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:ادلهخص
ترتكز ىذه الدراسة عمى أىمية تطبيؽ معايير التعميـ المحاسبي الدولية في تحسيف جودة التعميـ المحاسبي في
 وتيدؼ إلى اقتراح كيفية تطبيقيا في تحسيف جودة، تونس والمغرب،الجامعات مف خالؿ دراسة حالة الجزائر

المقررات المحاسبية في الجامعات مف خالؿ تحميؿ ودراسة محتوى معايير التعميـ المحاسبي الدولية وامكانية

.تطبيقيا لتحسيف محتوى المقررات المحاسبية الجامعية

 الميارات المحاسبية، معايير التعميـ المحاسبي الدولية، التعميـ المحاسبي:الكممات المفتاحية

Abstract:
This research is based on a proposed conception of application of standards accounting education
and its role in quality control of accounting curricula in Algeria, Tunisia and morocco. The
rationale behind the study was the in adherence to international standards when designing
accounting courses at universities, which fact that negatively affects the quality of accounting
and is reflected in neglect of training aspects during study.
Hence, this research aims to shed light on international education accounting and how it can be
utilized when designing accounting courses within universities. The secondary goals include
study and analysis of standards of accounting education and how they can be made use of in
designing accounting courses, as well as drawing a framework that can guide in designing and
evaluating these courses.
Key Words: Accounting Education, International Accounting Education Standards, Accounting
skills
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لذيح:
امل
إف التطور الذي يحدث في مينة المحاسبة في غالبية عمى المستوى الدولي وما نشأ عنو مف
اختالفات في الممارسات المحاسبية أدى إلى الحاجة إلى قواعد ومعايير دولية تحكـ المناىج

المحاسبية ،وذلؾ لتوفير األساس المقبوؿ لمتعامؿ مع متطمبات المينة فضال عف توفير لغة مشتركة
وقاعدة عمؿ بيف المحاسبيف عمى نطاؽ دولي فزيادة المبادالت التجارية بيف دوؿ العالـ وظيور

الشركات المتعددة الجنسية واتجاه غالبية الدوؿ نحو فتح أسواقيا لالستثمارات األجنبية قد دعا
المنظمات المحاسبية األكاديمية والمينية إلى التنسيؽ في ما بينيا إلعداد معايير تعميـ محاسبي دولية
واصدار مناىج محاسبية شاممة تحظى بقبوؿ عالمي تسيـ في تطوير مينة المحاسبة وتكويف محاسبيف
أكفاء قادريف عمى العمؿ المحاسبي في ظؿ التطورات التي تشيدىا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
إف التعميـ المحاسبي سواء كاف تعميما أكاديميا أو مينيا يرتكز أساسا عمى خدمة مينة المحاسبة

لذا فإف تطوير التعميـ المحاسبي يتطمب فيما واسعا مبنيا ومستندا لمتغيرات التي تحدث في سوؽ العمؿ
ولذلؾ يوصي االتحاد الدولي لممحاسبيف بتطوير برامج التعميـ المحاسبي بأىمية تحديد برامج تدريس

المحاسبة عمى أساس احتياجات ممارسي المينة.
يشكهح انثحث:

تعد مؤسسات التعميـ العالي في مقدمة الجيات المسؤولة عف إعداد محاسبيف مؤىميف بالميارات
العممية والعممية التي تمكنيـ مف مزاولة المينة ،وذلؾ مف خالؿ ما ينبغي أف تكوف عميو في وضعيا
وتبنييا ومواكبتيا ألساليب التعميـ المبنية عمى الكفاءة في اإلعداد الميني ،وفي ىذا االتجاه أكد االتحاد

الدولي لممحاسبيف عمى ضرورة التحرؾ لتطوير ىذه الميارات التي يتـ تطويرىا خالؿ المراحؿ التعميمية
المختمفة.
وبناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة إشكالية الدراسة مف خالؿ السؤاؿ الجوىري اآلتي :ما هي
االتجاهات الحديثة لمتعميم والتأهيل المحاسبي وتأثيرها في تنمية المهارات العممية والمهنية
لممحاسبين لتطوير العالقة بين مخرجات التعميم األكاديمي والمهني لمتعميم المحاسبي بالجامعات
الجزائرية؟
أمهٍح انذراسح:
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا ،فيي تسعى إلى تحسيف مفيوـ
التدريس الجامعي لتحقيؽ غايتو ،بغية تجديد الوظيفة األولى لمجامعة وتطويرىا ،وىي تنمية ميارات

الطالب وقدراتو ليشارؾ ويتفاعؿ في الحياة العممية ،وتقميؿ الفجوة بيف الواقع والمأموؿ مف طالب
المحاسبة ،وتقديـ أفكار ،ونتائج ،وتوصيات ،وتوجيات جديدة عممية وتعميمية لتطوير تدريس المحاسبة

في الجامعة .أما مف الناحية التطبيقية فإنو يمكف االستفادة مف نتائج الدراسة ،والتي تُت ُّد
عد تغذية راجعة،
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فقد تفيد أعضاء ىيئة التدريس ،والمخططيف ،وادارة الجامعة ،بالجوانب التي يجب التركيز عمييا ،والتي

تحتاج إلى تعديؿ وتطوير ،مما يكفؿ إعداد الطمبة إعداد يتفؽ مع متطمبات العمؿ.
ألساو انذراسح:

في إطار اإلجابة عمى مختمؼ الجوانب المتعمقة بإشكالية الدراسة تـ تقسيـ ىذه الورقة البحثية
إلى:


دور المؤسسات الجامعية والمينية العربية في تطوير التعميـ المحاسبي؛



واقع التعميـ والتأىيؿ المحاسبي في دوؿ المغرب العربي؛



أىمية تطبيؽ معايير التعميـ المحاسبي الدولية في تطوير الميارات المحاسبية في دوؿ المغرب

العربي.

احملىر األول :دور ادلؤسساخ اجلايعٍح وادلهٍُح انعزتٍح يف تطىٌز انتعهٍى احملاسيب
يزخر األدب المحاسبي بالعديد مف الدراسات التي تناولت موضوع تطوير مينة المحاسبة ،وقد
سمكت ىذه الدارسات قنوات متعددة بغية الوصوؿ إلى كوادر مينية ترتقي باألداء المحاسبي نحو أعمى
المستويات ،فالبعض ركز عمى تطوير المينة مف خالؿ استخداـ المعايير المحاسبية والرقابية الدولية
بغية رفع كفاءة أداء المحاسبيف ،والبعض اآلخر اعتقدوا أف التطوير يتـ مف خالؿ نقؿ التقنيات

المحاسبية عبر قنوات ووكاالت مثؿ الشركات المتعددة الجنسية والوكاالت الدولية 1.وبالتالي زيادة خبرة
المحاسبيف.
في حيف يرى آخروف أف تطوير مينة المحاسبة يتـ مف خالؿ مؤسسات التعميـ المحاسبي

وباتجاىيف .األوؿ لتطوير مينة المحاسبة يتـ مف العممية التعميمية ووضع معايير لقبوؿ الطمبة في
أقساـ المحاسبة بالجامعة ويصاحب ذلؾ تطوير مناىج التعميـ المحاسبي ،وينظر أصحاب ىذا الرأي

إلى أف تطوير العممية التعميمية ووسائميا ينتج عنو الحصوؿ عمى مخرجات مؤىمة عمميا وعمميا .أما

الرأي اآلخر فقد جاء لتفسير دور المحاسب في النشاط االقتصادي ودوره في المجتمع ،وبالتالي فإف
أصحاب ىذا الرأي يروف أنو البد مف عممية إعادة تقييـ ليذه المينة والبحث في مقوماتيا ،وقد نشطت

الجمعيات واالتحادات المينية المحاسبية في ىذا المجاؿ إلبراز أىمية مقومات المينة في رفع كفاءة
أداء

المحاسبيف.

أوال :دور انتعهٍى احملاسيب يف تأهٍم احملاسثني يف ظم االجتاهاخ ادلعاصزج دلهُح احملاسثح
تعد مؤسسات التعميـ في مقدمة الجيات المسؤولة عف إعداد محاسبيف مؤىميف بالميارات العممية

والعممية التي تمكنيـ مف مزاولة المينة ،وذلؾ مف خالؿ ما ينبغي أف تكوف عميو في وضعيا وتبنييا
ومواكبتيا ألساليب التعميـ المبنية عمى الكفاءة في اإلعداد الميني ،أي تمؾ التي تركز عمى إكساب
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المتعمـ القدرات والميارات المينية 2.كما يتطمب األمر مف ىذه المؤسسات االنتقاؿ مف األسموب

التقميدي في التعميـ إلى أسموب نقؿ الميارات والتي دعت المنظمات المينية وأبرزىا االتحاد الدولي

لممحاسبيف إلى ضرورة التحرؾ ضمف ىذا االتجاه بمعنى أف الميارات التي يتـ تطويرىا خالؿ المراحؿ
التعميمية المختمفة ،يمكف أف تفيد مكتسبيا عند انتقالو إلى مرحمة العمؿ.

بالتالي ،إف ىذا المفيوـ يمكف مف معرفة الميارات المطموبة في العمؿ ،ثـ يصار إلى دمجيا في

البرامج التعميمية ،فضال عف أف ىذه الميارات المطورة بعد ذلؾ عمميا يمكف أف ينقميا المحاسب عند

انتقالو بيف بيئات العمؿ المختمفة .وضمف ىذا المنظور فقد كتب العديد مف الباحثيف في مجاؿ
يعد أوؿ مف تناوؿ موضوع
المحاسبة في كيفية تطوير المينة ،فمف وجية نظر ( )Scoot1970الذي ّ
تطوير مينة المحاسبة في الدوؿ النامية فإنو يرى أف األمر يتطمب تطوير المعمومات المحاسبية لكي
تمبي متطمبات مستخدمي التقارير المحاسبية الداخمييف والخارجييف لمشركات العامة مف جية ،أما الجية
األخرى فإنيا تتمثؿ في مجموعة التشريعات والقوانيف التي تنظـ عمؿ المحاسبة ،ويأتي مف خالؿ وجود
منيج مدروس مبني عمى معايير لمتعميـ المحاسبي.

3

فيما ذىب آخروف إلى أف تطوير مينة المحاسبة باعتماد منيج النظـ يتـ مف خالؿ تغيير مناىج

التعميـ المحاسبي عمى أف يتـ تقسيـ المحاسبة وفقا لمعناصر التالية )وظيفة المحاسبة في القطاع
الخاص ،مينة المحاسبة المحمية ،وظيفة المحاسبة في المؤسسات التعميمية ،والمحاسبة في القطاع
الحكومي 4.فيما قاـ كؿ مف ( )Smith&Usry1989بمسح وتحميؿ التغيرات في التعميـ المحاسبي ؿ 25

سنة التي سبقت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية وقد تـ اعتماد تسعة مواد تدرس في أقساـ
المحاسبة مقابؿ اثنتا عشر سمة تتعمؽ بمينة المحاسبة ،وقد أظير المسح والتحميؿ إلى وجوب إحداث

التغييرات في مناىج التعميـ المحاسبي ،وعمى ضرورة إدخاؿ النواحي السموكية واألخالقية ضمف
مفردات مناىج التعميـ

المحاسبي.

