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 هتػػدؼ هػػلد الدراسػػة ام معر ػػة دور تطبيػػا الناػػاـ ايلاسػ ادلػػا يف اإل صػػا عػػن ادلعلومػػة ايلاسػػبية الػػا تتقػػمن ا القػوائم ادلاليػػة: ملخ ـ
 علػػب ئي ػػة هػػلد ادل سسػػات الػػا ػػررتSCF  وادلتقػػمن الناػػاـ ايلاس ػ ادلػػا11 -70 ابعتبػػار القواعػػد واأل كػػاـ الػػا جػػاو ػػا القػػا وف
 كما توضح هلد الدراسة مدى توا ػا إعػداد القػوائم ادلاليػة للم سسػات،ادلعلومة ادلالية ابلشكل اللي يعطي الثقة دلستخدمي التقارير ادلالية
 وقد أخلت الدراسػة يف ذلػع عػدة ػاالت دل سسػات ػغرية، الصغرية وادلتوسطة مع متطلبات اإل صا الا جاو ا النااـ ايلاس ادلا
 ري ػ ركػػئت علػػب أهػػم ادلعلومػػات الػػا تناولت ػػا الق ػوائم ادلاليػػة ومقار ت ػػا مػػع متطلبػػات العػػرل للق ػوائم ادلاليػػة يف الناػػاـ،ومتوسػػطة جئائريػػة
. ويف األخري مت التو ل ام جمموعة من النتائج عن طريا االستعا ة ابلتحليل جملموعة القوائم ادلالية لعينة الدراسة، ايلاس ادلا
.  اإل صا ايلاس، النااـ ايلاس ادلبسط، ادل سسات الصغرية وادلتوسطة،  النااـ ايلاس ادلا:الكلمات ادلفتا ية
M410: JEL تصنيف
Abstract: Through this study, the role of the financial accounting system in achieving disclosure of
accounting information becomes clear considering the rules and provisions stated in in Law 07-11,
which include the application of the financial accounting system to the environment of these
institutions, and the study took several cases in this for Algerian small and medium enterprises, so
that it focused on the most important The information covered by the financial statements and their
comparison with the requirements of the presentation of the financial statements in the financial
accounting system, where a set of results was reached by using the analysis of the financial
statements group for the study sample.
Key words: Financial Accounting System, Small and Medium Enterprise, Simplified Accounting
System; Accounting Disclosure
Codes de classification de Jel: M410
Résumé: Cette étude montre le rôle de l'importance du système de comptabilité financière dans la
réalisation de la divulgation des informations comptables, compte tenu des règles et dispositions
énoncées dans la loi 07-11, qui incluent l'application du système de comptabilité financière à
l'environnement de ces institutions, et la mesure dans laquelle la préparation des états financiers des
petites et moyennes entreprises correspond aux exigences de divulgation qui sont entrées dans le
système comptable. Financière, et l'étude a pris plusieurs cas en cela pour les petites et moyennes
entreprises algériennes, en se concentrant sur les informations les plus importantes traitées dans les
états financiers et en les comparant aux exigences de la présentation des états financiers dans le
système de comptabilité financière, où un ensemble de résultats a été atteint en utilisant l'analyse de
ces listes.
Mots clés: système de comptabilité financière, petites et moyennes entreprises, système comptable
simplifié, divulgation comptable.
Codes de classification de Jel: M410
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.1ملدمت;
شهضث البِئت الجؼاثغٍت حملت مً ؤلاضالخاث الؾُما في املجا ٛالاْخطاصي ،ومً بين َظٍ ؤلاضالخاث َى حًُير وجدضًث
الىكام املخاؾبي اإلاهخمض ،والظي ًخىأَ في بنضاصٍ الى خض ٖبير مو اإلاهاًير املخاؾبُت الضولُت ومهاًير ؤلابالى اإلاالي ،IAS/ IFRS
ولهل مً ألاؾباب التي حهلذ الجؼاثغ جخسظ َظٍ الخؿىة َى ؾمىخها في جدُٓٔ اْخطاص ْىي ونغع اإلاهلىماث اإلاالُت ؤَ ما
َى مهمى ٛبه صولُا زاضت ؤن حل ألاػماث اإلاالُت في الخٓبت الخاعٍسُت الؿابٓت حاء هدُجت لهضم بَطاح اإلااؾؿاث نً اإلاهلىمت
اإلاالُت لخػلُل مؿخسضمي ْىاثمها اإلاالُت.
وجاصي اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت صوعا َاما نلى اإلاؿخىي الهالمي خُث ؤضبدذ جلٓى اَخماما ٖبيرا وزطىضا مً
ؾغٍ الضو ٛالىامُت ،بهض ؤن بُيذ حل الضعاؾاث صوعَا الباعػ في جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُتٗ ،ىنها ال جخؿلب
عئوؽ ؤمىا ٛضخمت ٖما جىَغ وؿبت مهمت مً الُض الهاملت.
وبما ؤن اليؿُج اإلااؾؿاحي في الجؼاثغ ًمثل ما ًٓاعب  %90ماؾؿاث ضًيرة ومخىؾؿت لم يهمل الىكام املخاؾبي
َظا الىىم مً اإلااؾؿاث خُث زطظ لها هكام مداؾبت مبؿـ ٌؿمذ لها بهغع ْىاثمها اإلاالُت بشٙل مىزىّ وشُاٍ ،ومً
َظا حاءث الضعاؾت إلاهالجت ؤلاشٙالُت آلاجُت:
ما هي جضانُاث ؤلاضالح املخاؾبي في اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت الجؼاثغٍت زاضت في مجا ٛؤلاَطاح املخاؾبي؟
ألاسئلت الفرعيت
 َل خٓٔ ؤلاضالح املخاؾبي في الجؼاثغ هخاثج اًجابُت ٖما ٗان مخىْو؟ َل الىكام املخاؾبي اإلاالي  SCFحاء مؿابٔ الخخُاحاث اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ؟ -ما اإلآطىص باإلَطاح املخاؾبي؟ وما مٓىماجه ألاؾاؾُت؟

 الى ؤي مضي التزمذ اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت مدل الضعاؾت بمخؿلباث ؤلاَطاح اإلاىطىص نليها في الىكام املخاؾبياإلاالي  SCF؟
الفرضياث
 ٌؿاَم الىكام املخاؾبي اإلاالي  SCFفي جدؿين اإلاماعؾاث املخاؾبُت نلى مؿخىي اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت. الىكام املخاؾبي اإلاالي ْ SCFام بةصعاج مداؾبت مبؿؿت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ؤَ مهاًير مداؾبُت مهمى ٛبهاصولُا.

 ٌهغٍ ؤلاَطاح املخاؾبي بإهه الهغع الهاص ٛوالٙافي وبلًت مُهىمت للمهلىمت اإلاالُت غمً الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاثوٍغج٘ؼ ؤلاَطاح نلى مٓىمين ؤؾاؾُين َما جدضًض مؿخسضمي اإلاهلىماث اإلاالُت باإلغاَت الى ازخُاع الىْذ اإلاىاؾب
لهغغها.
 حشير الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت مدل الضعاؾت ؤنها ٌ\ٌ ألازيرة التزمذ الى خض ٖبير بمخؿلباث ؤلاَطاحاإلاىطىص نليها في ْاهىن  11-07اإلااعر في  15طي الٓهضة نام  1428اإلاىأَ  25 ٛهىَمبر  2007واإلاخػمً الىكام
املخاؾبي اإلاالي.
أهداف الدراست
ً٘مً الهضٍ مً اهجاػ َظٍ الضعاؾت ٗىن اإلاىغىم مً اإلاىغىناث الخضًثت التي الْذ اَخماما في الؿاخت الجؼاثغٍت ومً
بين ؤَضاٍ الضعاؾت ما ًلي:
 ببغاػ الضوع الُها ٛالظي جلهبه اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت. -الخؿغّ آللُاث مخؿلباث ؤلاَطاح في اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ؤَ الىكام املخاؾبي اإلاالي.SCF

 الخهغٍ نلى نملُت جؿبُٔ الىكام املخاؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت  SCFباإلغاَت الى ابغاػ ؤَمُخه لغَوالٓضعة الخىاَؿُت.
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 ببغاػ صوع الىكام املخاؾبي اإلااليSCFفي بغُاء الشُاَُت واإلاطضاُْت في الخٓاعٍغ اإلاالُت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت مًزال ٛالهغع الهاص ٛللمهلىمت اإلاالُت.
 الخغوج باْتراخاث وجىضُاث التي مً شإنها حؿانض الباخثين في َظا املجا ٛنً ؤَم هٓاؽ الٓىة والػهِ في جبني الىكاماملخاؾبي اإلاالي SCFمً ْبل َظا الىىم مً اإلااؾؿاث.
أهميت الدراست
ج٘مً ؤَمُت الضعاؾت في الخًير الخاضل في ألاهكمت املخاؾبُت في الجؼاثغ وَظا بخبىيها لُ٘غة اإلاهاًير املخاؾبُت مً زالٛ
الىكام املخاؾبي اإلاالي SCFالظي ٌهض الخؿىة اإلاهمت هدى ؤلاضالح املخاؾبي في الجؼاثغ ومؿاَمخه في اْخطاص اإلااؾؿاث الطًيرة
واإلاخىؾؿت التي ال ٌؿتهان بها في الخض مً مشٙلتي الُٓغ والبؿالت.
مىهج الدراست
اؾخسضمىا في َظٍ الضعاؾت اإلاىهج الىضُي ٖمىهج ؤؾاس ي وؿعى مً زالله الى بقهاع الضوع الظي ًلهبه الىكام املخاؾبي
اإلااليSCFفي نغع الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ،بشٙل ٌهؿي الثٓت إلاؿخسضمي َظٍ الٓىاثمٖ ،ما يلب نلى
الضعاؾت ألاؾلىب الخدلُلي للٓىاثم اإلاالُت ملجمىنت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت الجؼاثغٍت.
مداور الدراست
أوال; الجاهب الىظري
 اإلاهالم الباعػة لإلضالح املخاؾبي في الجؼاثغ. -اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت.

 ؤلاَطاح املخاؾبي اإلاالي في الٓىاثم اإلاالُت ؤَ الىكام املخاؾبي اإلاالي .SCFثاهيا; الدراست امليداهيت
 -مىهجُت الضعاؾت اإلاُضاهُت.

