشطة العملیاتیة
.غیر المرتبطة ال باإلستثمار وال بالتمویل

 وتحصیل . عملیات سحب أموال عن اقتناء(التدفقات المالیة التي تولدھا أنشطة اإلستثمار
.(ألموال عن بیع أصول طویل األمد

 أنشطة تكون نتیجتھا تغییر حجم وبنیة األموال الخاصة أو (التدفقات الناشئة عن أنشطة تمویل
.(القروض

 أموال متأتیة من فوائد وحصص أسھم، تقدم كال على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة تدفقات
.مالیة إلى سنة مالیة أخرى في األنشطة العملیاتیة لإلستثمار أو التمویل

[14]:جدول تغیرات الموال الخاصة-د
تغیر رؤوس األموال الخاصة تحلیال للحركات التي أثرت في كل عنوان من العناوین التي یشكل بیان

.تتألف منھا رؤوس األموال الخاصة للكیان خالل السنة المالیة

:والمعلومات الدنیا المطلوب تقدیمھا في ھذا البیان تخص الحركات المتصلة بما یأتي
النتیجة الصافیة للسنة المالیة
ت الطریقة المحاسبیة وتصحیحات األخطاء المسجل تأثیرھا مباشرة كرؤوس أموالتغییرا.
 المنتجات واألعباء األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحیح أخطاء

ھامة
 االرتفاع، االنخفاض، التسدید(عملیات الرسملة...)
ة المالیةتوزیع النتیجة والتخصیصات المقررة خالل السن.
:الملحق- و

:یتم عرض مختلق المعلومات بغیة توضیح محتوى القوائم المالیة وعلى سبیل المثال
.القواعد و الطرق المحاسبیة المتخذة من طرف المؤسسة لعرض حساباتھا و قوائمھا المالیة-
.معلومات مكملة لمحتوى القوائم المالیة-
أو الفرعیة ،و توضیح كل المعامالت التي تمت بین المؤسسة معلومات خاصة بالمؤسسات المشتركة -

.الخ....و ھذه األطراف ،طبیعة العالقات،قیمة و حجم المبادالت، سیاسات األسعار
.معلومات ذات الطابع القانوني التي تزید من مصداقیة القوائم المالیة-
.ج وثیقة اثبات تدون في المالحقالبد أن یرفق كل تسجیل ضمن المیزانیة أو جدول حسابات النتائ-

:قائمة الحسابات-2
[15]:مبادئ مخطط الحسابات-ا

تعد كل وحدة مخطط حسابات واحد على األقل مالئما لھیكلھا ولنشاطھا واحتیاجاتھا إلى اإلعالم الخاص 
والحسابات تجمع في . حساب ھو أصغر كیان معتمد لترتیب الحركات المحاسبیة وتسجیلھاوال. بالتسییر

:وتوجد فئتان من طبقة الحسابات. فئات متجانسة تدعى طبقة
طبقات حسابات الوضعیة-



طبقات حسابات التسییر-
.وكل طبقة تقسم إلى حسابات تحدد ھویتھا بأعداد ذات رقمین أو أكثر في إطار تقنین عشري

[16]:اإلطار المحاسبي اإلجباري-ب
تشكل خالصة مخطط حسابات تمثل بالنسبة لكل طبقة قائمة حسابات ذات رقمین إثنین اإلطار المحاسبي 

. كانت ھناك ترتیبات خاصة تعنیھاالواجب تطبیقھ على جمیع الكیانات أیا كان نشاطھا وحجمھا إال إذا
. وداخل ھذا اإلطار یمكن للكیانات أن تفتح جمیع التقسیمات الضروریة التي تستجیب الحتیاجاتھا
.وتقترح كذلك مدونة حسابات ذات ثالثة أرقام أو أكثر
.توزع العملیات المتعلقة بالحصیلة في خمس طبقات حسابات توصف بحسابات الحصیلة

سابات تم درجھا في نھایة المذكرةمدونة الح-3

:اآلثار و الترتیبات المرتقب الحصول علي المنشآت الوطنیة:المطلب الثالث
:اآلثار-1

إن اآلثار المرتقب إسقاطھا على المؤسسات من خالل تطبیق المرجع الجدید ھي في الحقیقة كل األثر 
یر الدولیةالتي شھدتھا المؤسسات األوروبیة من خالل تطبیق المعای

:وعلى ھذا الصدد فان كل أثر یكون محل تحقیق األھداف التالیة
ضمان و تسھیل عملیة مقارنة البیانات و ھذا لخلق سوق مالیة من الطراز العالمي-
.حمایة المستثمرین من التظلیل و ضمان صیرورة دائمة لألسواق-
.عملیة تسعیر المؤسسات في بورصات العالمرفع المیزة التنافسیة في األسواق البورصة و تطویر-
.ضمان انسجام وتجانس المعلومات المالیة ،وذلك إلعطاء فعالیة عالیة للرقابة والمراجعة-
.توفیر مقاییس لتحلیل و دراسة الفاعلیة و المردودیة و كذا المفاھیم اإلستراتیجیة-

:الترتیبات-2
المخطط الجدید تنحصر أساسا على نظام المعلومات و االتصاالت إن الترتیبات التي ترفق عملیة التطبیق 

المالیة
وعلى ھذا الصدد فانھ على المؤسسات الوطنیة إن تغیر جذریا نظامھا المعلوماتي بما یتأقلم واحتیاجات 

:النظام الجدید وعلیھ یجب أن
قواعد النظام الجدید في عناصر تجرى تعدیالت في المسار اإلنتاجي للمعلومات المالیة بإدراج مبادئ و -

.التقریر المالیة
.إعادة تقویم مھنة المحاسبة-
.تغییر برامج المحاسبة-

:أما عملیة االتصاالت المالیة یجب إن توجھ وفق المرجع الدولي وھذا من خالل
نموذج القوائم المالیة القوائم المالیة الختامیة-
المعلومات القطاعیة-
مات الواجب إعطاءھا في المالحقنوعیة المعلو-
تحسین زمن تصمیم البیانات المالیة-
تصمیم أنظمة التسییر بما تتأقلم مع متطلبات المرجع الجدید-

:مواجھة اآلثار والترتیبات-3



:إن أھم اآلثار المرتقب حدوثھا على المؤسسات ھي
المحاسبیة الجدیدة وھذا ما یولد تكالیف خلق ورشة مھنیة كبیرة من خالل التكوین المھني للممارسة -

.عالیة على المنشآت و على المكاتب المھنیة
أخذ بعین االعتبار صعوبة تطبیق بعض المفاھیم و القواعد وھذا نظرا لغیاب سوق المالیة ،مثلما ھو -

.الخ.....الحال لعملیة إیجاد القیم العادلة ،قیم االستغالل، مدة االستعمال، معدل االستحداث
وجوب القیام بتنازالت خاصة و إذا علمنا أن بعض المعاییر ال تتوافق و متطلبات النظام الجبائي و -

.التجاري الوطني
صعوبة إدراك كل الجوانب االیجابیة و ھذا نظرا لعملیة حصر مجال التطبیق الفعلي للمعاییر-

االعتبار الوضعیة االقتصادیة الحالیة من و نشیر أن ھذه اآلثار في األصل متوقعة الحدوث وأخذ بعین
.خالل أراء خبراء المحاسبة