وعميو فإف تطوير مينة المحاسبة يتطمب إبراز دور المحاسبة في تخطيط التنمية االقتصادية

واالجتماعية ووضع إطار عاـ لتطوير المحاسبة بما يتالءـ ومتطمبات ظروؼ البيئة االقتصادية
واالجتماعية ،كذلؾ يتطمب األمر تطو ار متزامنا لعناصر النظاـ المحاسبي كافة )التعميـ المحاسبي ،مينة

المحاسبة ،محاسبة قطاع األعماؿ ،المحاسبة الحكومية ،المحاسبة القومية( وأف تكوف خطة التطوير

مبنية عمى مدخؿ النظـ ،عمى أف يمر إطار التطوير لممينة بثالث مراحؿ إنشاء مراكز لتطوير
المحاسبة ،تشخيص المشاكؿ المحاسبية ووصؼ اإلجراءات الالزمة مف خالؿ تحسيف التعميـ والتدريب
المحاسبي ،تحسيف نوعية الخدمات المحاسبية المينية.
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ثاٍَا :أمهٍح انتعهٍى احملاسيب
يحتؿ التعميـ المحاسبي أىمية كبيرة إلى جانب العديد مف االختصاصات األخرى ،وتأتي ىذه
األىمية نظ اًر لخصوصية النظرة إلى المحاسبة والحاجة المستمرة والدائمة إلى العمؿ المحاسبي في

نطاؽ أي مجتمع مف

المجتمعات.

وتأتي أىمية التعميـ المحاسبي مف أىمية المحاسبة وما يمكف أف تقدمو مف فوائد لممجتمع الذي

تعمؿ ضمف نطاقو .فالمحاسبة ىي مينة منظمة تختص بتسجيؿ وتبويب وتمخيص األحداث
االقتصادية بصورة يمكف أف تستفيد منيا الجيات التي ليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالوحدة
االقتصادية .وعميو ممارسة العمؿ المحاسبي تحتاج إلى كوادر مييأة وفؽ أسس عممية إضافة إلى
ضرورة توافر القدرة الشخصية في الحكـ عمى الكثير مف األمور التي تيتـ بيا المحاسبة وتقع ضمف
العمؿ المحاسبي مع بدء االىتماـ بالمحاسبة وبضرورة توافر األسس العممية لتعميميا

وممارستيا.

ومف ىنا فإف االىتماـ بالتعميـ المحاسبي يعتبر ضرورة متواصمة ،واف ىذا االىتماـ يمكف أف

يتحقؽ مف خالؿ ضرورة توافر األسس العممية الصحيحة التي يمكف مف خالليا تحقيؽ اليدؼ مف
التعميـ المحاسبي ،وبناء عمى ذلؾ فإنو ال بد مف النظر إلى التعميـ المحاسبي كنظاـ متكامؿ يتكوف مف
5

مجموعة مف العناصر المترابطة لتحقيؽ أىدافو ،وىي تشمؿ كالً مف:


المدخالت :المتمثمة باألشخاص الذيف يمكف تييئتيـ لممارسة العمؿ المحاسبي بمختمؼ أشكالو



العمميات التشغيمية  :المتمثمة بوسائؿ التعميـ التي يمكف استخداميا في التزويد بالميارات



المخرجات :المتمثمة باألشخاص المؤىميف والقادريف عمى ممارسة العمؿ المحاسبي (األكاديمي



التغذية العكسية (الرقابة ) :مف خالؿ رقابة العناصر السابقة وتقييميا وتطويرىا ومحاولة

وأنواعو.

المحاسبية.

أو الميني) بما يحقؽ اليدؼ مف نظاـ التعميـ المحاسبي بصورة عامة.

تصحيح أي انحرافات تحدث في أي منيا.

ومف خالؿ عناصر التعميـ المحاسبي أعاله يمكف الحكـ عمى كفاءة النظاـ عف طريؽ العالقة
بيف مدخالتو ومخرجاتو والتي تأتي مف خالؿ مدى توافر العمميات التشغيمية المتمثمة بوسائؿ التعميـ
المختمفة مف مناىج دراسية ومختبرات محاسبية وتطبيقات ميدانية إضافة إلى توافر الكادر العممي
المؤىؿ لمقياـ بذلؾ ،كما يمكف الحكـ عمى فاعمية النظاـ عف طريؽ العالقة بيف المخرجات واألىداؼ

التي ينبغي النظاـ تحقيقيا مف خالؿ توفير الكوادر المحاسبية (األكاديمية والمينية) ومدى قدرتيا عمى

تحقيؽ أىداؼ النظاـ.
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احملىر انثاين :والع انتعهٍى وانتأهٍم احملاسيب يف دول ادلغزب انعزيب
أوال :يتطهثاخ انتعهٍى وانتأهٍم احملاسيب يف ادلًهكح ادلغزتٍح
نظـ القانوف  15-89الصادر في الظيير الشريؼ رقـ  01-92-139صادر في
 1993/01/08المتعمؽ بتنظيـ مينة الخبرة المحاسبية وانشاء ىيئة الخبراء المحاسبيف متطمبات التعميـ
والتأىيؿ المحاسبي في المغرب كما يمي:
 -1ادلؤهم انعهًً دلشاونح يهُح اخلثري احملاسة:
حسب المادة الثالثة مف القانوف  15-89المتعمؽ بتنظيـ مينة الخبرة المحاسبية وانشاء ىيئة
الخبراء المحاسبيف أنو ال يجوز ألحد أف يزاوؿ مينة الخبرة المحاسبية ميما كانت الطريقة التي يزاوليا
بيا وال أف يحمؿ صفة خبير محاسب إال إذا كاف مقيدا في جدوؿ ىيئة الخبراء المحاسبيف المحدثة في

الباب الثاني مف ىذا القانوف 6.ويجوز لمخبير المحاسب الحاصؿ عمى الشيادة الوطنية في الخبرة

المحاسبية أو عمى شيادة أجنبية تعترؼ اإلدارة بمعادلتيا ليا ولو لـ يكف عضوا في الييئة ،استعماؿ

لقب "حامؿ لشيادة الخبير المحاسب" مع اإلشارة وجوبا إلى السمطة أو الييئة التي سممت لو ىذه
الشيادة.
 -2انتأهٍم انعًهً دلشاونح يهُح اخلثري احملاسة:
حسب المادة  26مف القانوف  15-89المتعمؽ بتنظيـ مينة الخبرة المحاسبية التدريب المفروض

قضاؤه لمحصوؿ عمى الشيادة الوطنية في الخبرة المحاسبية يجري إما لدى خبير محاسب مستقؿ واما
لدى شركة مف شركات الخبراء المحاسبيف.
كما نصت المادة  27مف القانوف  15-89يجب عمى الخبراء المحاسبيف وشركات الخبراء

المحاسبيف تدريبيـ عمى مزاولة المينة وفقا لمنصوص التنظيمية المتعمقة بنظاـ الدراسة واالمتحانات
لنيؿ الشيادة الوطنية في الخبرة المحاسبية ويتعرضوف لعقوبات تأديبية إذا أخموا بذلؾ .ويشير نص

المادة  28مف القانوف  15-89ال يسمح بتأىيؿ المتدربيف سوى لمخبراء المحاسبيف المزاوليف مينتيـ
منذ ما ال يقؿ عف  5سنوات أو لشركات الخبراء المحاسبيف التي زاوؿ فييا المشرؼ عمى التدريب
مينتو باعتباره مستقال أو شريكا منذ ما ال يقؿ عف  5سنوات .ويجب اختيار مف يوكؿ إلييـ التدريب

عمى أساس ما يتمتعوف بو مف سمعة وما يتوافر لدييـ مف وسائؿ مادية وبشرية تتولى تقديرىا ىيئة
الخبراء المحاسبيف.

كما نصت المادة  29مف القانوف  15-89يجب أف تستغرؽ خدمات المتدرب  32ساعة في

األسبوع ويمكف خفضيا بطمب مف مسبب تقدمو المؤسسة المكمفة بالتحضير لنيؿ الشيادة الوطنية في

الخبرة المحاسبية.

7
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 -3يتطهثاخ احلصىل عهى انشهادج انىطٍُح يف اخلربج احملاسثٍح:
في إطار ضماف تكويف كفاءات محاسبية بالمممكة المغربية لمحصوؿ عمى شيادة الخبرة
المحاسبية لمزاولة مينة الخبير المحاسب تـ تنظيـ كيفية التكويف مف خالؿ إصدار مرسوـ رقـ -519

 2-89الصادر في  1990/07/16يتعمؽ بالحصوؿ عمى الدبموـ الوطني لمخبير المحاسب حيث

نصت المادة األولى منو كما يمي" :يحدث دبموـ وطني لخبير محاسب يعيد التحضير لنيمو إلى المعيد
العالي لمتجارة وادارة المقاوالت ،ويتولى تسميمو السمطة الحكومية المكمفة بالتجارة والصناعة".

8

 -1-3اجتٍاس ادلساتمح انىطٍُح نهحصىل عهى انشهادج انىطٍُح نهخثري احملاسة:
حسب المادة  02مف المرسوـ  2-89-519الصادر في  1990/07/06يشتمؿ طور
الدراسات والتكويف لنيؿ شيادة الخبرة المحاسبية عمى اختبارات تسمـ اجتيازىا بنجاح شيادات ،مع
تربص ميني ومناقشة رسالة .ويتـ القبوؿ في طور الدراسات والتكويف بعد النجاح في المسابقة الوطنية

يشارؾ فييا حممة شيادات الطور الثاني مف التعميـ العالي اآلتية:


9

دبموـ الطور العادي لممعيد العالي لمتجارة وادارة المقاوالت؛



دبموـ الطور العالي لممعيد العالي لمتجارة وادارة المقاوالت؛



شيادة الميسانس في العموـ االقتصادية فرع التسيير أو اقتصاد المقاوالت؛



دبموـ دراسات المحاسبة العميا الفرنسية مع شيادة البكالوريا؛



كؿ شيادة تعترؼ اإلدارة بمعادلتيا والتي تنشر سنويا في قائمة الشيادات المعادلة لمشيادات
المبينة أعاله.