 البُاهاث الصخطُت للماؾؿاث مدل الضعاؾت. -مخؿلباث ؤلاَطاح الهام ؤَ الىكام املخاؾبي اإلاالي.SCF

 الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث مدل الضعاؾت ومضي جؿابٓها مو مخؿلباث ؤلاَطاح في الىكام اإلاالي املخاؾبي.SCF .3املعالم البارزة لإلصالح املحاسبي
لٓض جُؿىذ الجؼاثغ مىظ زماهُيُاث الٓغن اإلااض ي نلى غغوعة الُٓام بةضالخاث اْخطاصًت ومداؾبُت زاضت ؤن
املخؿـ املخاؾبي الىؾني لم ٌؿخجب إلاخؿلباث اإلاؿدثمغ ألاحىبي واملخلي ،لً٘ لم ًإزظ اإلاشغم الجؼاثغي َظٍ الخؿىة نلى
مدمل الجض بال في ؾىت  2007خين ؤضضع الٓاهىن  11-07واإلاخػمً الىكام املخاؾبي اإلاالي SCFالظي ٌهىع وٍلغي املخؿـ
املخاؾبي الىؾني وبهضَا جىالذ اإلاغاؾُم الخىُُظًت التي جػمىذ ْىانض الخُُٓم والخىكُم ،مدخىي ال٘شىٍ اإلاالُت الى مضوهت
الخؿاباث.
 2.3الخطىر الخاريخي لىظام املحاسبي املالي
عيم الخدىالث التي شهضتها البِئت الاْخطاصًت الجؼاثغٍت بال ؤهه (بىخُظ الغواوي ،ؾلُمان صخى 02-01 ،صٌؿمبر ،2014
ضُدت  )02جم البٓاء نلى جغُٖبت املخؿـ الىؾني املخاؾبي عيم اإلاغؾىم الىػاعي عْم  42الطاصع في ؤٖخىبغ  1999الٓاض ي
بةغاَت بهؼ الخهضًالث لخماش ى و الىاْو الاْخطاصي الجؼاثغي.
وٗاهذ مغاخل حهضًل املخؿـ الىؾني املخاؾبي ٖما ًلي:
بوشاء املخؿـ املخاؾبي لٓؿام الخإمين وبناصة الخإمين في  13ؾبخمبر  1987والظي جم جؿبُٓه مو بضاًت حاهُي 1989
 املخؿـ املخاؾبي الُالحي ،وجم جؿبُٓه بضاًت مً حاهُي .1988 املخؿـ املخاؾبي لٓؿام البىاء وألاشًا ٛالهمىمُت ،وجم جؿبُٓه بضاًت مً  01حاهُي .1989571
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 املخؿـ املخاؾبي الؿُاحي ،وجم جؿبُٓه بضاًت مً حاهُي .1990 املخؿـ املخاؾبي البىٙي ،والظي ضضع بإمغ  92-08بخاعٍش  17هىَمبر .1992 املخؿـ املخاؾبي اإلاخُِ٘ مو البىعضت ،والظي ضضع بخاعٍش  29ماي .1999 املخؿـ املخاؾبي لشغٗاث الٓابػت ،والظي ضضع بخاعٍش  19ؤٖخىبغ .1999 الىكام اإلاالي املخاؾبي الجضًض ،ضضع بخاعٍش  25هىَمبر .2007أ .حعريف الىظام املالي املحاسبيSCF
ؤلاؾاع الٓاهىوي لىكام املخاؾبي اإلاالي ججؿض في الٓاهىن ( 11-07بىَغًٍ َخُدت ،بىشغٍـ ابدؿام 06-05 ،ماي  ،2013ضُدت 07
) بط ًدخىي نلى ؾبهت َطى ٛجػمىذ نضة مُاَُم مً بُنها املخاؾبت واإلآاعبت اإلاالُت.
ٖما جؿغّ َظا الٓاهىن الى ؾبل جسؼًٍ اإلاهؿُاث الٓانضًت الهضصًت وجطيُُها وجُُٓمها وحسجُلها ونغع ٖشىٍ
حه٘ـ ضىعة ضاصْت نً الىغهُت اإلاالُت وممخلٙاث الُ٘ان وهجانخه ووغهُت زؼٍيخه في نهاًت الؿىت اإلاالُت (الجغٍضة الغؾمُت
الهضص  ،2010 ،74ضُدت )03
ب .أهداف الىظام املحاسبي املالي
ومً ؤَضاٍ الىكام املخاؾبي اإلاالي جدُٓٔ ما ًلي:
 جغُْت الىكام املخاؾبي اإلاالي الجؼاثغي مو ألاهكمت اإلاالُت املخاؾبُت . حهكُم الاؾخُاصة مً مؼاًا الىكام املخاؾبي اإلاالي زطىضا في مجا ٛحؿُير اإلاهامالث اإلاالُت واملخاؾبُت واإلاهالجت املخخلُت. حظب اإلاؿدثمغ ألاحىبي للجؼاثغ ،مً زال ٛججىِبه مشاٗل ازخالٍ الؿغّ املخاؾبُت. -الاؾخُاصة مً ججغبت الضو ٛاإلاخؿىعة في جؿبُٔ الىكام املخاؾبي اإلاىخض.

 حؿهُل مسخلِ اإلاهامالث اإلاالُت واملخاؾبُت بين اإلااؾؿاث الاْخطاصًت الىؾىُت واإلااؾؿاث ألاحىبُت ،بانخباع ؤن الىكاماإلاالي املخاؾبي الجضًض مخؿابٔ مو اإلاهاًير املخاؾبُت الضولُتٖ ،ما ؤن َظا الخٓاعب ٌؿانض اإلااؾؿت نلى جُُٓم الىغهُت
اإلاالُت الخاضت بها بٙل شُاَُت و بمٙاهُت مٓاعهت هُؿها مو الُ٘اهاث ألاحىبُت الن الٓىاثم اإلاالُت اإلاُصح نليها مخمازلت.
 حؿهُل اهضماج الجؼاثغ في الاْخطاص الهالمي مً زال ٛحهؼٍؼ مٙاهتها وزٓتها لضي اإلاىكماث اإلاالُت والخجاعٍت والضولُت. -جدُٓٔ الهٓالهُت مً زال ٛالىضى ٛبلى الشُاَُت في ؤلاَطاح نلى اإلاهلىماث مما ًاصي بلى جغؾُش ؤؾـ خىٖمت الشغٗاث.

 اإلاؿانضة نلى الىمى مغصوصًت اإلااؾؿاث مً زال ٛمهغَت ؤخؿً آلالُاث الاْخطاصًت واملخاؾبُت التي حشترؽ هىنُت وُٖاءةالدؿُير.
 اإلاؿانضة في بنضاص ؤلاخطاثُاث والخؿاباث الاْخطاصًت لٓؿام اإلااؾؿاث نلى اإلاؿخىي الىؾني مً زال ٛمهلىماث جدؿمباإلاطضاُْت.
ج .مجال جطبيم الىظام املحاسبي املالي
لٓض خضص الىكام املخاؾبي اإلاالي وَٓا للمىاص  02-04-05ومً الٓاهىن 11-07اإلااعر في  27هىَمبر 2007مجاالث جؿبُٔ
َظا الىكام ٗأحي:
ٗل شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي ملؼم بمىحب هظ ْاهىوي ؤو جىكُمي بمؿ ٚمداؾبت مالُت مو مغاناة ألاخٙام الخاضت بها و
اإلاهىُىن بمؿ ٚاملخاؾبت َم (بلهغوس ي ؤخمض الخُجاوي ،صون طٖغ ؾىت اليشغ ،ضُدت :)21
 الشغٗاث الخاغهت ألخٙام الٓاهىن الخجاعي. -الخهاوهُاث .

 -ألاشخاص الؿبُهُىن ؤو اإلاهىىٍىن الخاغهين لظل ٚبمىحب هظ ْاهىوي ؤو جىكُمي.
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 ًمً٘ للُ٘اهاث الطًيرة التي ال ًخهضي عْم ؤنمالها ونضص مؿخسضميها ووشاؾها الخض اإلاهين ان جمؿ ٚمداؾبت مالُتمبؿؿت.
 ألاشخاص الؿبُهُىن ؤو اإلاهىىٍىن اإلاىخجىن للؿلو ؤو الخضماث الخجاعٍت ؤو الًير ججاعٍت. 3.3الكشىف املاليت املخعللت بالىظام املحاسبي املالي SCF
خضصث اإلااصة  25مً الٓاهىن  11-07اإلااعر في  15طي الٓهضة  1428اإلاىأَ  25 ٛهىَمبر ً 2007خػمً الىكام املخاؾبي اإلاالي
(لجىت م،ص ،ػ ،م ،2010 ،ضُدت ( )14حهض الُ٘اهاث التي جضزل في مجا ٛجؿبُٔ َظا الٓاهىن ،ال٘شىٍ اإلاالي الؿىىٍت نلى
ألاْل).
جخػمً ال٘شىٍ اإلاالُت الخاضت بالُ٘اهاث نضا الُ٘اهاث الطًيرة
 -اإلايزاهُت

 خؿاب الىخاثج حضو ٛؾُىلت الخؼٍىت حضو ٛحًير ألامىا ٛالخاضت ملخٔ ًبين الٓىانض والؿغّ املخاؾبُت اإلاؿخهملت وٍىَغ مهلىماث م٘ملت نً اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج. .4الىظام املحاسبي املالي SCFفي املؤسساث الصغيرة واملخىسطت الجسائريت
ؤولذ الجؼاثغ اَخماما بلًُا باإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت هكغا ألَمُتها ومٙاهتها في جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىاء في
الجاهب الاْخطاصي ؤو الاحخماعي ؤو ييرَا مً الجىاهب ألازغيَٓ ،امذ بؿً الٓىاهين واإلاغاؾُم التي جد٘م وشاؾها وجم٘نها مً
نغع مهلىماتها املخاؾبُت بشٙل مبؿـ مما ًسضم مطالخها بالضعحت ألاولى ومؿخسضمي ْىاثمها اإلاالُت بضعحت ؤزغي.
 2.4حعريف املؤسساث الصغيرة واملخىسطت في الجسائر
ان تهمِش الؿلؿاث الهمىمُت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت في بضاًت عؾم اؾتراجُجُاتها الخىمىٍت حؿاَم في يُاب
حهغٍِ ْاهىوي مدضص لها ناص بهؼ املخاوالث الُغصًت الًير عؾمُت وْض اؾخمغ َظا الىغو الى ياًت  12صٌؿمبر 2001جاعٍش
ضضوع الٓاهىن الخىحُهي لترُْت اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت وَُما ًلي حهاْب الخهاعٍِ لهظا الىىم مً اإلااؾؿاث.
املحاولت ألاولى :حهغٍُا لىػاعة الطىانت والؿاْت للُترة (( )1977-1974زىوي عابذ28-25 ،ماي  ،2003ضُدت ' )06اإلااؾؿاث
الطًيرة واإلاخىؾؿت هي ٗل وخضة بهخاج مؿخٓلت ْاهىهُا حشًل ؤْل مً  500نامل وجدٓٔ عْم ؤنما ٛؤْل مً  15ملُىن صج،
وجٓضع ُْمت بوشائها بإْل مً 10ملُىن صج'' ،وجإزظ ؤخض ألاشٙا ٛالخالُت :ماؾؿاث جابهت للجماناث املخلُت (والثُت ،بلضًت)
وَغوم اإلااؾؿاث الىؾىُتـ ،ماؾؿاث مؿيرة طاجُا وماؾؿاث زاضت.
املحاولت الثاهيت :حهغٍِ اإلااؾؿت الىؾىُت للهىضؾت وجىمُت الطىاناث الخُُُت ( )EDILبمىاؾبت اإلالخٓى الىؾني ألاو ٛخىٛ
اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ) ''(EDIL, avril 1983, p. 09حشمل اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت التي حشًل ؤْل مً 200
نامل وجدٓٔ عْم ؤنما ٛؤْل مً  10ملُىن صج''.
املحاولت الثالثت :حهغٍِ عابذ دمحم بلٓاؾم ) (Activité, 1988, p. 44في اإلالخٓى الىؾني خى ٛجىمُت اإلاىاؾٔ الجبلُت وَظا غمً
مضازلت جدذ نىىان نىاضغ الخُ٘ير خى ٛمٙاهت اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت في الاْخطاص الجبلي ''اإلااؾؿاث الطًيرة
واإلاخىؾؿت هي ٗل وخضة بهخاج و /ؤو وخضة الخضماث الطىانُت طاث الدجم ضًير جخمخو بالدؿُير اإلاؿخٓل وجإزظ بما شٙل
ماؾؿاث زاضت ؤو نامت وَظٍ ألازيرة هي ماؾؿاث مدلُت (والثُت وبلضًت)"
حعريف املشرع الجسائري :حهغٍ اإلااصة الغابهت مً الٓاهىن  18-01اإلااعر في 27عمػان  1422اإلاىأَ  12 ٛصٌؿمبر 2001
واإلاخػمً الٓاهىن الخىحُهي لترُْت اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ( الجغٍضة الغؾمُت الهضص  ،77بخاعٍش  30عمػان اإلاىأَ
 15 ٛ1422صٌؿمبر ،2001ضُدت ص  ")06اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت هي ٗل ماؾؿت بهخاج ؾلو ؤو زضماث مهما ٗاهذ
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ؾبُهتها الٓاهىهُت حشًل مً  1الى  250نامل وال ًخجاوػ عْم ؤنمالها الؿىىي  2ملُاع صج ؤو ال جخجاوػ خطُلتها الؿىىٍت 500
ملُىن صج"
ٖما بين الٓاهىن  18-01في اإلاىاص  7-6-5مىه الخضوص الُاضلت بين اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت ومهاًير جطيُُها،
والجضو ٛالخالي ًىضح طل:ٚ
جدول  :1معايري تعريف وتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
الصنف