 -2-3انتكىٌٍ انُظزي نهحصىل عهى انشهادج انىطٍُح نهخثري احملاسة:
في إطار التكويف المتخصص لمخبير المحاسب بناء عمى تعميـ متخصص يتوج بشيادات في
شكؿ دروس نظرية وأشغاؿ مسيرة ومناظرات ،وتحدد المواد التي يتـ تدريسيا وتوزيع الدراسات عمف كؿ
سنة بقرار مشترؾ لوزير المالية والتجارة والسمطة الحكومية المكمفة بتكويف األطر ،وقد حددت المادة
الثامنة مف المرسوـ رقـ  2-89-519مدة التكويف  03سنوات كاممة (دراسة نظرية) كما يمي:


10

يخصص تعميـ السنة األولى الذي يختتـ بالحصوؿ عمى شهادات الدراسات المالية
والمحاسبية المعمقة وىذا بيدؼ تزويد الطالب بالمعمومات المحاسبية والمالية والقانونية

والربط بينيا.


يخصص تعميـ السنة الثانية الذي يختتـ بالحصوؿ عمى الشهادة العميا لتقنيات الخبرة
المحاسبية بيدؼ تعميؽ المواد الممقنة في السنة األولى وتقنيات الخبرة المحاسبية األساسية.
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يخصص تعميـ السنة الثالثة الذي يختتـ بالحصوؿ عمى الشهادة العميا لمراجعة المحاسبة

بيدؼ دراسة وتطبيؽ تقنيات المراجعة واثبات الحسابات وتقييـ المقاوالت  .كما يشمؿ تعميـ

يتعمؽ بالخبرة القضائية والسموؾ الميني ومناىج البحث والتوثيؽ.

وتجدر اإلشارة أف التعميـ متسمسؿ لمحصوؿ عمى الشيادات المذكورة حيث ال يمكف الترشح
لمشيادة العميا لتقنيات الخبرة المحاسبية إال بالحصوؿ عمى شيادة الدراسات المالية والمحاسبية المعمقة،
كما ال يمكف الترشح لمشيادة العميا لمراجعة المحاسبة إال بعد الحصوؿ عمى الشيادة العميا لتقنيات

الخبرة المحاسبية .حيث تنظـ كؿ سنة دورة اختبارية في شير جواف ودورة استدراكية في شير سبتمبر،
ويشترط لمنجاح أف يحصؿ المترشح عمى معدؿ عاـ يساوي أو يتجاوز  12مف  20وفي حالة عدـ

الحصوؿ عمى المعدؿ المطموب يتقدـ المترشح لدورة استدراكية بشرط أف يكوف معدلو العاـ يفوؽ  9مف
 20وفي ىذه الحالة يمكنو بناء عمى طمبو الحصوؿ أف يحتفظ خالؿ ىذه الدورة بنقاط المواد التي
حصؿ فييا عمى نقطة عددية ال تقؿ عف  12مف .20

11

 -3-3انتذرٌة واخلربج انعًهٍح:
بعد الحصوؿ عمى التكويف النظري المتوج بالشيادات الثالثة الممنوحة لممترشح يتعيف عمى
الطمبة الناجحوف القياـ بتدريب ميني لمحصوؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبرة المحاسبية وذلؾ خالؿ

سنوات تحضير الشيادات الثالث ويتكوف ىذا التدريب مف انجاز األشغاؿ المينية المتبوعة بمناظرات
وأياـ دراسية عند االقتضاء.
وتنجز األشغاؿ المينية في إطار التربص الميني لدى أستاذ لمتدريب يكوف خبي ار محاسبيا،
متحصؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبرة المحاسبية ويعمؿ بصفة حرة وباسمو الخاص أو بصفة شريؾ أو
مأجور بمؤسسة عامة أو خاصة ،حيث يتولى بمراقبة التدريب مف خالؿ مدى مواظبة وتصرؼ

المتدرب وكذا تقييـ األشغاؿ المنجزة والتقارير النصؼ السنوية التي يتعيف عمى المتدرب انجازىا والتقييـ
النيائي لممتربص في نياية التربص.

12

وتجدر اإلشارة أنو عند نياية التربص يتـ التقييـ النيائي لمتدريب مف طرؼ لجنة تصحيح

لموقوؼ عمى المعمومات التي اكتسبيا المترشح في إطار الحصوؿ عمى الشيادة العميا لمراجعة

المحاسبة ويمكف تمديد مدة التدريب لمدة سنة واحدة ويمكف أف تقرر المجنة عدـ تأىؿ المترشح لمشيادة

العميا لمراجعة المحاسبة .وتتألؼ المجاف مف عدد متساو مف أساتذة وخبراء محاسبيف يعينيـ جميعا
وزير التجارة والصناعة باقتراح مف مدير المعيد العالي لمتجارة وادارة المقاوالت بالنسبة لمصنؼ األوؿ
والييئة المينية لمخبراء المحاسبيف بالنسبة لمصنؼ الثاني.

13
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 -4-3إعذاد ويُالشح انزسانح:
ييدؼ التكويف واعداد الرسالة إلى تمكيف المترشح مف عرض وتحميؿ األفكار والمعمومات التي
اكتسبيا مف التكويف النظري والتربص الميني وتتعمؽ الرسالة بنشاط أو عدة أنشطة مرتبطة بالخبرة

المحاسبية مف خالؿ عمؿ البحث والتوثيؽ ،حيث يمكف لممترشح أف يتقدـ بمشروع الرسالة قصد
اعتماده مف قبؿ لجنة االختبارات قبؿ ستة أشير مف تاريخ افتتاح دورة مناقشة الرسالة ،كما يمكنو تقديـ

المشروع بمجرد الحصوؿ عمى الشيادة العميا لتقنيات الخبرة المحاسبية بشرط انجازه لسنتيف مف التدريب
عمى األقؿ .وتنظـ كؿ سنة دورتاف لمناقشة الرسالة األولى في شير ماي والثانية في شير نوفمبر.

14

ثاٍَا :يتطهثاخ انتأهٍم انعهًً وانعًهً دلهُح احملاسثح يف تىَس
 -1ادلؤهم انعهًً:
حسب نص الفصؿ الثالث مف قانوف عدد  108لسنة  1988المؤرخ في  18أوت  1988يتعمؽ
بتنظيـ مينة الخبراء المحاسبيف ومينة مراقبي الحسابات لدى الشركات يتضح أنو ال يمكف ممارسة
مينة الخبير المحاسب إذا لـ يكف مرسما بصفة خبير محاسب بجدوؿ ىيئة الخبراء المحاسبيف ومراقبي

الحسابات بالبالد التونسية .يجب أف تتوفر الشروط التالية لكي يقع الترسيـ بجدوؿ الييئة:


15

أف يكوف تونسيا منذ خمس سنوات عمى األقؿ؛



أف يكوف متمتعا بجميع حقوقو المدنية؛



أف ال يكوف قد حكـ عميو مف أجؿ جناية أو جنحة إال ما كاف منيا عف غير قصد مف شأنيا

النيؿ مف شرفو وخاصة التي تعرض ليا التشريع المعموؿ بو والمتعمؽ بالحرماف مف إدارة

الشركات والتصرؼ في شؤونيا؛



أف يقدـ الضمانات األخالقية؛



أن يكون متحصال عمى شهادة خبير محاسب أو شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة
المختصة التابعة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي.
كما نص القانوف  108لسنة  1988أنو يمكف الترخيص لألشخاص التابعيف لمدوؿ األجنبية

ممارسة مينة الخبير المحاسب في حالة وجود اتفاقية أو معاىدة في ىذا الصدد مع البمد الذي ينتموف
إليو ويجب إثبات ما يمي:


16

إقامة سابقة بالبالد التونسية تحددىا االتفاقية أو المعاىدة المذكورة أعاله في حدود خمس
سنوات؛



حمؿ شيادات معادلة لمشيادات المطموبة لمزاولة مينة المحاسبة في تونس بعد رأي لجنة

المعادلة المختصة التابعة لو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي؛
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 -2انتذرٌة:
حسب نص الفصؿ  12مف القانوف  108لسنة  1988أنو تخصص صفة خبير محاسب
متربص لممترشحيف لمينة خبير محاسب المتحصميف عمى أستاذية التصرؼ الحسابي والذيف وقع قبوليـ

مف طرؼ مجمس الييئة لمقياـ بتربص ميني .كما يمكف لمخبراء المحاسبيف المتربصيف خالؿ مدة ثالث

سنوات وذلؾ ابتداء مف تاريخ ترسيميـ بالجدوؿ القياـ بمسؾ أو جمع أو فتح أو ختـ أو مراقبة حسابية
المؤسسات والمنظمات ميما كاف نوعيا سواء لحسابيـ الخاص ويكونوف في ىذه الحالة مسؤوليف

شخصيا عف أعماليـ أو بصفة أجي ار لعضو مف الييئة ،ويجب عمييـ احتراـ االلتزامات المنصوص
عمييا بالنظاـ الداخمي لمييئة وتخضع نشاطاتيـ المينية إلى المراقبة ،وعند نياية التربص يقع تشطيب
المتربصيف الذيف لـ يحصموا عمى شيادة خبير محاسب مف الجدوؿ ،غير أنو يمكف منحيـ شيادة عند
نياية التربص تمكنيـ مف المشاركة عند االقتضاء في مختمؼ االمتحانات لمحصوؿ عمى شيادة خبير
محاسب.

17

 -3يتطهثاخ احلصىل عهى انشهادج انىطٍُح خلثري يف احملاسثح تاجلًهىرٌح انتىَسٍح:
في إطار التكويف لمحصوؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبير المحاسب ومزاولة مينة المحاسبة في
الجميورية التونسية صدر األمر رقـ  3790لسنة  2013المؤرخ في  19سبتمبر  2013والمعدؿ لألمر
رقـ  2604لسنة  1995المؤرخ في  25ديسمبر  1995والمتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لنظاـ الدراسة
وشروط التحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبير المحاسب.
ويشمؿ التكويف لمحصوؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبير في المحاسبة عمى ما يمي:


شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة؛



تربص تطبيقي مدتو ثالث سنوات؛



18

إعداد المذكرة ومناقشتيا.