عدد العمال(األجراء)

رقم األعمال

احلصيلة السنوية(امليزانية)

مؤسسة مصغرة
مؤسسة صغَرة
مؤسسة متوسطة

 10-10ػاٍو
 90-01ػاٍو
 001-01ػاٍو

أقو ٍِ ٍ 01ي ُ٘ٞدج
أقو ٍِ ٍ011ي ُ٘ٞدج
ٍ011يٍ0 -ُ٘ٞيٞاس

ٍ 01ي ُ٘ٞدج
ٍ 011ي ُ٘ٞدج
ٍ011-011ي ُ٘ٞدج

املصدر :ر يم سني ،نظم حاضنات األعمال كلية تدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ،جملة العلوـ االقتصادية
وعلوـ التسيري ،جامعة ر ات عباس ،سطيف ،العدد  ،03سنة  ،2003ص.162

 .5هظام املحاسبت املبسطت في املؤسساث الصغيرة واملخىسطت
ٖما طٖغها ؾابٓا ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ؤولى ؤَمُت ٖبيرة للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت وَظا ألنها جمثل ما ًٓاعب %90
مً اليؿُج اإلااؾؿاحي في الجؼاثغ وإلاٙاهتها في جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامت ومً َظا قهغ ما ٌؿمى بىكام املخاؾبي اإلابؿـ
(مداؾبت مبؿؿت) الظي نني جؿبُٓه مً ؾغٍ اإلااؾؿاث اإلاطًغة وَُما ًلي ؾِخم اؾخهغاع الىكام املخاؾبي اإلابؿـ.
 2.5املؤسساث املعىيت بخطبيم الىظام املحاسبي البسط
جسػو اإلااؾؿاث التي جخىَغ َيها بهؼ الشغوؽ ٖغْم ألانما ٛونضص الهما ٛوٖظا ؾبُهت اليشاؽ واملخضص مً ؾغٍ
الىػاعة اإلاالي (بلهغوس ي ؤخمض الخُجاوي ،صون طٖغ ؾىت اليشغ ،ضُدت ٖ )206ما ؤن جؿبُٔ هكام املخاؾبت اإلابؿؿت لِـ بحباعي
بل جخسظٍ اإلااؾؿت بةعاصتها اإلاؿلٓت.
ٖما خضصث اإلااصة الثاهُت مً اإلاغؾىم الخىُُظي اإلااعر في ً 26ىلُى  2008ؾِٓ نضص الهما ٛوعْم ألانما ٛاإلااؾؿاث
اإلاهىُت بمؿ ٚاملخاؾبت اإلابؿؿت واملخضص ؤَ الجضو ٛآلاحي:
اجلدول  : 2املؤسسات املصغرة اليت ميكن هلا مسك حماسبة مالية مبسطة
النشاط أو القطاع
النشاط التجارً
اإلنتاجٌ و الحرفٌ
نشاط الخذمات
نشاطات األخرى

رقم األعمال

عدد العمال

10أخشاء ٝؼَيُ٘ ظَِ اى٘قد ٍ 01ي ُ٘ٞدْٝاس
اىناٍو
ٍ 10ي ُ٘ٞدْٝاس
ٍ 10ي ُ٘ٞدْٝاس
ٍ 10ي ُ٘ٞدْٝاس

مالحظة
ٝرعَِ سقٌ األػَاه اىْشاغاخ
اىشئٞسٞح ٗاىثاّ٘ٝح

املصدر :من إعداد البا ثني ابالعتماد علب القرار املؤرخ يف  23رجب  1929املوافق ل  26يوليو  2008واللي حيدد أسقف رقم األعماؿ وعدد
ادلستخدمني والنشاط ،ادلطبقة علب الكياانت الصغرية ئغرل مسع حماسبة مالية مبسطة.

3.5الكشىف املاليت املخعللت بىظام املحاسبت املبسطت
جدشٙل ال٘شىٍ اإلاالُت التي ًجب ؤن حهضَا اإلااؾؿاث الخاغهت ملخاؾبت اإلابؿؿت ؤو ما ٌهغٍ بمداؾبت الخؼٍىت مً
وغهُت نهاًت الؿىت وخؿاب الىخاثج وٖشِ حًُير الخؼٍىت ؤو الغضُض اإلاالي اإلاخهلٔ بالؿىت اإلاالُت.
 .5اوهٙاؽ جبني اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت لىكام املخاؾبي اإلاالي SCFنلى ؾُاؾت ؤلاَطاح نً اإلاهلىمت اإلاالُت.
 2.6إلاطارالىظري لإلفصاح
لٓض ٗان َىإ بحمام مً ْبل املخخطين في املخاؾبت بػغوعة وحىص بَطاح ٗافي للمهلىماث وٍخؿلب ؤلاَطاح املخاؾبي الٙافي
بإن ًخم جطمُم وبنضاص الخٓاعٍغ اإلاالُت ،بدُث جطىع ألاخضار الاْخطاصًت التي ؤزغث بالُ٘ان زالَ ٛترة اليشاؽ ،وؤن جدخىي
َظٍ الخٓاعٍغ اإلاالُت نلى البُاهاث ومهلىماث ٗاَُت ججهلها مُُضة وهاَهت ويير مػللت للمؿدثمغ الهاصي ؤو إلاؿخسضمي الٓىاثم
اإلاالُت بطىعة نامت.
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أ .مفهىم إلافصاح املحاسبي
الخعريف ألاول; ؤلاَطاح َى ؤن حهغع اإلاهلىماث بالٓىاثم والخٓاعٍغ اإلاالُت بلًت مُهىمت للٓاعت الىاعي وصون لبـ ؤو جػلُل
(دمحم اإلابروٕ ؤبى ػٍض ،2005 ،ضُدت )577
الخعريف الثاوي; ؤلاَطاح َى شمى ٛالخٓاعٍغ اإلاالُت نلى حمُو اإلاهلىماث الالػمت ،إلنؿاء مؿخسضم َظٍ الخٓاعٍغ ضىعة واضخت
وصخُدت نً الىخضة املخاؾبُت (ْمان نمغ  ،2017-2016 ،ضُدت .)109
الخعريف الثالث; حهغٍِ مجلـ اإلاباصت املخاؾبُت" ؤلاَطاح حهني ؤن جخػمً الخٓاعٍغ اإلاالُت بهضالت ووغىح مهلىماث مىزىّ
بها نً مطاصع ألامىا ٛواؾخسضامها بما ًُُض في الخ٘م نليها مً وحهت هكغ اإلاؿدثمغًٍ نً خؿاب مهض ٛناثض ألاؾهم وتهم
الضولت لهغع الػغاثب والضاثىين لبُان مضي ْضعة الُ٘ان نلى ؾضاص التزاماتها ،باإلغاَت الى مهلىماث ؤزغي مالثمت للمؿدثمغ
نىض اجساط ْغاعاتهم الغشُضة (ؾال ٛنلي دمحم الججاوي ،دمحم آَ ٛخذ هللا ،2016 ،ضُدت .)24
مً زال ٛما ؾبٔ ًمً٘ ؤن وهغٍ ؤلاَطاح املخاؾبي نلى " ؤهه نملُت بقهاع اإلاهلىماث اإلاالُت ؾىاء ٗاهذ ٖمُت ؤو وضُُت في
الٓىاثم اإلاالُت ؤو في الهىامش واإلاالخكاث والجضاو ٛاإلا٘ملت في الىْذ اإلاىاؾب مما ًجهل الٓىاثم اإلاالُت يير مػللت ومالثمت
إلاؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت مً ألاؾغاٍ الخاعحُت والتي لها ؾلؿت الاؾالم نلى الضَاجغ وسجالث الشغٖت".
ب .أهميت إلافصاح املحاسبي
 بػالت خالت الًمىع باليؿبت إلاخسظي الٓغاع وَظا نً ؾغٍٔ جٓلُل مساؾغ ممىلي عؤؽ اإلاا ،ٛختى ًخم٘ىىا مً جُُٓم ناثضألاؾهم
 بنالم ألاَغاص واملجمىناث والظًً جازغ وشاؾاث ونملُاث الشغٖت نلى خُاتهم ومؿخىي مهِشتهم (دمحم اإلابروٕ ؤبى ػٍض، ،2005ضُدت )580
 حهؼٍؼ الثٓت بالٓىاثم والخٓاعٍغ اإلاالُت ٗىنها مخاخت للجمُو وبىُـ اإلاؿخىي (ؾال ٛنلي دمحم الججاوي ،دمحم آَ ٛخذ هللا، ،2016ضُدت .)47
 جٓلُل مً ؤَمُت البدث نً ؾماؾغة وْغاضىت اإلاهلىماث والُاؾضًً ٗىنها مخِؿغة ومخاخت للجمُو.ج .أهىاع إلافصاح املحاسبي
ًمً٘ الخؿغّ ألهىام ؤلاَطاح املخاؾبي في الشٙل الخالي:
الشكل  :1أنواع اإلفصاح احملاسيب