َ -1-3ظاو انذراساخ وااليتحاَاخ نهحصىل عهى شهادج انذراساخ انعهٍا نهًزاجعح يف
احملاسثح:
في إطار تنظيـ الحصوؿ عمى الشيادة الوطنية لمخبير المحاسب يتـ اجتياز المترشحيف أوال
لالمتحاف الوطني لشيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة ،وقد حدد الفصؿ الرابع مف األمر رقـ
 3790لسنة  2013المؤرخ في  2013/09/19المترشحيف المقبوليف لممشاركة في االمتحاف الوطني
كما يمي:


19

المترشحيف الحاصميف عمى شيادة الماجستير الميني في المحاسبة أو عمى شيادة معادلة ليا.
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المترشحيف الحاصميف عمى الشيادة الوطنية لألستاذية في عموـ المحاسبة أو عمى شيادة

معادلة طبقا ألحكاـ األمر عدد  2604لسنة  1995المؤرخ في  1995/12/25والمشار إليو

أعاله والمعدؿ باألمر رقـ  1976لسنة  2002المؤرخ في .2002/08/30


المترشحيف الحاصميف عمى إحدى الشيادات الوطنية األخرى لألستاذيات في االقتصاد

والتصرؼ أو عمى إحدى الشيادات الوطنية لألستاذيات في الحقوؽ أو الشيادة الوطنية

لميندس أو عمى شيادة معادلة إلحداىا مع تكويف تكميمي عند االقتضاء طبقا ألحكاـ األمر
عدد  2604لسنة  1995المؤرخ في  1995/12/25والمشار إليو أعاله والمعدؿ باألمر رقـ

 1976لسنة  2002المؤرخ في .2002/08/30



ويمكف بصفة استثنائية التسجيؿ باالمتحاف الوطني لممترشحيف الحاصميف عمى شيادة اإلجازة
في نظاـ أمد (إجازة -ماجستير-دكتوراه) في مجاؿ المحاسبة الذيف تابعوا بنجاح بداية مف السنة
الجامعية  2011-2010مرحمة تحضيرية تدوـ سنتيف لإلعداد الجتياز االمتحاف الوطني لممراجعة في

المحاسبة.

 -2-3انتكىٌٍ انُظزي نهحصىل عهى شهادج انذراساخ انعهٍا نهًزاجعح يف احملاسثح:
في إطار تنظيـ تكويف نظري متخصص لممترشحيف لمتحضير لشيادة الدراسات العميا لممراجعة
في المحاسبة صدر القرار الصادر عف وزير التعميـ العالي المؤرخ في  1996/02/22المتعمؽ بضبط

نظاـ الدراسات واالمتحانات لمتحصيؿ عمى شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة وكذلؾ
تسجيؿ مواضيع المذكرات ومناقشتيا.

وتشمؿ شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة عمى ثالث وحدات سنوية إجبارية حيث ال
20

يقؿ المجموع السنوي لمساعات لكؿ الوحدات عف  432ساعة موزعة كما يمي:


الوحدة األولى :المراجعة في المحاسبة مع حجـ ساعي قدره  216ساعة؛



الوحدة الثانية :التصرؼ المندمج مع حجـ ساعي قدره  108ساعة؛



الوحدة الثالثة :الجباية المعمقة مع حجـ ساعي قدره  108ساعة.
وقد حدد الممحؽ الخاص بالقرار محتوى برامج التكويف في مختمؼ وحدات شيادة الدراسات

العميا لممراجعة في المحاسبة يوضحيا الجدوؿ اآلتي:



بالنسبة لمتكويف التكميمي فقد نص األمر عدد  1976لسنة  2002المؤرخ في  2002/08/30في الفصؿ الرابع منو عمى مواد

التكويف التكميمي كما يمي :
 األستاذيات في االقتصاد والتصرف  :محاسبة :مواصفات ومحاسبة معمقة ،تدقيؽ ،قانوف  :قانوف المؤسسات ،جباية . -األستاذيات في الحقوق  :تصرؼ ،محاسبة ،مواصفات ومحاسبة معمقة ،تدقيؽ .

 الشهادة الوطنية لمهندس  :تصرؼ ،محاسبة  :مواصفات ومحاسبة معمقة ،تدقيؽ ،قانوف  :قانوف المؤسسات ،جباية .دراسات_العذد االقتصادي __ المجلذ _7 :العذد _ 3 :سبتمبر ____2016جامعة األغواط
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الجدول رقم  :01محتوى برامج التكوين لشهادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة
الوحدة األولى  :المراجعة في المحاسبة

الوحدة الثانية :التصرف المندمج

الوحدة الفرعية رقم  :01تدقيق الحسابات

الوحدة

 -المعالجة بواسطة األخطار :فيـ واتخاذ القرار.

 -تذكير بنظريات المنظمات.

 -القواعد العامة وسير إجراءات المراقبة

 -اإلعالمية وتدقيؽ الحسابات.

 -طريقة اتخاذ القرار.

الجبائية.

 -الوقاية في تدقيؽ الحسابات .

 -األىداؼ التنظيمية .

 -النزاع المتعمؽ بأساس الضريبة.

 -استقصاء وعرض نماذج مف تدقيؽ الحسابات.

 -التشخيص االستراتيجي.

 -النزاع المتعمؽ بأساس الضريبة.

الوحدة الفرعية  :02قواعد واشكاالت المحاسبة

 -نظـ اإلعالـ.

 -اإلطار التصوري لممحاسبة.

 -االختيارات اإلستراتيجية.

الصعوبات تطبيق النصوص المتعمقة

 -االستثناءات في مبادئ المحاسبة.

 -تنفيذ اإلستراتيجية .

 -تقنيات المحاسبة المعمقة.

 -دراسات حاالت.

باألداء عمى دخل األشخاص الطبيعيين

 -امتدادات المحاسبة.

الوحدة الفرعية  :02مراقب التصرف

القيمة المضافة وبحقوق التسجيل

 -التذكير بقواعد تدقيؽ الحسابات

العامة

:01

الفرعية

السياسة

الوحدة الثالثة :الجباية المعمقة

الوحدة الفرعية  :03مراقبة الحسابات
 -النظاـ األساسي لمراقب الحسابات.

التصرؼ.

 -الميمة العامة لمراقب الحسابات.

 التذكير بتقنيات إعداد الميزانية.التطور

 -العناية بالحسابات غير العادية.

-

 -المياـ الخاصة.

التصرؼ.

 -مسؤولية مراقب الحسابات.

 -قياس القدرات.

 -مراقب الحسابات والمؤسسات التي تشكو

 -دراسات حاالت.

صعوبات.

الوحدة

الوحدة الفرعية  :04إحالة المؤسسات

المالي

 -تقويـ المؤسسات.

لمحاسبة

الفرعية

:03

التصرف

 مراقبة الحصص -االندماجات واالنفصاالت .

 -التمويؿ عمى المدى الطويؿ

 -الخوصصة.

ومختمؼ مصادر التمويؿ وتكمفتيا.

الوحدة الفرعية  :05الدعم

 مخطط التمويؿ. -التوازـ المالي وجدوؿ التمويؿ.

 -االعداد لمدعـ.

-

 -طرؽ الدعـ

التقديرية.
التمويالت

 -الوثائؽ التأليفية.

-

 -مراجعة الحسابات المدعمة.

المدى القصير.

:02

واألداء عمى الشركات واألداء عمى
وبشبه الجباية

الوحدة الفرعية  :03المزايا الجبائية
 تقديـ مجمة تشجيع االستثمارات. المزايا المشتركة. -المزايا المنصوص عمييا بأعماؿ

 -االستثمار عمى المدى الطويؿ.

تقديرات

الفرعية

في

بعض

 -المزايا الخاصة.

 -االستثمار في مرحمة االستغالؿ

 -مبادئ الدعـ.

الجبائي

الوحدة

 -التذكير بالمفاىيـ المرتبطة بمراقبة

الحديث

الوحدة الفرعية  :01المراقبة والنزاع

الخزينة

خاصة.
 -الوحدة

الفرعية

 :04الحقوق

الجبائية الدولية

 مقدمة في الجباية الدولية. المبادئ الكبرى لمجباية الدولية. االتفاقيات الجبائية الدولية. -الوحدة الفرعية  :05دراسات حاالت

في الجباية المعمقة .

والبيانات

والتوظيفات

عمى

الوحدة الفرعية  :06االختبار القضائي
 في اإلذف عمى العريضة. في االختبار القضائي ،المدني ،الجزائي. في التحكيـ.المصدر :ممحؽ قرار وزير التعميـ العالي مؤرخ في  1996/02/22يتضمف محتوى برامج التكويف في مختمؼ شيادة الدراسات العميا
لممراجعة في المحاسبة
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 -3-3االيتحاٌ انىطين نهتحصٍم عهى شهادج انذراساخ انعهٍا نهًزاجعح يف احملاسثح
بعد دراسة المترشح لموحدات النظرية السنوية ،يتـ تنظيـ االمتحاف الوطني لمحصوؿ عمى شيادة
الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة ويشمؿ اختبارات كتابية وشفيية يوضحيا الدوؿ اآلتي:
الجدول رقم  :02نظام االمتحانات لمحصول عمى شهادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة
االختبارات
االختبارات الكتابية
االختبار الشفهي

المعامل

المقاييس

المدة

المراجعة في المحاسبة

 05ساعات

02

التصرؼ المندمج

 04ساعات

01

الجباية المعمقة

 04ساعات

01

المراجعة في المحاسبة

 30دقيقة

01

المصدر :الفصؿ الرابع قرار وزير التعميـ العالي مؤرخ في  1996/02/22يتضمف محتوى برامج التكويف في مختمؼ شيادة الدراسات
العميا لممراجعة في المحاسبة

مف خالؿ الجدوؿ السابؽ تجدر اإلشارة بخصوص كيفيات تنظيـ االختبارات الكتابية والشفيية،
حيث تكوف في دورتيف متتاليتيف األولى عادية تنظـ في نياية السنة الجامعية ،والدورة الثانية استدراكية

تنظـ عمى األقؿ بعد أسبوع مف اإلعالف عف نتائج الدورة الرئيسية ،وحتى يعتبر المترشح ناجحا في
االختبارات الكتابية يجب أف يتحصؿ عمى معدؿ عاـ يساوي أو يفوؽ .10
 -4انتزتص انتطثٍمً نهحصىل عهى انشهادج انىطٍُح خلثري يف احملاسثح:
بعد حصوؿ المترشح عمى شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة يجب عميو القياـ

بتربص تطبيقي كامؿ الوقت لمدة  03سنوات ،بحيث تكوف عمى األقؿ سنتيف منو لدى خبير محاسب
وتكوف لو صفة خبير محاسب متربص وفؽ الفصؿ  12مف القانوف  108لسنة  1988المؤرخ في
 1988/08/18المتعمؽ بتحوير التشريع الخاص بمينة الخبراء المحاسبيف.

21

ويجب أف ينتيي التربص في أجؿ أقصاه ست سنوات ابتداء مف تاريخ التحصيؿ عمى شيادة

الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة22.ولمحصوؿ عمى المصادقة عمى التربص يقدـ الخبير المتربص
في المحاسبة إلى لجنة الخبرة في المحاسبة شيادة نياية التربص باإلضافة إلى تقرير تفصيمي يتعمؽ

بفترة التربص.

23

 -5إعذاد ويُالشح ادلذكزج:
يسمح لممترشحيف بعد الحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة وبعد القياـ

بتربص تطبيقي لمدة سنتيف عمى األقؿ أف يقوموا بالتسجيؿ لدى المؤسسات المؤىمة لتسميـ الشيادة
الوطنية لخبير في المحاسبة لمحصوؿ عمى الموافقة عمى موضوع المذكرة ،مف خالؿ تقديـ مشروع
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مخطط الموضوع موافؽ عميو مف طرؼ المؤطر إلى لجنة الشيادة الوطنية في المحاسبة التابعة

لممؤسسة المسجؿ فييا.