املصدر:طالؿ حممود علػي اجلجػاوي،
األردف ،ص .144

لؿ ػتح  ،الشـاافية يف اإلفصـاح عـن املعلومـة احملاسـبية ،دار األايـ للنشػر والتوزيػع ،الطبعػة األوم ،عمػاف،
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 3.6امللىماث ألاساسيت لإلفصاح املحاسبي
ًغج٘ؼ ؤلاَطاح نً اإلاهلىمت املخاؾبُت نلى مٓىماث ؤؾاؾُت وهي:
أ .جددًد املسخخدم واملستهدف للمعلىمت املحاسبيت
ًمً٘ جطيُِ مؿخسضمى اإلاهلىماث املخاؾبُت الى مجمىنخين ،جخمثل املجمىنت ألاولى في ؤصخاب اإلاطلخت اإلاباشغة وَم
(اإلاالٕ ،الضاثىىن ،اإلاىعصًً) واإلاالٕ اإلاغجٓبين ،ؤلاصاعة ،الؿلؿت الػغٍبُت ،الهاملىن ،وٖظل ٚاإلاؿتهلٙىن ،ؤما املجمىنت الثاهُت
وجخمثل في مؿخهملي اإلاهلىمت اإلاالُت طو اإلاطلخت الًير مباشغة
وجخمثل في املخللىن اإلاالُىن ،ؤؾىاّ اإلاا ،ٛاملخامىن ،املخاؾبىن ،الؿلؿاث الغْابُت ،واإلاىكماث اإلاهخمت بالخٓاعٍغ اإلاالُت
(ؾال ٛدمحم الججاويَ ،غاث مالٙي ،2016 ،الطُداث )33-32وٍمً٘ جدضًض مؿخسضمي اإلاهلىمت اإلاالُت في وغو بؾاع مىاؾب
لإلَطاح وؾل ٚلإلحابت نً الاخخُاحاث اإلاخباًىت ٖما ٌؿانض طل ٚفي جدضًض الخطاثظ الىاحب جىَغَا في جل ٚاإلاهلىماث ،وَظا
ألن شٙل وهىنُت ؤلاًػاخاث ًجب ؤن جخالءم مو جؿلهاث اإلاؿخسضم(ضضًٓي مؿهىص ،ضضًٓي َااص 06-05 ،ماي  ،2013ضُدت )04
ب .جددًد طبيعت املعلىماث املحاسبيت الىاحب إلافصاح عنها وهىعها
ًجب ؤن جمخاػ اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاُصح ننها بسطاثظ هىنُت ختى جخالءم مو اخخُاحاث ؤصخاب مخسظي الٓغاعٖ ،ما
خضص مجلـ اإلاهاًير املخاؾبُت اإلاالُت ( )FASBفي ْاثمت اإلاُاَُم عْم  2الخطاثظ الىىنُت للمهلىماث املخاؾبُت (ؾال ٛدمحم
الججاويَ ،غاث مالٙي ،2016 ،ضُدت  )33والتي جميز بين اإلاهلىماث ألاَػل ألاٖثر َاثضة واإلاهلىماث ألاصوى ألاْل َاثضة
أليغاع اجساط الٓغاع باإلآابل وغو( )FASBمدضصاث نضة هي (الٙلُت ،اإلاىُهت ،ألاَمُت اليؿبُت ،الخُؿت والخظع).
ج.جددًد ألاغراض التي حسخخدم فيها املعلىماث املحاسبيت
حهض اإلاالثمت اإلاهُاع الىىعي الظي ًدضص ؾبُهت وهىم اإلاهلىماث املخاؾبُت لظا جخؿلب زاضُت اإلاالثمت وحىص ضلت وزٓت بين
ؾغٍٓت بنضاص اإلاهلىماث وؤلاَطاح ننها مً حهت والًغع الغثِس ي الؾخسضام َظٍ اإلاهلىمت مً حهت ؤزغي (ؾال ٛدمحم الججاوي،
َغاث مالٙي ،2016 ،ضُدت )36
د.جددًد أساليب إلافصاح املحاسبي عن املعلىماث املحاسبيت وطرائله
ان جدُٓٔ بَطاح مىاؾب ًٙىن مً زال ٛاؾخسضام ؤؾالُب وؾغّ ؤلاَطاح حؿمذ بدؿهُل الُهم وغمان اإلاىؿُٓت في
اإلاهلىماث مً زال ٛالترٖيز نلى ألامىع الجىَغٍت لدؿهُل الاؾالم ،وعيم جؿىع وحهضص ؤؾالُب الهغع بال ؤن ؤؾلىب الٓىاثم
اإلاالُت ألاؾاؾُت باإلغاَت الى اإلالخٓاث وؤلاًػاخاث ًبٓى ألاؾلىب ألاوؿب وألاَػل لػمان ؾهىلت الُهم (الؿُض نؿا هللا ،
الؿبهت ألاولى  ، 2009ضُدت .)163
ه.الخىكيت املىاسب لإلفصاح املحاسبي
بن الخىُْذ اإلاىاؾب مهىاٍ جىَغ اإلاهلىماث لطاوعي الٓغاع ْبل ؤن جُٓض اإلاهلىماث ْضعتها نلى ضىو الٓغاعٖ ،ما ؤن
اخترام َظٍ الخاضُتـ ،جػمً ؾهىلت اإلآاعهت وبقهاع الخًيراث الخاضلت في الُ٘ان (ؾال ٛدمحم الججاويَ ،غاث مالٙي ،2016 ،ضُدت )36
 4.6دور إلافصاح في جىفيرالشفافيت اللىائم املاليت
ًخم جإمين وغمان وحىص الشُاَُت في الٓىاثم اإلاالُت مً زال ٛؤلاَطاح الٙامل ،ونً ؾغٍٔ جىَير الهغع الهاصٛ
للمهلىماث اإلاُُضة والػغوعٍت الجساط الٓغاعاث الى مضي واؾو مً اإلاؿخسضمينَ ،الشُاَُت هي جىَير اإلاهلىماث والبُاهاث
اإلاخهلٓت بيشاؾاتها ووغهها جدذ جطغٍ اإلاؿاَمين وؤصخاب الخطظ واإلاخهاملين في الؿىّ ،وبجاخت الُغضت إلاً ًغٍض الاؾالم
نليها ونضم حجب اإلاهلىماث في مانضا التي ًٙىن مً شإنها ألاغغاع بمطالح اإلااؾؿت ؤو الجهت اإلاهىُتَُ ،جىػ لها الاخخُاف
بؿغٍتها نلى ؤن جٙىن َظٍ اإلاهلىماث والبُاهاث مهبرة نً اإلاغٖؼ الخُٓٓي والىاْعي للماؾؿت (مطؿُى خؿين بؿُىوي
الؿهضاوي  05-04 ،ؾبخمبر  ،2007ضُدت )04
َاإلَطاح املخاؾبي ًدٓٔ الشُاَُت والشُاَُت جاصي الى حىصة اإلاهلىماث التي جدخىيها الٓىاثم اإلاالُت ،وطل ٚمً ؤحل
الخُاف نلى مطالح اإلاؿاَمين وألاؾغاٍ ألازغيَٙ ،ل ماؾؿت ملؼمت ْاهىهُا بةنؿاء مهلىماث غغوعٍت ضاصْت وٗاَُت لٙل
اإلاخهاملين ،ونلى ن٘ـ مً طلَ ٚان بزُاء اإلاهلىماث ًاصي الى الًمىع وؤلابهام ؤو نضم الىغىح ،مما ًازغ نلى حىصة
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اإلاهلىماثَٓ ،ض ٌهخمض البهؼ الى اهتهاج ؤؾالُب وؾغّ مسخلُت إلزُاء الخٓاثٔ ؤو ؾمؿها بهضٍ الخإزير نلى اججاٍ الؿىّ
وْغاعاث اإلاؿدثمغًٍ ومثا ٛطلٖ ٚما خضر مو اإلااؾؿت ألامغٍُ٘ت  Enronؾىت  2002التي حهمض مؿيروَا بزُاء الضًىن وجطخُم
ألاعباح ،للغَو مً ُْمت ؤؾهم اإلااؾؿت نلى مؿخىي الؿىّ ،واؾخُاصة اإلاؿيرًً ؤصخاب اإلاهلىماث الخُُٓٓت مً وغو
اإلااؾؿت ،وجم٘ىىا مً جدُٓٔ ضُٓاث وبانىا خططهم بإنلى ألاؾهاع ،في الىْذ الظي ٗاهذ اإلااؾؿت حًغّ ببـء َاإلَطاح
بشُاَُت ًىَغ بؾاع خامُا وماوها لكهىع مثل َظٍ الخطغَاث وٍدض مً مداوالث الخػلُل َظٍَ ،هى ًدؿً صعحت الىغىح
والشُاَُت للمهلىماث التي جدخىيها الخٓاعٍغ اإلاالُت (ؾُضي دمحم ولض نباص  ،2018-2017 ،الطُداث )83-82
 .7الدراست امليداهيت
 1.6مجخمع الدراست
مىهجيت الدراست امليداهيت ; هكغا لؿبُهت الضعاؾت التي تهضٍ الى الىْىٍ نلى مضي التزام اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت
بمخؿلباث ؤلاَطاح املخاؾبي في الٓىاثم اإلاالُت ؤَ الىكام املخاؾبي اإلااليْ SCFمىا بازخباع الٓىاثم اإلاالُت لهُىت مً اإلااؾؿاث
الطًيرة واإلاخىؾؿت الجؼاثغٍت ٖما ازترها اإلاىهج الىضُي الخدلُلي لهظٍ الٓىاثم.
طرق حمع البياهاث; جم ججمُو البُاهاث اإلاالُت والتي هي نباعة نً الٓىاثم اإلاالُت ملجمىنت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت
الجؼاثغٍت نً ؾغٍٔ الخىحه الى اإلآغ الغثِس ي لهظٍ اإلااؾؿاث وؾلب ْىاثمها اإلاالُت اإلآُلت لؿىت اإلاالُت  2018وٖظا الانخماص نلى
اإلاىْو الخاص ببىعضت الجؼاثغ (  (www.Sgbv.dz, 2019) www.sgbv.dzجاعٍش الاؾالم  2019 /12/20نلى الؿانت .)20:30
 3.7مددداث الدراست
أ.مجخمع الدراست
ًخٙىن مجخمو الضعاؾت مً حمُو اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت الجؼاثغٍت ،وحشمل نُىت صعاؾت جدلُلُت لٓىاثم اإلاالُت
ملجمىنت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت التي جيشـ في والًت الجلُت ،مؿُلت ،الجؼاثغ ،الايىاؽ ،شغٍؿت ؤن ال جٙىن ْض
جىُْذ نً اليشاؽ زالَ ٛترة الضعاؾت.
ب .خدود الدراست
الحدود اللاهىهيت; جسظ َظٍ الضعاؾت اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت التي هظ نليها الٓاهىن  18/01في اإلاىاص ( 7 ،6 ،5الخضوص
الُاضلت بين اإلااؾؿاث الطًيرة اإلاخىؾؿت ومهاًير جطيُُها) والىكام املخاؾبي اإلاالي الظي هظ نلُه الٓاهىن  11-07اإلااعر في
 15طي الٓهضة نام  1428اإلاىأَ  25 ٛهىَمبر .2007
الحدود السماهيت; جمثلذ الضعاؾت في الٓىاثم اإلاالُت اإلآُلت بخاعٍش 2018-12-31
الحدود املىضىعيت :نالجذ َظٍ الضعاؾت ؤلاَطاح املخاؾبي لبىىص الٓىاثم اإلاالُت ملجمىنت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت
ومضي التزامها بمخؿلباث ؤلاَطاح املخاؾبي في الىكام املخاؾبي اإلاالي.
ج.أساليب وأدواث جدليل البياهاث املاليت املخدصل عليها
مً احل ؤلاحابت نلى َغغُاث الضعاؾت ْام الباخثين بخدلُل اإلاهؿُاث اإلاخدطل نليها في الٓىاثم اإلاالُت لؿىت اإلاالُت
اإلآُلت .2018-12-31
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 .8جدليل الىخائج
البياهاث العامت للمؤسساث مدل الدراست
2.8
اجلدول :3البياانت الشخصية للمؤسسات حمل الدراسة