24

ويتـ اختيار المؤطر مف بيف األساتذة ،واألساتذة المحاضريف واألساتذة المساعديف لمتعميـ
العالي ،وكذلؾ مف بيف الخبراء المحاسبيف الذيف ليـ أقدمية  03سنوات عمى األقؿ .ويتـ مناقشة

المذكرة عمنيا أماـ لجنة مكونة مف  03أعضاء يقع تعيينيا مف قبؿ لجنة الشيادة الوطنية لخبير في

المحاسبة التابعة لممؤسسة المسجؿ فييا المترشح ،وتمنح بناء عمى ذلؾ لجنة المناقشة الشيادة الوطنية

لخبير في المحاسبة مع تقدير إما متوسط ،مشرؼ ،مشرؼ جدا.

25

ثانثا :والع انتأهٍم احملاسيب يف اجلشائز
تيدؼ ىذه المرحمة إلعداد محاسبيف مينييف مؤىميف لممارسة مينة المحاسبة في الجزائر
والرفع مف مستوى جودة الخدمات المحاسبية المقدمة ،وىذا يقتضي اكتساب المترشح لمعارؼ

متخصصة ومعمقة ذات طابع نظري وتطبيقي .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إنشاء المعيد المتخصص لمينة
المحاسب بمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  288-12المؤرخ في .2012/07/21
 -1يعهذ انتعهٍى ادلتخصص نهًحاسة:
حسب المرسوـ التنفيذي  288-12معيد التكويف المتخصص مؤسسة عمومية ذات طابع

صاعي وتجاري ،يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي ويخضع لمقواعد المطبقة عمى اإلدارة في
عالقاتو مع الدولة ولمقواعد التجارية في عالقاتو مع الغير ،ويحدد مقره بالجزائر العاصمة ويوضع تحت
وصاية الوزير المكمؼ بالمالية.

26

 -1-1يهاو وصالحٍاخ يعهذ انتعهٍى ادلتخصص:
حسب المادة  05مف المرسوـ التنفيذي  288-12يكمؼ المعيد بضماف التكويف المتخصص
27

قصد الحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب وشيادة محافظ الحسابات ويتولى القياـ بما يأتي:

تنفيذ برامج التكويف المتخصص قصد الحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب وشيادة محافظ
الحسابات؛


ضماف التكويف المتواصؿ الموجو لمينيي المحاسبة؛



المساىمة في تطوير البحث في مجاؿ المحاسبة والجباية والمالية والتدقيؽ واإلعالـ اآللي



المشاركة في تعميـ التقنيات العصرية ليندسة التكويف في المحاسبة والتدقيؽ والمالية؛

لمتسيير؛


اقامة عالقات تبادؿ وتعاوف مع الييئات الوطنية أو الدولية التي تنشط في نفس مجاؿ النشاط.
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 -2-1إدارج يعهذ انتعهٍى ادلتخصص نهًحاسة:
يتولى إدارة معيد التعميـ المتخصص مجمس إدارة ويسيره مدير عاـ مزود بمجمس عممي
وبيداغوجي.
أ -مجمس اإلدارة:
28



يرأسو الوزير المكمؼ بالمالية أو ممثمو وتكوف عضويتو كما يمي:



ممثؿ عف الوزير المكمؼ بالتعميـ العالي؛



ممثؿ عف الوزير المكمؼ باإلحصاء؛



ممثؿ عف المجمس الوطني لممحاسبة؛



ممثؿ عف جمعية البنوؾ والمؤسسات المالية؛



ممثؿ عف الغرفة الجزائرية لمتجارة والصناعة؛



ممثؿ عف المصؼ الوطني لمخبراء المحاسبيف؛



ممثؿ عف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛



ممثؿ عف االتحاد الوطني لمتأميف واعادة التأميف؛



ممثؿ منتخب مف سمؾ أساتذة المعيد؛



ممثؿ منتخب عف طمبة المعيد.

ويعيف أعضاء مجمس اإلدارة بموجب قرار مف الوزير المكمؼ بالمالية لمدة  03سنوات قابمة
لمتجديد مرة واحدة بناء عمى اقتراح مف السمطة التي ينتموف إلييا.
ب -المدير العام:
يعيف المدير العاـ لممعيد حسب التنظيـ المعموؿ بو وتنيى ميامو حسب األشكاؿ نفسيا .وتكوف
صالحياتو كما يمي:

29



تحضير أشغاؿ اجتماعات مجمس اإلدارة؛



تنفيذ ق اررات مجمس اإلدارة والسير عمى تحقيؽ األىداؼ الموكمة لممعيد؛



إعداد مشروع النظاـ الداخمي لممعيد وتنفيذه بعد موافقة مجمس اإلدارة عميو؛



اقتراح أعماؿ تنفيذ برامج التكويف المتخصص ومشاريع التكويف المتواصؿ؛



اقتراح مشاريع التعاوف والمبادالت المتعمقة بالمعايير الدولية لممحاسبة والتدقيؽ؛



إعداد مشروع الميزانية التقديرية لممعيد وعرضيا عمى مجمس اإلدارة؛



ممارسة السمطة السممية عمى جميع المستخدميف؛



اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسيف التعميـ والتكويف المقرر في المعيد.
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ج -المجمس العممي والبيداغوجي :
ينتخب المجمس العممي والبيداغوجي رئيسا مف بيف أعضائو ويتكوف مف:


المدير المكمؼ بالتكويف المتخصص؛



المدير المكمؼ بالتكويف المتواصؿ؛



 03أساتذة دائميف مف المعيد ينتخبيـ نظراؤىـ؛



خبير محاسب ،أستاذ ينتخبو نظراؤه؛



محافظ حسابات ،أستاذ ينتخبو نظراؤه؛



ممثؿ عف المصؼ الوطني لمخبراء المحاسبيف؛



ممثؿ عف الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات؛



ممثؿ عف المجمس الوطني لممحاسبة.

30

وتحدد قائمة أعضاء المجمس العممي والبيداغوجي بقرار مف وزير المالية لمدة  03سنوات قابمة
لمتجديد.

كما تتمثؿ صالحيات المجمس العممي والبيداغوجي لممعيد المتخصص فيما يمي:




31

إعداد المجمس البيداغوجي والعممي لمنظاـ الداخمي عند انعقاد أوؿ اجتماع والمصادقة عميو؛

أعماؿ تنفيذ برنامج التكويف المتخصص وكذا كيفيات تنظيـ االمتحانات وكيفيات االنتقاؿ إلى

المستوى األعمى؛


مشاريع برامج التكويف المتواصؿ؛



التقييـ البيداغوجي لمطمبة؛



نشاطات التكويف بالمعيد وتنظيـ أشغاؿ البحث في مجاؿ المحاسبة؛



منشورات المعيد وتنظيـ التظاىرات العممية المنظمة أو المدعمة لممعيد؛



توظيؼ األساتذة؛



اتفاقيات التعاوف والتبادؿ مع الييئات الوطنية والدولية؛



تعييف لجاف االمتحاف النيائي قصد الحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب ومحافظ

الحسابات؛
كما يمؾ اإلشارة عمى أنو يجتمع المجمس العممي والبيداغوجي لممعيد مرة واحدة كؿ  04أشير
في دورة عادية ،كما يمكنو أف يجتمع في دورة غير عادية بناء عمى استدعاء مف رئيسو أو ثمثي
األعضاء.

32
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 -2انتكىٌٍ انُظزي ادلتخصص نهًحاسة:
يركز التكويف في ىذه المرحمة عمى جوانب متعددة في المراجعة والمحاسبة واإلدارة والجباية
بأنواعيا المختمفة وبدراسة معمقة مع دراسة الحاالت العممية.
 -1-2كٍفٍح االنتحاق مبعهذ انتعهٍى ادلتخصص نهًحاسة:
يتـ االلتحاؽ بالمعيد المتخصص لمحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات

عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبار مف بيف المترشحيف عمى الشيادات المنصوص عمييا في
أحكاـ المرسوـ التنفيذي رقـ  72-11المؤرخ في .2011/02/16

33

وتتضمف مسابقة االلتحاؽ بالمعيد

اختبارات كتابية لمقبوؿ واختبارات شفوية لمقبوؿ النيائي .وفيما يخص الشيادات المطموبة لدخوؿ معيد
التكويف المتخصص فمقد حددت المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  72-11المؤرخ في

 2011/02/16قائمة الشيادات المطموبة التي تمنح حؽ المشاركة في مسابقة االلتحاؽ بمعيد التعميـ

المتخصص لمينة المحاسب كما يمي" :يجب عمى المترشحيف لمتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الخبير
المحاسب و/أو محافظ الحسابات التي ينظميا معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب أو مف قبؿ
كؿ معيد آخر معتمد مف الوزير المكمؼ بالمالية أف يكونوا حائزيف عمى شيادة جامعية أو شيادة

أجنبية معترؼ بمعادلتيا قصد قبوليـ لممشاركة في مسابقة االلتحاؽ بالتكويف".

34

كما نصت المادة  03مف نفس المرسوـ عمى أنو تحدد قائمة الشيادات المطموبة بقرار مشترؾ

بيف الوزير المكمؼ بالمالية والوزير المكمؼ بالتعميـ العالي.

35

 -2-2انتكىٌٍ انُظزي
يتابع الطمبة الناجحوف في مسابقة االلتحاؽ بالمعيد المتخصص دورة تكوينية أولى متخصصة

لمدة سنتيف تتوج بشيادة الدراسات العميا لممحاسبة والتدقيؽ بعد الحصوؿ عمى مجمؿ المواد
المطموبة.

36

وبعد الحصوؿ عمى ىذه الشيادة يمكف لمطمبة الناجحوف االختيار بيف شيادة محافظ

الحسابات أو شيادة الخبير المحاسب .في حالة اختيار شيادة محافظ الحسابات يمزـ الطمبة بمتابعة
تربص ميني نظامي يخضعوف عند إتمامو لالمتحاف النيائي .أما الطمبة الذيف اختاروا شيادة الخبير
المحاسب فيـ ممزموف بدورة تكوينية ثانية لمدة سنة واحدة تتوج عقب الحصوؿ عمى المواد المطموبة
بشيادة الدراسات العميا لممحاسبة المعمقة والمالية.
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 -3انتكىٌٍ انتطثٍمً ادلتخصص:
بعد الحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا لممحاسبة والتدقيؽ تأتي مرحمة التكويف التطبيقي
وتضـ كؿ مف التربص الميداني واالمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب أو شيادة
محافظ الحسابات.