املعلومات
األساسية

الشكل القانوين

التسمية

املدة

املوضوع

املؤسسة
اىنشٍّ٘ٞح ىيَقاٗىح
ٗاىردٖٞزاخ االداسٝح
ٍإسسح دساساخ
ٗذط٘ٝش ٗذشغٞو
اىَشاسٝغ اىسٞازٞح

اىششمح راخ
اىَسإٗىٞحSARL
ششمح ٍسإَح SPA

اىنشٍّ٘ٞح (اىديفح)

E.T.P.H.B
Djalfa

سٍ٘ ٜال ٛاىسيطاُ

ّقو اىَْرداخ اىثرشٗىٞح

ٍإسسح ّقو اىَْرداخ
اىثرشٗىٞح
ٍإسسح أشغاه اىثْاء فٜ
ٍخريف ٍشازئ

اىششمح راخ
اىَسإٗىٞح اىَسذٗدج
SARL
ششمح ٍسإَح SPA

اىدي٘د ٍٗشرقاذٔ (فشع
ٗالٝح اىديفح)

ٍصْغ ىيدي٘د ٍٗشرقاذٔ

ذسرثَش اً (اىدزائش)

تٞذ ٛأزَذ (اىديفح)

اىششمح راخ
اىَسإٗىٞح اىَسذٗدج
SARL
ششمح ٍسإَح SPA

اىَقاٗىح ٗاىردٖٞزاخ
االداسٝح(خذٍٞح ذداسٝح).
ذخرص ف ٜذشغٞو اىَشاسٝغ
اىسٞازحٗ ،ذشاسك ف ٜاػذاد
اىذساساخ اىَؼذج ىثْاء
اى٘خٖاخ اىسٞازٞح .
اىَقاٗىح ٗاىْٖذسح اىَؼَاسٝح

 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ
 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ
 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ

ذخرص فّ ٜقو اىَْرداخ
اىثرشٗىٞح
أشغاه اىثْاء

 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ
 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ

صْاػح اىدي٘د ٍٗشرقاذٔ

 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
تاىسدو اىرداس.ٛ

ششمح ذعاٍِ SNC

ٍطازِ ػ ِٞاىَير
ٍطازِ ػ ِٞاىَير
ت٘دٝسح ٗششماؤٓ
(ٍسٞيح)
ششمح راخ اىشخص
ٍإسسح أشغاه اىثْاء
قادس ٛػثذ اىٕ٘اب
اى٘زٞذEURL
ٗاألشغاه اىؼٍَ٘ٞح
(ٍسٞيح)
اىنثشٗ ٙاىش.ٛ
 00سْح اترذاء ٍِ ذاسٝخ قٞذٕا
ذس٘ٝو اىثالسرٞل
ششمح ٍسإَح SPA
ٍإسسح ذس٘ٝو
ذس٘ٝو اىثالسرٞل
تاىسدو اىرداس.ٛ
اىثالسرٞل
(األغ٘اغ)
املصدر:من إعداد الباحثني ابالعتماد على املعلومات املقدمة يف القانون األساسي للمؤسسات حمل الدراسة ملوقع www.sgbv.dzاتريخ االطالع /12/20
أشغاه اىثْاء ٗاألشغاه
اىؼٍَ٘ٞح اىنثشٗ ٙاىشٛ

ذْرٖ ٜاىششمح ت٘فاج أزذ
اىششماء ٍاىٌ ٝنِ ْٕاك ششغ
ٍِ  0اى 01 ٚسْح.

 2019على الساعة .20:30

اجلدول  : 4معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة
املعايري
املؤسسة

عدد
العمال(األجراء)

رقم األعمال

رأس املال

نوع املؤسسة

خذٍٞح خاصح ٍر٘سطح
96670000
001070900
أمثش ٍِ 01
اىنشٍّ٘ٞح (اىديفح)
خذٍٞح ػٍَ٘ٞح ٍصغشج
000001111
0000100
أقو ٍِ 01
ذسرثَش اً (اىدزائش)
خذٍٞح خاصح ٍر٘سطح
91111111
091900000
 07ػاٍو
)E.T.P.H.B )djalfa
خذٍٞح خاصح صغٞشج
0000779.06
000100960.91
 00ػاٍو
ّقو اىَْرداخ اىثرشٗىٞح (اىديفح)
خذٍٞح خاصح ٍصغشج
0011111
0000000
 0ػَاه أخشاء
تٞذ ٛأزَذ (اىديفح)
صْاػٞح ػٍَ٘ٞح ٍر٘سطح
000060100.00
000000100.00
 000ػاٍو
اىدي٘د ٍٗشرقاذٔ (فشع اىديفح)
ئّراخٞح خاصح صغٞشج
011111
00000011
 0ػَاه
ٍطازِ ػ ِٞاىَير (ٍسٞيح)
خذٍٞح خاصح ٍصغشج
00709790
00019000
 10ػاٍو
قادس ٛػثذ اىٕ٘اب (ٍسٞيح)
صْاػٞح ػٍَ٘ٞح ٍر٘سطح
070690000
أمثش ٍِ 01ػاٍو 099009009
ذس٘ٝو اىثالسرٞل (االغ٘اغ)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على اجلريدة الرمسية والكشوف املالية املؤسسات حمل الدراسة تتاريخ  2018-12-31واملوقع www.sgbv.dzاتريخ
االطالع  2019 /12/20على الساعة.20:30
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مً زال ٛالجضو ٛعْم ً 03دبين ؤن حل ماؾؿاث الضعاؾت التزمذ باإلاىاص اإلاىطىص نليها في الٓاهىن الخجاعي (الغؾمُت،
الُطل الخامـ اإلاخػمً ألاخٙام الهامت لشغٗاث الخجاعٍت  ،ؤبغٍل  ، 1993ضُدت  )97وطل ٚخؿب اإلااصة ( 545اإلاغؾىم عْم
 08-93اإلااعر في ؤبغٍل  ")1993جثبذ الشغٖت بهٓض عؾمي وبال ٗاهذ باؾلت"
ٖما ؤن اإلااصة  546مً اإلاغؾىم هُؿه التي جدضص " شٙل الشغٖت ومضتها التي ال ًمً٘ ؤن جخجاوػ  99ؾىت وٖظل ٚنىىانها
ومغٖؼَا ومىغىنها ومبلٌ عؤؾمالها في الٓاهىن ألاؾاؽ ،وبخالي ًمً٘ الٓى ٛؤن حل اإلااؾؿاث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت لها
الصخطُت اإلاهىىٍت الٓاثمت لخكت ُْضَا في اإلاغٖؼ الىؾني لسجل الخجاعي.
ؤما مً زالَ ٛظا الجضو ٛعْم  04والظي جم بىاءٍ انخماصا نلى مهؿُاث الجضو ٛألاو ٛاإلاهىىن ب " مهاًير حهغٍِ
وجطيُِ اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت في الجؼاثغ" ًدبين ؤن ٗل ماؾؿاث الضعاؾت جابهت لٓؿام اإلااؾؿاث الطًيرة
واإلاخىؾؿت وَظا وؿخيخجه مً زال ٛؤن مهُاع نضص الهما ٛفي ٗل اإلااؾؿاث ال ًخجاوػ  250نامل وَى الخض اإلاىطىص نلُه
اإلااصة الغابهت مً الٓاهىن  18-01اإلااعر في 27عمػان  1422اإلاىأَ  12 ٛصٌؿمبر  2001واإلاخػمً الٓاهىن الخىحُهي لترُْت
اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت وَىإ مهُاع ٌهخبر ؤَم مً اإلاهُاع الؿابٔ وَى مهُاع عْم ألانما ٛخُث ؤن ماؾؿاث الضعاؾت
ال ًخجاوػ عْم ؤنمالها  2ملُاع صج وَى الخض اإلاؿلىب مً هُـ الٓاهىنٖ ،ما ًىضح الجضو ٛوشاؽ ماؾؿاث الضعاؾت والتي
ؤيلبها ماؾؿاث زضمُت ٗىن الٓؿام الطىاعي مخضَىع في الجؼاثغ.
 3.8مدي التزام املؤسساث الصغيرة واملخىسطت بمخطلباث إلافصاح املحاسبي في الىظام املالي املحاسبيSCF
اجلدول  :5متطلبات اإلفصاح العام وفق النظام احملاسيب املايل SCF
متطلبات

الكرمونية تستثمر ام

االفصاح

 E.T.Pنقل

تيدي أمحد

 .H.Bاملنتجات

اجللود

مطاحن عني

قادري

حتويل

ومشتقاته

امللح

عبد

البالستيك

البرتولية
المادة
االولي
المادة
الثانَة
المادة
الثالثة
المادة
الرابعة
المادة
الخامسة

الوهاب
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اىرزٍد
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اىرزٍد

اىرزٍد

اىرزٍد

اىرزٍد

اىرزٍد

اىرزٍد

اىرزٍد
تاػذاد مو
اىق٘ائٌ
اىَاىٞح ٍا
ػذا خذٗه
ذغٞشاخ
األٍ٘اه
اىخاصح

اىرزٍد
تاػذاد مو
اىق٘ائٌ
اىَاىٞح ٍا
ػذا خذٗه
ذغٞشاخ
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تاػذاد مو
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ػذا
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اىرزٍد
تاػذاد مو
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اىَاىٞح ٍا
ػذا
خذٗه
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قاٍد
تاػذاد
اىَٞزاّٞح
ٗخذٗه
زساب
اىْرائح
تاإلظافح
اىٚ
اىَالزق.

اىرزٍد
تاػذاد مو
اىق٘ائٌ
اىَاىٞح ٍا
ػذا خذٗه
ذغٞشاخ
األٍ٘اه
اىخاصح

قاٍد تاػذاد
اىَٞزاّٞح
ٗخذٗه
زساب
اىْرائح
تاإلظافح
اىٚ
اىَالزق.

قاٍد
تاػذاد
اىَٞزاّٞح
ٗخذٗه
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اىْرائح
تاإلظافح
اىٚ
اىَالزق

اىرزٍد
تاػذاد مو
اىق٘ائٌ
اىَاىٞح ٍا
ػذا خذٗه
ذغٞشاخ
األٍ٘اه
اىخاصح
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املادة ألاولى " ٗل اإلااؾؿاث التي جسػو ًٙSCF ٛىن مٓغَا الغثِس ي ؤو وشاؾها مىحىص في ؤلاْلُم الىؾني.
املادة الثاهيت " حهغع ال٘شىٍ اإلاالُت بالهملت الىؾىُت "
املادة الثالثت " جػبـ ال٘شىٍ اإلاالُت جدذ مؿاولُت مؿيري الشغٖت"
املادة الرابعت " حهض الُ٘اهاث التي جضزل في مجاSCF ٛال٘شىٍ اإلاالُت ؾىىٍا نلى ألاْل"
املادة الخامست " جخػمً ال٘شىٍ اإلاالُت خؿب ٗ SCFل مً (اإلايزاهُت ،خؿاب الىخاثج ،حضو ٛؾُىلت الخؼٍىت ،حضو ٛحًيراث
ألامىا ،ٛاإلاالخٔ)".
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اجلدول  :6القوائم ادلالية للم سسات حمل الدراسة ومدى تطائق ا مع متطلبات اإل صا يف النااـ ادلا ايلاس SCF

املؤسسات

القوائم املالية وفق SCF
 -0ذؼذ اىنٞاّاخ اىخاظؼح ه  SCFتٞاُ اىَشمز اىَاىٜ
(اىَٞزاّٞح) فّٖ ٜاٝح مو سْح ٍاىٞح00-00
-0ذصف اىَٞزاّٞح ػْاصش األص٘ه ٗاىخصً٘ مو ػيٚ
بَان المركز زذا
المالٌ
 -0ذرعَِ اىَٞزاّٞح اىؼْاصش اىراىٞح (اىرثثٞراخ اىَادٝح
المَزانَة ٗاىغٞش ٍادٝح) االٕرالماخ ،اىَسإَاخ ،األص٘ه اىَاىٞح
ٗاىَخزّٗاخ ،األص٘ه اىعشٝثٞح ،اىزٌٍ اىَذْٝح ٗاىذائْح،
سؤٗس األٍ٘اه اىخاصح ،اىخصً٘ اىعشٝثٞح).
 -9ذؼشض اىَٞزاّٞح زصص رٗ ٛاألقيٞح ٗزصص
اىششمح اىَذٍدح.

بَان حساب
النتائج

جذول
سَولة
الخزٍنة

 -0ذؼذ اىَْشأج اىَطثقح ىيْظاً اىَساسث ٜاىَاىSCF ٜ
خذٗه زساب اىْرائح.
 -0خذٗه زساب اىْرائح ٕ٘ ٍيخص ىألػثاء ٍْٗرداخ
اىَْدزج ٍِ غشف اىنٞاُ خاله اىسْح
 -7ذؼذ اىَْشأج زساب اىْرائح زسة اىطثٞؼح اىزٝ ٛسَر
ترسذٝذ ٍداٍٞغ اىرسٞٞش األساسٞح (اىٖاٍش اإلخَاى،ٜ
اىقَٞح اىَعافح ،اىفائط اإلخَاى ٜػِ االسرغاله)
 -6ذؼشض تٞاُ اىسساب اىْرائح ّرٞدح اىسْح اىَاىٞح
ٗاىعشٝثح ػي ٚأستاذ اىششماخ
 -0أٗص ٚاىْظاً اىَساسث ٜاىَاى SCF ٜاىَإسساخ
تعشٗسج ئػذاد قائَح اىرذفقاخ اىْقذٝح ٗفق اىطشٝقرِٞ
اىَثاششج ٗاىغٞش ٍثاششج.
 -01أشاد اىْظاً  SCFتعشٗسج ئػذاد قائَح اىرذفقاخ
اىْقذٝح تطشٝقح ٍثاششج مّٖ٘ا ذقذً ٍؼيٍ٘اخ أمثش فائذج
ىَسرخذٍ ٜاىرقاسٝش اىَاىٞح.
 -00ذرعَِ قائَح اىرذفقاخ اىْقذٝح األٍ٘اه ٍِ ٍذاخٞو
ٍٗخاسج اىَ٘خ٘داخ اىَاىٞح (ذشغٞيٞح ،االسرثَاسٝح،
اىرَ٘ٝيٞح)اىساصيح خاله اىسْح اىَاىٞح.
 -00ذؼذ اىَْشأج اىَطثقح ه  SCFتٞاُ ٝسَ ٚتثٞاُ اىرغٞش
ف ٜسؤٗس األٍ٘اه اىخاصح.

جذول
تغَرات
رؤوس
األموال

ٝ -00يخص تٞاُ اىرغٞش ف ٜسؤٗس األٍ٘اه اىخاصح
زشماخ سؤٗس األٍ٘اه ٗذسيٞيٖا.

المالحق

 -09ذؼذ اىَْشأج اىَطثقح ه  SCFتٞاُ ٝيسق تاىنش٘ف
اىَاىٞح ٝسَ ٚاإلٝعازاخ أٗ اىَالزق.
ٍ -00يسق اىنش٘ف اىَاىٞح ذ٘ظر ف ٔٞاىسٞاساخ
اىَساسثٞح اىَرثؼح ٗاىَالزظاخ اىرفسٞشٝح ذرؼيق تاىق٘ائٌ
اىَاىٞح.
 -00ذرعَِ مزىل اىَالزق اىس٘ادز اىر ٜغشأخ تؼذ
ئقفاه اىسْح اىَاىٞح
 -07ذرعَِ اىَالزق ٍؼيٍ٘اخ ذخص اىنٞاّاخ اىَشاسمح
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م سسة الكرمو ية،
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م سسة تسثمر أـ
ادلختصة يف تشغيل

م سسة ئيدي أمحد،
ومطا ن عني ادللح

اجللود ومشتقات،،
قل ادلنتجات
البرتولية

ادلشاريع السيا ية
وم سسة حتويل
البالستيع ابألغواط

مبسيلة وم سسة
قادري عبد الوهاب
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ال ذ٘خذ زصص
رٗ ٛاألقيٞح
ٗزصص اىششمح
اىَذٍدح.
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ىٌ ذيرزً ٕزٓ
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ال ٘ٝخذ ز٘ادز
تٖزٓ اىَإسساخ
اىر ٜغشأخ تؼذ
ئقفاه اىسْح اىَاىٞح
ال ٘ٝخذ اىنٞاّاخ

ال ٘ٝخذ ز٘ادز تٖزٓ
اىَإسساخ اىرٜ
غشأخ تؼذ ئقفاه
اىسْح اىَاىٞح
ال ٘ٝخذ اىنٞاّاخ

ال ٘ٝخذ ز٘ادز
تٖزٓ اىَإسساخ
اىر ٜغشأخ تؼذ
ئقفاه اىسْح اىَاىٞح
ال ٘ٝخذ اىنٞاّاخ

مو اىَإسساخ
اىرزٍد تٖزا اىثْذ
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اىَشاسمح
ٗاىَإسساخ
اىَشرشمح