 -1-3انتزتص ادلٍذاين:
التربص الميداني يجب أف يكوف بالتوازي مع التكويف النظري لمدة سنتيف لمحصوؿ عمى شيادة
محافظ الحسابات بعد إتماـ الدراسة النظرية والحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا لممحاسبة والتدقيؽ،
أما بالنسبة لمحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب فتكوف بعد الحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا
لممحاسبة والتدقيؽ مضافا إلييا شيادة الدراسات العميا لممحاسبة المعمقة والمالية وتكوف مدة التربص
الميني أيضا سنتيف ،ويكوف التربص لدى مينيي أو شركة مينييف يعينيما المجمس الوطني لممحاسبة.

 -2-3يزالثح انتزتص:
لكي يكوف التربص فعاال فإنو يجب أف يعيف مشرؼ عمى التربص مف طرؼ الييئة المنظمة،
ويكوف ذلؾ في بداية التربص ،بحيث يقوـ المشرؼ بمراقبة أعماؿ المتربص منذ البداية والى غاية نياية
التربص ،كما يقوـ بمراقبة انضباطو فيما يخص الحضور وتنفيذ األعماؿ الموكمة لو واعداد التقارير في
األوقات المحددة

لذلؾ.

وقد حدد المرسوـ التنفيذي رقـ  393-11المؤرخ في  2011 /11/24الذي يحدد شروط

وكيفيات سير التربص الميني في المادة  06منو العدد األقصى بخمسة متربصيف لكؿ مشرؼ أو
مراقب.
 -3-3ادلصادلح عهى انتزتص:
بعد االنتياء مف التربص التطبيقي ،يقوـ الطالب بإيداع ممؼ كامؿ عف األعماؿ التي قاـ بيا

خالؿ فترة التربص مرفقا بتقرير مدير التربص وتقرير المراقب لمجنة التعميـ ومتابعة التربصات ،حيث

تدرس ىذه األخيرة ممؼ المتربص وتقرر المصادقة عمى تربصو أو إلزامو بمدة إضافية لمقياـ بتغطية
النقائص المالحظة مف طرؼ المجنة ويمؾ تمديد مدة التربص بناء عمى رأي لجنة التكويف بالمجمس
الوطني لممحاسبة حسب المادة  08مف المرسوـ التنفيذي  393-11الذي يحدد شروط وكيفيات سير
التربص

الميني.

 -4-3االيتحاٌ انُهائً
يجرى االمتحاف النيائي لمحصوؿ عمى شيادة الخبير المحاسب وشيادة محافظ الحسابات

ويتضمف اختبارات كتابية وشفوية وذلؾ بعد الحصوؿ عمى ما يمي:
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الحصوؿ عمى شيادة الدراسات العميا لممحاسبة والتدقيؽ بالنسبة لشيادة محافظ الحسابات؛



شيادة الدراسات العميا لممحاسبة التدقيؽ مضافا إلييا شيادة الدراسات العميا لممحاسبة المعمقة



والمالية بالنسبة لشيادة الخبير المحاسب؛
الحصوؿ عمى شيادة نياية التربص التطبيقي النظامي.



وقد نص المرسوـ  288-12في المادة  28عمى أنو تحدد كيفيات اختبارات االمتحاف النيائي
الكتابية والشفوية بناء عمى قرار مشترؾ بيف وزير المالية ووزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 -4انتعهٍى وانتكىٌٍ ادلهين ادلستًز:
اىتـ التشريع الجديد لممينة بموضوع التعميـ الميني المستمر حيث نصت المادة  30مف

المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21بأنو تتوج دورات التكويف والتعميـ المتواصؿ

باختبارات تقييمية تتعمؽ بموضوع التكويف وتسمح بالحصوؿ عمى شيادة يمنحيا المعيد في حالة

النجاح.

ما يالحظ مف خالؿ استقراء التشريعات المنظمة لمينة المحاسبة في الجزائر أنيا ركزت وأولت

أىمية كبيرة لموضوع التعميـ والتأىيؿ المحاسبي نظ ار ألىميتو في إعداد كوادر محاسبية قادرة عمى
مواكبة المتغيرات التي تحدث عمى مستوى المينة ،كما يالحظ أف الجزائر قد اتجيت نحو معايير
التعميـ المحاسبي وىذا ما يؤكده إنشاء معيد متخصص وذلؾ لضماف جودة تأىيؿ المحاسبيف وتحسيف
الخدمات المحاسبية عمى المستوى الوطني.

احملىر انثانث :أمهٍح تطثٍك يعاٌري انتعهٍى احملاسيب انذونٍح يف تطىٌز ادلهاراخ
احملاسثٍح يف دول ادلغزب انعزيب
تتنامى باستمرار المطالبات بتطوير التعميـ المحاسبي الذي يشكؿ القاعدة األساسية في تنمية
مينة المحاسبة عمى النحو المطموب مف خالؿ صقؿ مخرجات التعميـ المحاسبي بالميارات المحاسبية
التي تخدـ المينة ،وقد جاءت ىذه المطالبات بعد تممس القصور الواضح في العديد مف العوامؿ
التعميمية وتوابعيا والتي بقيت مف دوف تغيير لمدة طويمة ولـ تعد قادرة عمى إعداد مخرجات ذات تأىيؿ
قادر عمى استيعاب النماذج العممية والتحميمية والفنية في المحاسبة والتدقيؽ.

37

يتمثؿ اإلطار المقترح في االلتزاـ بمعايير االتحاد الدولي لممحاسبيف ،وبالتالي مداخؿ التطوير
ستكوف مف خالؿ تبني برنامج التعميـ المحاسبي الذي تنظمو ستة معايير تعميمية دولية ،صدرت دفعة
واحدة في سنة 2003ـ ،وىي:


IES1

متطمبات الدخوؿ في برنامج تعميـ المحاسبة المينية.



IES2

محتوى برامج تعميـ المحاسبة المينية.



IES3

الميارات المينية.
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IES4



IES5

القيـ واألخالؽ والسموؾ الميني.
متطمبات الخبرة العممية.

وفي عاـ  2004أصدر مجمس معايير التعميـ المحاسبي
عاـ  2006أصدر المجمس معيار التعميـ الدولي

IES8

IES7

التطوير الميني المستمر وفي

متطمبات الكفاءة لمحترفي التدقيؽ.

أوال :يذاخم ويُاهج انتعهٍى احملاسيب
وبما أف الطريقة التقميدية في تدريس المحاسبة ىي الشائعة إذ تدرس المحاسبة بكافة فروعيا مف
دوف ترابط فيما بينيا ،وغدت تمؾ الطريقة ال تماشي المتطمبات المينية أو االحتياجات التطبيقية في
الواقع .لذلؾ دعت الضرورة إلى االىتماـ بالتعميـ المحاسبي وأساليبو وتكنولوجيتو مف خالؿ الزيادة في

التركيز عمى القدرات والميارات الفنية التحميمية في مينة المحاسبة.

38

وبسبب تعقد بيئة األعماؿ وبروز المزيد مف التحدي أماـ المحاسبيف المينييف بسبب االنفتاح

العالمي والتقدـ التقني اليائؿ وغيرىا مف المبررات توجب إحداث تغيي ار في فمسفة التعميـ المحاسبي عف
األسموب التقميدي المتبع كما في الجدوؿ

اآلتي:

الجدول رقم  :03مقارنة بين المدخل التقميدي والمدخل الحديث في التعميم المحاسبي
المدخل التقميدي
التركيز عمى المسائؿ الفنية المحاسبية

المدخل الحديث
تناوؿ قضايا عامة في التعميـ المحاسبي وبيئة األعماؿ
والمعارؼ الفنية

تكامؿ محدود بيف فروع ومعارؼ المحاسبة في المفردات تكامؿ كبير بيف المقررات المحاسبية كالضرائب والمحاسبة
اإلدارية ونظـ المعمومات والتدقيؽ

التعميمية

التأكيد عمى العمميات الحسابية لموصوؿ إلى إجابة وحيدة
التأكيد عمى قواعد التعميـ (التمقيف)
التعميـ الميني ألجؿ اجتياز االختبارات

زيادة االىتماـ في حؿ المسائؿ المعقدة التي تتطمب عمقا في
التحميؿ كالحاالت العممية

االىتماـ بالتعميـ وبالتعمـ (التعميـ الذاتي)
االعتراؼ بأىداؼ أكثر لمتعمـ المحاسبي منيا التعمـ لمغرض

الميني

عدـ االىتماـ بمسائؿ االتصاالت والعالقات والميارات زيادة االىتماـ بالشخصية والميارات والسموكيات مف خالؿ
الفردية

التقديـ والعروض الجماعية

تمقي الطالب المجرد لمفنوف المحاسبية

مشاركة الطالب في التعمـ مف خالؿ اإلبداع والتعمـ الذاتي

عرض الوسائؿ التقنية نظريا بما فييا نظـ المعمومات
تركيز المقررات االبتدائية المحاسبية عمى الدورة
المحاسبية

إدخاؿ الوسائؿ التقنية ونظـ المعمومات في المناىج التعميمية
المحاسبية

تناوؿ المقررات االبتدائية لممحاسبة التنموية ودورىا في عممية

اتخاذ الق اررات عالوة عمى تناوؿ الجوانب المالية والدورة
المحاسبية.

International Federation of Accounting. “Report of Accounting Education and professional Qualifications.” New York , PP.1252, 199
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لذا فإف المدخؿ الحديث في التعميـ المحاسبي يمكف مف إعداد وتأىيؿ طالب المحاسبة وامداده

بكافة أنواع المعرفة والميارات والسموكيات واكسابو القدرة عمى االستنتاج واالستقراء والتقييـ وايصاؿ
المعمومات بالشكؿ الذي يخدـ مينة المحاسبة ويطورىا

باستمرار.

ثاٍَا :يهاراخ تطىٌز انتعهٍى احملاسيب
تقع ىذه الميارات وفقا لممعيار التعميـ الدولي الثالث

IES3

في خمسة مجموعات وىي الميارات

الذىنية ،والميارات الفنية والوظيفية ،والميارات الشخصية ،وميارات التعامؿ مع اآلخريف واالتصاؿ
بيـ ،وميارات تنظيمية وادارة أعماؿ.
 -1ادلهارخ انذهٍُح:
الميارات الذىنية ىي الميارات التي تمكف الفرد مف استخداـ أنشطتو الذىنية ،مف فيـ  ،وتفكير،

وتذكر ،وذكاء االستخداـ األمثؿ .ويمكف تصنيؼ ىذه الميارات في ستة مستويات لتأخذ الترتيب
التصاعدي اآلتػي:

39

 -المعرفػة؛  -الفيػـ؛  -التطبيؽ؛  -التحميػػؿ؛ -التركيػب؛ -

التقويػـ.

ىذا ولقد بينت التجارب أف ىناؾ فروقا فردية بيف األفراد ،مف حيث البنية الدماغية ،التػػي تؤثر

في مدى التمتع بالمستويات السابقة 40ولكف يمكف اعتبار المحاسب متمتعا بالميارات الذىنية إذا ما
كان قاد ار على:


41

تحديد أماكف المعمومات المالءمة والحصوؿ عمييا سواء مف األفراد أـ مف المطبوعات أـ مف
المصادر اإللكترونية ،وتنظيميا وفيميا ووضعيا موضع التطبيؽ األمثؿ .



االستفسار والبحث والتفكير التحميمي واالنتقادي والمنطقي الذي يمكنو مف إعالـ اآلخريف ما
42

يجب أف يعرفوه،


والقدرة عمى إقناعيـ بالحجج والبراىيف

43.

التعرؼ عمى المشاكؿ الشائكة التي قد تنشأ في الظروؼ غير المألوفة وحميا  .ويعتقد أف الحؿ

المبتكر لممشكمة يتطمب المزج بيف الخبرات التي لـ يسبؽ ارتباطيا ببعضيا  .فالتذكر يعد كافيا

لحؿ المشكالت التقميدية بينما يعد الفيـ ضروريا لمتوصؿ إلى حؿ جديد لممشاكؿ األكثر
تعقيدا

44.

مما تقدـ يتضح أف المحاسب في حاجة لمميارات الذىنية ،بمستوياتيا الستة ،التي سبؽ ذكرىا ،كي
يتم ّكف مف حؿ المشكالت ،وصناعة الق اررات ،واصدار األحكاـ الجيدة في الحاالت التنظيمية المعقدة.

دراسات_العذد االقتصادي __ المجلذ _7 :العذد _ 3 :سبتمبر ____2016جامعة األغواط
203

أهمية تطبيق االتجاهات الحذيثة للتعليم والتأهيل المحاسبي وفق معايير التعليم المحاسبي الذولية في تعزيز
جودة المخرجات المحاسبية :دراسة حالة الجزائر – تونس –المغرب______________عبذ اهلل بن صالح و محمذ راتول

 -2يهاراخ فٍُح ووظٍفٍح:
ىذه الميارات تمكف المحاسب مف معرفة أصوؿ المحاسبة ،وخمؽ خمفية عممية تمكنو مف حسف
األداء .ويمكف اعتبار المحاسب ماى ار فنيا ووظيفيا إذا امتمك القدرة عمى


45:

استخداـ تطبيقات األعداد رياضياً ورقمياً عمى عدة واجبات معرفية االستخداـ األمثؿ ،سواء

في القياس  ،أـ في التحميؿ المالي  ،أـ في عممية صنع القرار  ،وما تنطوي عميو مف عمميات

االختيار مابيف البدائؿ وتؽويميا  ،واختيار البديؿ األفضؿ 46وصوال إلى نمذجة الق اررات واجراء
تحميالت المخاطرة

47

 ،وكذلؾ القدرة عمى استخداـ تطبيقات األعداد عمى تقنية المعمومات،

مثؿ برامج (اإلكسؿ  )Excelالتي تحتاج إلى معرفة ىذه التطبيقات كي يمكف استخداميا في
حؿ المشاكؿ المحاسبية المختمفة.


استخداـ نظـ تقنية المعمومات وأدواتيا وتوظيفيا في حؿ مشاكؿ األعماؿ والمحاسبة ،واظيار
الفيـ لعمؿ ىذه األنظمة ،والقدرة عمى التحقؽ مف صحتيا ودقتيا ،والقدرة عمى أف يكوف ضمف
48

فريؽ عمؿ إدارة ىذه األنظمة أو تؽويميا ،أو تصميميا ،أو كميا جميعا.



كتابة التقارير بالشكؿ والكيؼ المالئـ فنيا ووظيفيا.

اإللماـ بالتشريعات القانونية والنظامية ،والعمؿ وفقيا  .ولقد توصمت إحدى الدراسات 49إلى أف
ىناؾ عالقة وثيقة بيف النظـ والتشريعات القانونية والمحاسبة  ،وأف ىذه النظـ والتشريعات تؤثر

بصورة أساسية ومباشرة في اإلجراءات والممارسات والمعايير المحاسبية عمى مستوى الدوؿ
العربية.
 -3ادلهاراخ انشخصٍـح:
وىي ميارات مرتبطة باتجاىات وسموؾ المحاسب ،وتطوير ىذه الميارات يمكف المحاسب مف
التعمـ ،وتيذيب سموكو ،وتغيير اتجاىاتو ،ويمكف اعتبار المحاسب ذا ميارات شخصية ،إذا ما كان
قاد ار عمى:


50

إدارة ذاتو وتعني محاولة الفرد التعرؼ عمى حقيقتو وحقيقة سموكو في العمؿ ،ويشمؿ ذلؾ
تعممو لكيفية التعامؿ مع أوجو القصور ،ومواجية المشكالت التنظيمية المحتممة ،كما أنو يجب
معرفة الوقت المناسب النسحابو مف الموقؼ المجيد ،ومتى تدعوه الضرورة إلى مساعدة

ومساندة اآلخريف ،الذيف ىـ في نفس الظروؼ المجيدة

51.



المبادرة والتأثير ،والتعمـ الذاتي أي أف لديو ميارة التعمـ مدى الحياة التي تتيح لو إمكانية جمب



اختيار وتخصيص األولويات في حدود الموارد المتاحة ،مع القدرة عمى تنظيـ العمؿ  ،بحيث

52

المعارؼ الالزمة لحؿ مشاكؿ العمؿ اليومية.

يتـ إنجازه قبؿ ضغط المواعيد األخيرة.
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تحفيز اآلخريف وتوقع التغيير ،والقدرة عمى التعامؿ معو.

مراعاة قيـ وأخالؽ ومواقؼ المينة عند صنع القرار ،كأف يتصؼ المحاسب بالسرية واألمانة

فال ينشر أسرار عمالئو وال يعطي رأيا مضمال.


الحذر الميني وىذه الميارة تتطمب توفر عنصر الذكاء ،فإذا لـ يكف المحاسب ذكيا فقد تنطمي
53

عميو الحيؿ حتى البسيطة منيا.

 -4يهاراخ انتعايم يع اَخزٌٍ واالتصال هبى:
وىي ميارات تمكف المحاسب مف العمؿ مع اآلخريف في اتجاه تحقيؽ المنفعة المشتركة
لممنظمة ،وتمكنو مف استقباؿ ونقؿ المعمومات بفعالية ،وصياغة األحكاـ المعقولة ،وصنع الق اررات
ويمكف اعتبار المحاسب ممتمكا ليذه الميارات إذا ما استطاع:


54

العمؿ ضمف فرؽ عمؿ ،ودلت الدراسات عمى أف تجمع األفراد يساعد عمى طرح مدى أوسع
مف الخيارات في بعض المواقؼ الصعبة التي تنطوي عمى مخاطرة ،وذلؾ قد يسيؿ عممية

إصدار حكـ جيد في مثؿ ىذه المواقؼ.


55

التفاىـ والتعامؿ مع الفروؽ الثقافية والذىنية لألفراد ،كالتفيـ لمشخصيات واألمزجة األخرى
وتقبؿ اآلراء األخرى.



ابتكار الحموؿ وتداوليا ،وابراـ االتفاقيات ،ولقد أثبتت الدراسات أف ىناؾ عالقة بيف السموؾ
االجتماعي والتفكير االبتكاري؛ بمعنى أف كؿ ما يتعممو الفرد عف طريؽ عالقاتو اإلنسانية

المتداخمة ي ّكوف لديو تراكـ ا ثقافيا يدفعو نحو االبتكار  ،56وأف التدريب يحسف مف التفكير
57

اإلبتكاري.



حؿ المواقؼ المتعارضة بكفاءة ،كالبدء بطرح اآلراء المقبولة مف قبؿ المعارضيف الجتذاب
ثقتيـ ،ثـ مناقشة وجيات النظر المعارضة
59

58.

والدفاع عف آرائو  ،وذلؾ مف خالؿ االتصاالت الرسمية وغير



المناقشة وتقديـ التقارير



اإلنصات والقراءة بفعالية أي الوعي والفيـ لما يسمع أو يقرأ ،والقدرة عمى فيـ المغة وتمييز

يفعؿ المحاسب مف اتصاالتو قد يحتاج إلى تخطيط
الرسمية ،الشفيية والمكتوبة ،ولكي ً
60
عمميات التعامؿ مع كافة أشكاؿ االتصاؿ.
61

األفكار الرئيسة ،وتنظيـ المعمومات المتحصؿ عمييا ،والتمكف مف استدعائىا.

والجدير ذكره ،أف اقتراف ميارات االتصاؿ بالميارات الذاتية تحت مسمى واحد ما ىو إال دليؿ

عمى أف الدراسات

62

المستمرة عف ميارات االتصاؿ أثبتت ضرورة إقرانيا بميارات ذاتية ،وىي فف

التعامؿ مع اآلخريف لتفعيؿ االتصاؿ المرغوب.
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 -5يهاراخ تُظًٍٍح ويهاراخ إدارج األعًال:
ىذه الميارات تمكف المحاسب مف فيـ جميع مظاىر سير العمؿ بالتنظيـ ،وتأتي أىمية
اتصاؼ المحاسب بيذه الميارات كونو أصبح جزءاً مف فريؽ صنع القرار ،ومطالب بمعب دور أكثر

فعالية في اإلدارة الروتينية لمتنظيمات ،ومطالب كذلؾ بتطوير نظرتو وتوقعاتو إلى عالـ األعماؿ

المتوسع،

63

وبتطوير وعيو السياسي والعالمي.

ويمكف اعتبار المحاسب ممتمكاً ليذه الميارات إذا ما كانت لديه القدرة عمى:

64



التخطيط اإلستراتيجي ،وادارة المشاريع ،وادارة األفراد والموارد ،والقدرة عمى صنع القرار في



صنع القرار :يتـ باالستناد إلى:

ضوء معطيات التكمفة والربحية والفرص البديمة.
-

65

تنظيـ العمؿ ،واسناد المياـ وتوزيعيا عمى جماعة العمؿ،

والقدرة عمى تحفيز األفراد

وتطويرىـ.
-

القي ػػادة وىي القدرة عمى توجيو مجموعة مف األفراد نحو بموغ أىداؼ معينة ،وعادة ما
يحدث خمط بيف القائد والمدير ،ولكف القائد الفعمي لجماعة العمؿ ىو شخص ليس مف
الضرورة أف يكوف متقمدا لقبا رسميا وال محتال مكانة رسمية ،ولكنو يمتمؾ الصفات التي
تفضميا الجماعة وتمبي احتياجاتيا.

-

امتالؾ البصيرة ،وحسف الرأي الميني.