ٗاىَإسساخ اىَشرشمح ٗاىفشٗع ٗاىششمح األً

اىَشاسمح
ٗاىَإسساخ
اىَشرشمح

اىَشاسمح
ٗاىَإسساخ
اىَشرشمح
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ْبل البضا بهملُت الخدلُل الجضولين الؿابٓين ججضع ؤلاشاعة بلى ما ًلي:
 باليؿبت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت مدل الضعاؾاث ؤيلبها ماؾؿاث جابهت للٓؿام الخاص مانضا ماؾؿت جطيُوالجلىص ومشخٓاجه وماؾؿت صعاؾاث وجؿىٍغ وحشًُل اإلاشاعَو الؿُاخُت حؿخمغ ام  AOM INVESTوماؾؿت جطيُو البالؾدُٚ
باأليىاؽ الظًً َم جابهين للٓؿام الهام ٖما َى مىضح في الجضو ٛعْم .04
 البُاهاث اإلاالُت للماؾؿاث الخالُت (ال٘غمىهُت للمٓاولت والخجهيزاث ؤلاصاعٍت ،جطيُو الجلىص ومشخٓاجه ،وماؾؿت بُضي ؤخمضاملخخطت في ؤشًا ٛالبىاء في مسخلِ مغاخله ،ماؾؿت س ي مىالي الؿلؿان  ،ETPHBماؾؿت مؿاخً نين اإلالح ،ماؾؿت ْاصعي
نبض الىَاب املخخطت في ؤشًا ٛالبىاء وألاشًا ٛالهمىمُت ال٘بري والغي ،وماؾؿت هٓل اإلاىخجاث البترولُت ،وماؾؿت جطيُو
البالؾدُ ٚباأليىاؽ) جم الخطى ٛنليها مباشغة مً ْؿم املخاؾبت لهظٍ اإلااؾؿاث ،ؤما ماؾؿت صعاؾاث وجؿىٍغ وحشًُل
اإلاشاعَو الؿُاخُت حؿخمغ ام  AOM INVESجم الخطى ٛنلى بُاهاتها اإلاالُت مً مىْو الخاص ببىعضت الجؼاثغ ( www.sgbv.dz
جاعٍش الاؾالم  2019 /12/20نلى الؿانت  ،)20:30خُث ؤصعحتها البىعضت الجؼاثغٍت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت.
 البُاهاث اإلاالُت اإلآضمت مً ْبل اإلااؾؿاث مدل الضعاؾت جخمثل في الٓىاثم اإلاالُت لؿىت اإلآُلتَ ،2018-12-31ظا باإلغاَتالى البُاهاث الصخطُت لها.
 جم الانخماص في بنضاص َظًً الجضولين الى حاهب ال٘شىٍ اإلاالُت للماؾؿاث نلى اإلاىاص آلاجُت (  25الى  )32مً الٓاهىن 11-07اإلااعر في  15طي الٓهضة  1428اإلاىأَ  25 ٛهىَمبر  2007والظي ًخػمً الىكام املخاؾبي اإلاالي.
 جم الانخماص نلى الٓغاع اإلااعر في  23عحب  1929اإلاىأَ ً 26 ٛىلُى  2008والظي ًدضص ؤؾِٓ عْم ألانما ٛونضصاإلاؿخسضمين واليشاؽ ،اإلاؿبٓت نلى الُ٘اهاث الطًيرة بًغع مؿ ٚمداؾبت مالُت مبؿؿت.
مً زال ٛالجضو ٛعْم  5جبين ؤن حمُو ماؾؿاث الضعاؾت هي ماؾؿاث وؾىُت ،ؤي ؤنها جماعؽ وشاؾها صازل ؤلاْلُم
الىؾني وٗل مهامالتها جخم بالهملت املخلُت ،وحمُهها جبيذ الىكام املخاؾبي اإلاالي والتزمذ بمخؿلباث ؤلاَطاح املخاؾبي
الهام(الش٘لي) ومً بين َظٍ اإلاخؿلباث َى نغغها الؿىىي لل٘شىٍ اإلاالُت ،وؤن َظٍ ال٘شىٍ غبؿذ مً ؾغٍ مؿيري
اإلااؾؿت مً مداؾبين مهخمضًً ؾىاء صازلين ؤو زاعحُين وَظا ما جبين مً زال ٛالخخم اإلااؾؿت نلى الٓىاثم اإلاالُت.
باإلغاَت الى ما ؾبٔ َان ماؾؿاث الضعاؾت ؤنضث حمُو ال٘شىٍ اإلاالُت واإلاخمثلت في (اإلايزاهُت ،خؿاب الىخاثج ،حضوٛ
ؾُىلت الخؼٍىت ،حضو ٛحًيراث ألامىا ،ٛاإلاالخٔ) مانضا اإلااؾؿاث الخالُت (ماؾؿت بُضي ؤخمض املخخطت في ؤشًا ٛالبىاء في
مسخلِ مغاخله ،وماؾؿت ْاصعي نبض الىَاب املخخطت في ؤشًا ٛالبىاء وألاشًا ٛالهمىمُت ال٘بري والغي ،وماؾؿت مؿاخً
نين اإلالح ،الظًً لم ٌهضوا ٗل الٓىاثم اإلاالُت الظٗىعة ؾابٓا بانخباعَما ماؾؿاث ضًيرة ومنهم مً ال ًخجاوػ عْم ؤنمالهما 10
ملُىن صج ٖما َى مىضح في (الجضولين عْم  4والجضو ٛعْم  )2التي زطظ لهم الىكام املخاؾبي اإلاالي SCFمداؾبت مبؿؿت التي
جىظ نلى غغوعة بنضاص ؤَم ْاثمخين َما اإلايزاهُت وخؿاب الىخاثج باإلغاَت الى اإلاالخٔ ( ؤهكغ للهىطغ  1-2الجاهب الىكغي:
ال٘شىٍ اإلاالُت اإلاخهلٓت بىكام املخاؾبت اإلابؿؿت) ؤما الٓىاثم ألازغي جغٕ الىكام املخاؾبي اإلابؿـ الخغٍت اإلاؿلٓت للماؾؿاث
في بنضاصَا.
جدلُل الجضو ٛعْم  6اإلاهىىن ب :الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث مدل الضعاؾت ومضي جؿابٓها مو مخؿلباث ؤلاَطاح في الىكام اإلاالي
املخاؾبي.SCF
 بيان املركساملاليٗل اإلااؾؿاث التزمذ بةنضاص َظٍ الٓاثمت التي حهخبر ؤَم ْاثمت هظ الىكام املخاؾبي اإلاالي SCFنلى غغوعة بنضاصَا خُث
ؤن َظٍ الٓاثمت جطِ نىاضغ ألاضى ٛوالخطىم ٗل نلى خضا.
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 بيان خساب الىخائجٗل اإلااؾؿاث التزمذ بةنضاص بُان خؿاب الىخاثج الظي ال ًٓل ؤَمُت نً ْاثمت اإلاغٖؼ اإلاالي (اإلايزاهُت) خُث ؤن َظا البُان
ًلخظ ؤنباء ومىخىحاث الُ٘ان وَهخبر ٖظل ٚملخظ ملجامُو الدؿُير (الهامش ؤلاحمالي ،الُٓمت اإلاػاَت ،الُاثؼ ؤلاحمالي نً
الاؾخًالٖ )ٛما ؤن َظا البُان ًدضص الػغٍبت نلى ؤعباح الشغٗاث
 حدول سيىلت الخسيىتمً زال ٛالجضو ٛعْم  6وؿخيخج ؤن ماؾؿت صعاؾاث وجؿىٍغ وحشًُل اإلاشاعَو الؿُاخُت (حؿخمغ ام )AOM INVEST
وماؾؿت هٓل اإلاىخجاث البترولُت بالجلُت وماؾؿت جطيُو الجلىص ومشخٓاجه بالجلُت وٖظا ماؾؿت ضىانت البالؾدُ ٚفي
الايىاؽ التزمىا بهغع ْاثمت الخضَٓاث الىٓضًت ؤما ماؾؿت س ي مىالي الؿلؿان و ماؾؿت ال٘غمىهُت للمٓاولت والخجهيزاث
ؤلاصاعٍت حهظع الخطى ٛنلى َظٍ الٓاثمت مً نىضَما وانخظع اإلاؿيرًً لهاجين اإلااؾؿخين لهضم جىَغَا بال ؤنهم وضخىا ؤن َظٍ
الٓاثمت جم بنضاصَا ؤما باليؿبت للماؾؿاث (ماؾؿت ؤشًا ٛالبىاء في مسخلِ مغاخله وماؾؿت مؿاخً نين اإلالح وماؾؿت
ْاصعي نبض الىَاب املخخطت في ؤشًا ٛالبىاء وألاشًا ٛالهمىمُت ال٘بري والغي) لم ٌهضوا َظٍ الٓاثمت ٗىنهم ماؾؿاث ضًيرة
ولم ًىظ الىكام املخاؾبي اإلابؿـ واإلاؿبٔ مً ؾغَهما نلى غغوعة بنضاص َظٍ الٓاثمت .
 حدول حغيرألامىال الخاصت واملالخمٗل ماؾؿاث ؤَملذ ْاثمت مهمت هظ نليها الىكام املخاؾبي اإلاالي وَظٍ الٓاثمت هي بُان حًيراث ألامىا ٛالخاضت والظي ًلخظ
الخًير في عئوؽ ألامىا ٛالخاضت وجدلُلها مانضا ماؾؿت صعاؾاث وجؿىٍغ وحشًُل اإلاشاعَو الؿُاخُت AOM INVESTوٍغحو َظا
ٗىن َظٍ اإلااؾؿت مضعحت في البىعضت ومً ؤَم الشغوؽ التي ًجب ؤن جخىَغ في اإلااؾؿاث إلصعاحها في بىعضت الجؼاثغ وهي
غغوعة بنضاص ٗل الٓىاثم اإلاالُت اإلاىطىص نليها في الٓاهىن  74الٓاهىن عْم  11-07اإلاخػمً الىكام املخاؾبي اإلاالي.
ٖما وؿخيخج ؤن حمُو ماؾؿاث الضعاؾت التزمذ بةقهاع ْاثمت اإلاالخٔ التي جدبو ال٘شىٍ اإلاالُت والتي حهغع ٗل
الؿُاؾاث اإلاخبهت وحشغح ٗل بىض مً بىىص اإلاظٗىعة في الٓىاثم اإلاالُت مً هاخُت الُٓاؽ والخُُٓم والهغع واإلاالخكاث
الخُؿيرًتٖ ،ما ؤن مالخٔ ال٘شىٍ اإلاالُت لهاجه اإلااؾؿاث جدخىي نلى ْىاثم مالُت وؾُؿُت مثل (حضو ٛخغٖت املخؼون،
وحضو ٛمطاعٍِ اإلاىقُين ،الػغاثب ،الغؾىم واإلاضَىناث اإلامازلت ،الخضماث ألازغي ،حضو ٛالاَخالٕ وزؿاثغ الُٓمت
للخثبُخاث ،حضو ٛجدضًض الىخاثج الػغٍبُت ،بُان ألاعباح والاخخُاؾاث.....الخ) ومً اإلاالخل ٖظل ٚمً زال ٛالاؾالم نلى َظٍ
الٓاثمت لجمُو ماؾؿاث الضعاؾت َى ؤن حمُو اإلااؾؿاث التزمذ بىُـ الؿغّ املخاؾبُت في جُٓم بىىص الٓىاثم اإلاالُت ؾىاء في
الٓىاثم ألاؾاؾُت ؤو الىؾُؿُت وؤهه ال جىحض بها ؤخضار الخٓت ؤي التي جؿغؤ بهض بُْا ٛالؿىت اإلاالُت ،وؤن ؤيلب ماؾؿاث
الضعاؾت ال جخهامل مو اإلاؿاثل الخاضت ومً بين َظٍ اإلاؿاثل (خطظ طوي ألاْلُت وخطظ الشغٖت اإلاضمجت) وَظا ما ًىضح
زطىضُت َظا الىىم مً اإلااؾؿاث بانخباع وشاؾاتها لِؿذ بالطخمت.
 .9الخاجمت
جمثل اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت صوعا مدىعٍا في الاْخطاص الجؼاثغي َهي حشٙل مطضعا ؤؾاؾُا للىقاثِ وزلٔ
عوح اإلاباصعة و الابخٙاع ،و بالخالي حهؼٍؼ الٓضعة الخىاَؿُت و الهمالت ،خُث هجض ؤن َظٍ اإلااؾؿاث جمثل وؿبت  %95مً بحمالي
اإلااؾؿاث و حؿاَم وؿبت  17.68مً بحمالي مىاضب الهمل في الجؼاثغ ،لهظا ًمثل البدث نً الؿغّ و الؿبل لخُهُل و جيشُـ
اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت و جىَير وؾاثل جمىٍلُت مالثمت لها اخض ؤَم ؤولىٍاث الضولت الجؼاثغٍت مً احل الىمى و الترابـ
الاْخطاصي.
وبما ؤن مً الٓػاًا اإلالخت التي حهاوي منها اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت بحماال هي بَطاح اإلااؾؿت نً اإلاهلىماث وصعحت مالثمتها
ومىزىُْتها الجساط الٓغاعاث انخمضث الجؼاثغ نلى جؿبُٔ الىكام املخاؾبي اإلاالي مً ؤحل جغُْت ألاهكمت املخاؾبُت إلاؿخىي
مخؿلباث الؿاخت الهاإلاُت بال ؤن ما ٌهاب نلى َظا الىكام َى نضم ألازظ بهين الانخباع زطىضُت اإلااؾؿاث الطًيرة
واإلاخىؾؿت خُث لم ًىضح الىكام املخاؾبي اإلاالي الخض ألاصوى مً اإلاهلىماث الىاحب ؤن جدخىيها الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث
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الطًيرة واإلاخىؾؿتَ ،ػال نً الهضًض مً ؤلاحغاءاث وْىانض الخُُٓم التي حاء بها َظا الىكام والتي لم جؿبٔ ؤؾاؾا ختى في
اإلااؾؿاث ال٘بيرة ،وبالخالي ًمً٘ الٓى ٛؤن َظٍ اإلااؾؿاث ناهذ مً مشاٗل وضهىباث حغاء جؿبُٓها .SCFٛ
 2.9هخائج الدراست;
اهؿالْا مً ؾغٍٓت اإلاهالجت التي انخمضهاَا في الضعاؾت الىكغٍت و الخؿبُُٓت جىضلىا الى نضص مً الىخاثج ًمً٘ جلخُطها في ما
ًلي:
 مً٘ الىكام اإلاالي املخاؾبي مؿخسضمي الٓىاثم اإلاالُت مً الاؾالم نلى اإلاهلىماث املخاؾبُت الػغوعٍت للماؾؿاث التيجؿبٓه وَظا ما ًىضعج جدذ مؿمى ؤلاَطاح و الشُاَُت .
 جسخلِ الخاحاث املخاؾبُت للماؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت نً الخاحاث الخاضت باإلااؾؿاث ألازغي ال٘بري لظا وحبوحىص مداؾبت زاضت بها.
 وغو الىكام املخاؾبي اإلاالي مداؾبت مبؿؿت للماؾؿاث اإلاطًغة  TPEالتي جغج٘ؼ نلى خغٗاث الخؼٍىت ،بِىما ؤَملاإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت ولم ًغاعي الخطاثظ التي جدؿم بها.
 جخمً٘ اإلااؾؿاث اإلاطًغة في الجؼاثغ مً زال ٛجبىيها للمداؾبت اإلابؿؿت ،مً جبؿُـ مماعؾاتها املخاؾبُت وجؿبُٔ الىكاماملخاؾبي اإلاالي مً ْبل املخاؾبين صون اشتراؽ ماَالث طاث ُٖاءة نالُت و بؿغٍٓت مهٓىلت و َهالت.
 ًجب ؤلاشاعة الى ؤَم هٓؿت ٌهاوي منها الىكام املخاؾبي اإلاالي الجضًض وهي ضهىبت جؿىٍغٍ وجدضًثه جبها للمخًيراث الجضًضة،وَىا ج٘مً ؤلاشٙالُت في اإلاهاًير التي جطضع َل ًخم اخخىائها مً زالْ ٛىاهين حضًضة ؤو ًخم بناصة حشُ٘ل الىكام املخاؾبي
اإلاالي  SCFمً حضًض؟.
 3.9جىصياث الدراست;
اؾدىاصا للضعاؾت الىكغٍت وبىاء نلى هخاثج صعاؾت الخالت لهُىت مً اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت الجؼاثغٍت َٓض جمذ الخىضُت
بما ًلي :
 ؤن جخم نطغهت وجدضًث اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت بما ًجهلها ْاصعة نلى مىاٖبت الخؿىعاث الىؾىُت والهاإلاُت ومً زمجٙىن ْاصعة نلى اإلاىاَؿت والاؾخمغاعٍت .
 -البض مً ػٍاصة الىعي املخاؾبي إلاؿيري اإلااؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿت بػغوعة جؿبُٔ ؤخٙام الىكام املخاؾبي اإلاالي .SCF

 جدضًض الخض ألاصوى مً اإلاهلىماث الىاحب ؤن جدخىيها الٓىاثم اإلاالُت للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿتٖ ،ما ًجب جدضًضؤلاحغاءاث وْىانض الخُُٓم اإلاخىآَت مو ؾبُهت َظا الىىم مً اإلااؾؿاث.
 نلى الهُئاث املخاؾبت في الجؼاثغ واملخىلت لها وغو هكام املخاؾبت ؤن جىلي ؤَمُت اٖبر للماؾؿاث الطًيرة واإلاخىؾؿتوبصعاج مداؾبت زاضت بها جدىاؾب مو زطاثطها بدُث حؿهل لها ؾير نملُاتها املخاؾبُت وجٙىن جدؿم بالشُاَُت .
 نلى َُئاث املخاؾبت في الجؼاثغ الىكغ في الخًيراث واإلاهاًير الجضًضة الطاصعة وبصعاحها غمً الىكام املخاؾبي اإلاالي. الاججاٍ هدى جٓلُل الُجىة الٓاهىن الظي ٌهبر نً الؿبُهت الٓاهىهُت للهملُاث والٓىانض الىكام املخاؾبي اإلاالي الظي ٌشيراإلاػمىن الاْخطاصي للهملُاث ،ما ًضنم جدُٓٔ الخٓاعب والخىأَ بين اإلاهالجت الٓاهىهُت للمهاملت واإلاهالجت املخاؾبُت.
 .:كائمت املصادرواملراحع;
 -اجلريدة الرمسية ،العدد، 77ادل رخ ئتاريخ  30رمقاف ادلوا ا 1422ؿ  15ديسمرب. 2001

 اجلريدة الرمسية ،العدد رقم  ،43ادلرسوـ رقم  ،08-93الفصل اخلامس ادلتقمن األ كاـ العامة لشركات التجارية ،ص .97 -السيد عطا  ،النارايت ايلاسبية ،دار الراية للنشر ،الطبعة األوم ،عماف ،األردف.2009 ،

 -ادلوقع اخلاص ئبور ة اجلئائر  www.sgbv.dzاتريخ االطالع  2019 /12/20علب الساعة .20:30

583

طحاح فضيلة ،قمان عمر دور النظام احملاسيب املايل SCFيف تعزيز اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
 -ئو فص الرواين ،سليماف د و ،تكييف النااـ ادلا ايلاس اجلئائري مع معايري االئالغ ادلا الدو اخلاص ابدل سسات الصغرية وادلتوسطة

 ،IFRS09ادللتقب الدو وؿ متطلبات م نة ايلاسبة والتدقيا ودورها يف اإل ال ايلاس (الواقع ،ادلعوقات ،احللوؿ) 02-01 ،ديسمرب
 ، 2014كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيري ،جامعة غرداية،

 ئوهرين تيحة ،ئوشريط ائتساـ ،دراسة تكييف النااـ ايلاس ادلا مع معايري ايلاسبة للم سسات الصغرية وادلتوسطة ،ادللتقب الوطين وؿ واقعل اؽ النااـ ايلاس ادلا يف ادل سسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلئائر ،كلية العلوـ االقتصادية والتجارية وعلوـ التسيري ،جامعة الوادي ،يومي
 06-05ماي .2013
 خوين رائح ،أ اؽ دتويل ادل سسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلئائر ،الدورة التدريبية وؿ دتويل ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة وتطوير دورها يفاالقتصادايت ادلغارئية ،جامعة ر ات عباس ،سطيف يومي  28-25ماي .2003
 جلنة ـ ،ص ،ز ،ع ،النااـ ايلاس ادلا  ، SCFاجلئائر. ديقي مسعود ،ديقي اد ،ا عكاس النااـ ايلاس ادلا  SCFعلب سياسة اال صا يف اجلئائر ،ادللتقب الوطين وؿ واقع ول اؽ النااـايلاس ادلا يف ادل سسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلئائر ،جامعة الوادي ،يومي  06-05ماي .2013
-

مربوؾ أئو زيد ،ايلاسبة الدولية وا عكاساهتا علب الدوؿ العرئية ،ايرتاؾ لطباعة والنشر والتوزيع ،2005 ،القاهرة.

 مصطفب سني ئسيوين السعدين ،مدى ارتباط الشفا ية واال صا ابلتقارير ادلالية و وكمة الشركات ،ملتقب م نة ايلاسبة وادلراجعة والتحدايتادلعا رة ،مجعية ايلاسب ومدققي احلساابت ،االمارات العرئية ،يومي  5-4سبتمرب .2007
 قماف عمر ،اس اـ اال صا ايلاس يف وكمة ادل سسات االقتصادية من خالؿ تطبيا النااـ ايلاس ادلا (دراسة ميدا ية) ،أطرو ة مقدمةلنيل ش ادة دكتوراد علوـ يف العلوـ التجارية ومالية ،ختصص حماسبة ،ادلدرسة العليا للتجارة ،اجلئائر.2017-2016 ،
 سيدي ولد عباد ،اثر اال صا ايلاس من خالؿ اعتماد مبدأ القيمة العادلة علب مردودية و عالية البنوؾ االسالمية يف موريتا يا ،أطرو ةمقدمة لنيل درجة الدكتوراد علوـ ،قسم العلوـ التجارية ،ختصص ايلاسبة والتدقيا.2018-2017 ،
 طالؿ اجلجاوي ،رات مالكي ،اال صا ايلاس االستباقي وا عكاس ،علب مستخدمي القوائم ادلالية ،الطبعة األوم ،دار االايـ للنشروالتوزيع ،عماف ،األردف .2016 ،
 طالؿ حممود علب اجلجاوي،األردف.2016 ،

لؿ تح  ،الشفا ية يف اال صا عن ادلعلومة ايلاسبية ،الطبعة األوم ،دار االايـ للنشر والتوزيع ،عماف،

- EDIL , Activité Engineering et développement de la PMI en ALGERIE, In séminaire
national sur la PMI en Algérie avril 1983.
- Tribune Activité, USEA, N°8, 1988.
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جملـة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

 .21كائمت املالخم
امللحق رقم ( :)01أصول وخصوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة لسنة املالية املقالة .2018
الكرمو ية

تستثمر
اـ

E.T.P.H
.B

المؤسسات

ئيدي
أمحد

قل
ادلنتجات
البرتولية

اجللود
ومشتقات،

مطا ن عني
ادللح

قادري عبد
الوهاب

حتويل
البالستيع

العنصر
األصول
تثبيتات معنوية

-

300000

-

-

-

-

-

-

125000

اهتالؾ تثبيتات
معنوية

-

117867

-

-

-

-

-

-

68750

أراضي

56250

-

-

-

-

-

292592000

-

-

مباين

-

-

-

-

-

178991351

-

-

-

اهتالؾ مباين

-

-

-

-

-

177867366

-

-

-

2700000

تثبيتات عينية
أخرى

12983144

69558668

733323556

اهتالؾ تثبيتات
عينية

6610068

2553179

369766645

-

تثبيتات مالية

5405514

1135000

41817445

226372822

تثبيتات دمنو
امتيازها
خمئو ات ومنتجات

233260616

-

62107777

الئئائن

13532345

-

258239748

م و ة الئئائن

-

-

376978517

12811342

3400906

219119425

-

-

192227596

3865002

-

190135611

27655680

909977

13580000

-

-

-

-

-

-

66545

1438000

-

-

-

-

231300

11983161

10538328

146406367

427227

371441

53059520

-

-

-

850350

مدينوف لخروف

500000

20146772

-

-

-

1146313

30260

القرائب وما
شا ا

26867343

17260272

-

-

-

-

693450

-

12387048

9936223

1091410

4157195

-

خئينة األ وؿ

6393898

27559257

211169951

2092836

314025

5054522

2982743

2468035

85054

رأس ادلاؿ مت
ا دارد

48873622

115930000

40000000

2163774

1200000

259983013

500000

12714575

175843536

()15067

-

الخصوم

-

ا تياطات
تيجة السنة ادلالية

13595518
-

تر يل من جديد
قرول وديوف مالية

21600000
-

ديوف أخرى غري
جارية

53645

-

-

1247447

()6450150

13235587

-

480785

-

3727039

1583565

()6222432

-

-

-

-

183525203

85825548

-

-

427147780

-

56124181

265850075

-

-

-

-

ادلوردوف

100528885

65873

395348622

-

597500

112440841

686411

-

-

17470425

-

-178049131
-

8250000

-

-

7613557

ضرائب

13951901

672565

92295221

585218

29666

1904609

774259

803785

1061635

ديوف أخرى

5573766

459266

5294970

488256

60191

18311219

8021571

492302

751871.01

خئينة اخلصوـ

-

-

120951870

-

-

-

-

-

-
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طحاح فضيلة ،قمان عمر دور النظام احملاسيب املايل SCFيف تعزيز اإلفصاح احملاسيب للقوائم املالية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
امللحق رقم ( :)02جماميع التسيري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة لسنة املالية املقالة .2018
E.T.P
H.B

280271469

910151207

24049265

6219259

381534889

65631600

7486849

244334214

161019481

255199094

82967558

199013148

143805642

7198867

59233752

6434314

10749248

-373961859
25072375

8047885

41479547

17213838

-979607

107573029

6397848

1052535

233584966

16173310

3480276

28859124

13235587

150528

29065925

5017340

636182

34154324

13595518

2714575

28859124

13235587

150678

1268499

3727039

636182

17470425

1254980

-

-

13595518

1459595

-

212148

13595518

1247447

28859124

-

28859124

-

-

13235587

-

13235587

- 1094876

1506786

173623

-

307162

1506786

480785

-

3727039

-

3727039

-

636182

-

17470425

-

636182

-

17470425
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امللحق رقم ( :)03جماميع األنشطة الرئيسية جلدول التدفقات النقدية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة لسنة املالية املقالة 2018
()23612518
()89194410
90525203

-70938.26
/
2163836.02

145435056.67
38519884.16
1064000000

- 373100
-235228
/
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