اخلامتح:
يقع دور النيوض بالمينة ورفع مستواىا عمى الجامعات والمعاىد المتخصصة بتدريس المحاسبة
والجمعيات المينية  ،مف اجؿ تمبية ما ىو مطموب منيا لمواجية التحديات والتغيرات والمستجدات

الجديدة .وذلؾ مف اجؿ إيجاد مينة محاسبة عالمية قادرة عمى تقديـ خدماتيا لجميع دوؿ العالـ .ومف
أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ فقد أخذت

)(UNCTAD

عمى عاتقيا تصميـ دليؿ (مرجعية) لمتطمبات

المؤىالت المينية لممحاسبيف ،والتي سوؼ تحقؽ نقطة مرجعية لممؤىالت الوطنية ،ومساعدة األشخاص
الذيف يتمتعوف بيذه المؤىالت لمعمؿ في االقتصاد العالمي .وقد تـ القياـ بيذه الميمة بالتعاوف مع
مجموعة خبراء استشارييف غير رسمييف مف المجمع العربي لممحاسبيف القانونييف ،ومنظمة المحاسبيف

القانونييف ،والمحاسبيف القانونييف الكندييف ،والمجمس األوروبي ،ومعيد المحاسبيف القانونييف في
اسكتمندا  ،ومجمس معايير المحاسبة البولندي  ،واالتحاد الدولي لممحاسبيف  ،وممثميف عف األكاديمييف،
وشركات التدقيؽ العالمية ،وقد تـ إنشاء ىذا الدليؿ لمصمحة المجتمع العالمي ككؿ ،مف أجؿ تنمية
وتحسيف التجانس لمتطمبات المؤىالت المينية .حيث إف مثؿ ىذا التجانس قد يسد الفجوات في نظـ
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المنياج التعميمي الوطني ،ويخفض مف تكمفة اتفاقيات االعتراؼ المتبادلة ،وبالتالي يزيد مف كفاءة

الخدمات المحاسبية في مجاؿ التجارة عبر الحدود الخارجية.


التأكيد عمى أىمية التعميـ والتأىيؿ المحاسبي ،باعتباره حجر الزاوية في إعداد المحاسبيف
والمراجعيف األكفاء وتمكينيـ مف القياـ بدورىـ في المجتمع ومقابمة مسئولياتيـ والتزاماتيـ

تجاىو.


التأكيد عمى أىمية تناسؽ برامج ومنيجيات أقساـ المحاسبة بالجامعات في الدوؿ العربية
وتطويرىا بحيث تواكب التطورات االقتصادية والمينية والتكنولوجية ،وأىمية تشجيع أقساـ

المحاسبة عمى وضع األطر المالئمة لتقويـ التعميـ المحاسبي بأبعاده المختمفة ،مع ضرورة
التنسيؽ بيف ىذه األقساـ ،ويوصي المشاركوف بإنشاء لجنة عؿمية دائمة لمتنسيؽ بيف أقساـ
المحاسبة في الجامعات العربية والمؤسسات التعميمية األخرى.


أىمية تبني تطوير التعميـ المحاسبي بمفيومو الواسع الذي يشتمؿ عمى تطوير الجوانب البحثية

وتطوير العممية التعميمية والمساىمة في تطوير المينة مع ضرورة وضع إطار استراتيجي ليذا

التطوير يأخذ في االعتبار الضوابط التالية:



تحديد أىداؼ مدروسة لمتعميـ المحاسبي وربط تمؾ األىداؼ باحتياجات التنمية ،ومتطمبات
ممارسة مينة المحاسبة والمراجعة والربط بيف تمؾ األىداؼ والمتطمبات وما تحتاجو مف موارد
مالية ومعنوية وبياف أي تفاوت في الواقع بينيا واقتراح حموؿ لو وتشكيؿ لجنة مف الجامعة
ومف خارجيا لمقياـ بذلؾ.



تطوير فمسفة التعميـ بحيث توفر لممجتمع الخريج المزود بالميارات والمعارؼ المحاسبية



التركيز في الخطط الدراسية عمى مقررات تنمية الميارات والمعارؼ العامة (المغات مع

الواسعة .والتركيز عمى تنمية التفكير التحميمي واالبتكاري.

االىتماـ بالمغة العربية – الحاسب – الرياضيات – العموـ اإلنسانية ) ،باعتبار أف مثؿ ىذه

المقررات ىي األساس في تكويف قدرات الخريج التحميمية وتنمية التفكير المنطقي لديو.


تحقيؽ التوازف بيف التوسع والعمؽ في المادة العممية واالىتماـ بالمفاىيـ والمبادئ مف ناحية
والجوانب العممية والتطبيقية مف ناحية أخرى ،وما يتطمبو ذلؾ مف زيادة الساعات المخصصة

لمتدريب والتطبيؽ العممي.


األخذ في االعتبار الظروؼ البيئية والمتغيرات السائدة في المحيط الميني بالمممكة في العممية
التعميمية بحيث تتسؽ مع المعايير المينية المعتمدة في المممكة.



االىتماـ بالجانب األخالقي والقيـ اإلسالمية في برامج التعميـ المحاسبي.
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أىمية برامج الدراسات العميا في المحاسبة لمقابمة احتياجات التنمية في المممكة ،ويكدوف عمى



أىمية وضرورة تطوير برامج الدراسات العميا واإلسراع باستحداث برنامج لمدكتوراه في
المحاسبة بما يمكف مف الوفاء باحتياجات المجتمع.


التأكيد عمى الدعـ المادي والمعنوي لعضو ىيئة التدريس لتنمية قدراتو عمى التدريس وتطوير



أىمية توفير المراجع العممية والكتب المقررة التي تتمشى مع التطورات المحاسبية والمينية

الخطط والبرامج والمقررات واستخداـ التقنية إلى جانب تشجيعو عمى تنمية قدراتو البحثية.

المستمرة التي تفي بمتطمبات الممؼ التدريسي مع تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى التأليؼ
بما يخدـ مختمؼ المقررات الدراسية.
التأكيد عمى ضرورة التعميـ المستمر لزيادة الميارات ومواكبة التطورات الحديثة في تقنية



المعمومات.


مد جسور التعاوف بيف األكاديمييف والممارسيف ،واستطالع آراء الممارسيف حوؿ احتياجات



التأكيد عمى الدور المناط بالمؤسسات االقتصادية والمالية والمكاتب المينية والمستثمريف تجاه

الممارسة العممية ،ومدى وفاء برامج التعميـ بمتطمبات التطبيؽ المتطورة.

تطوير السياسات المحاسبية والمينية ومشاركاتيا ومساىماتيا اإليجابية في عممية التطوير بما

ليا مف خبرات عممية وتجارب ميدانية ىامة وموارد مادية متاحة وايجاد دعـ مالي لمبحوث في
مجاؿ المينة.
اذلىايش وادلزاجع :
1

الرجبي محمد ،دراسة أسس قبوؿ الطمبة وأدائيـ في قسـ المحاسبة بالجامعات األردنية ،مجمة أبحاث اليرموؾ ،المجمد  ،10العدد ،4

.1994

2

Miller G. S. Bushee, B. J. and Bradshaw (Accounting choice, Home Bias, and US Investment in non US Firm) Journal of
Accounting Research Vol. 42 issue December 2004
Scott, G.M. Accounting and developing nation, international Accounting Studies Institute University of Washington 1970

3

Sterling, R.R. Accounting Research, Education and Practice, Journal of Accountancy vol 52 No. 6 2001

4

5

خالد قطناني ،خالد عويس ،مدى مالئمة مناىج التعميـ المحاسبي في الجامعات المينية لمتطمبات سوؽ العمؿ في ظؿ تداعيات

6

 1.92.139صادر في  14مف رجب  8( 1413يناير  )1993بتنفيذ القانوف رقـ 15.89

األزمة المالية ،كمية الزىراء ،جامعة مسقط ،سمطنة عماف.
المادة الثالثة مف ظيير شريؼ رقـ

المتعمؽ بتنظيـ مينة الخبرة المحاسبية وانشاء ىيئة الخبراء المحاسبيف ،الجريدة الرسمية لممممكة المغربية عدد

 ،1993/02/03ص .03
7

،4188

المواد  29 ،28 ،27 ،26مف القانوف  15-89مف ظيير شريؼ رقـ  1.92.139صادر في  14مف رجب  8( 1413يناير

 )1993بتنفيذ الؽانوف رقـ  15.89المتعمؽ بتنظيـ مينة الخبرة المحاسبية وانشاء ىيئة الخبراء المحاسبيف ،الجريدة الرسمية لممممكة
المغربية عدد  ،1993/02/03 ،4188ص .10
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8

المادة  01مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة الرسمية عدد

9

المادتيف  03 ،02مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة

 ،1990/09/19 ،4064ص .1308

الرسمية عدد  ،1990/09/19 ،4064ص .1308
10

المواد  10-09-08مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة

11

المواد  13-12-11مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة

12

المواد  19-17-16مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة

13

المواد  27-20مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير ـ حاسب ،الجريدة الرسمية

14

المواد  23-22-21مف المرسوـ رقـ  02-89-519صادر في  1990/07/16يتعمؽ بالدبموـ الوطني لخبير محاسب ،الجريدة

الرسمية عدد  ،1990/09/19 ،4064ص .1309
الرسمية عدد  ،1990/09/19 ،4064ص .1309
الرسمية عدد  ،1990/09/19 ،4064ص .1309

عدد  ،1990/09/19 ،4064ص ص .1310-1309

الرسمية عدد  ،1990/09/19 ،4064ص ص .1310-1309
15

الفصؿ  3مف قانوف عدد

16

الفصؿ  15مف قانوف عدد

17

الفصؿ  12مف قانوف عدد

108

لسنة

1988

مؤرخ في

18

أوت  1988يتعمؽ بتحوير التشريع الخاص بمينة الخبراء المحاسبيف ،الرائد

الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،56تاريخ  ،1988/08/26ص .1165
108

لسنة

108

لسنة

1988

مؤرخ في

1988

مؤرخ في

18

أوت  1988يتعمؽ بتحوير التشريع الخاص بمينة الخبراء المحاسبيف،

18

أوت  1988يتعمؽ بتحوير التشريع الخاص بمينة الخبراء المحاسبيف،

الرائد الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،56تاريخ  ،1988/08/26ص .1166
الرائد الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،56تاريخ  ،1988/08/26ص .1166

 18الفصؿ الثاني مف األمر رقـ  3790لسنة  2013مؤرخ في  2013/09/19المعدؿ لألمر رقـ  2604لسنة  1995المؤرخ في

 1995/12/25المتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لمدراسة وشروط التحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لخبير في المحاسبة ،الرائد الرسمي
لمجميورية التونسية ،العدد  ،2013/09/27 ،78ص .3111

 19الفصؿ الرابع مف األمر رقـ  3790لسنة  2013مؤرخ في  2013/09/19المعدؿ لألمر رقـ  2604لسنة  1995المؤرخ في

 1995/12/25المتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لمدراسة وشروط التحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لخبير في المحاسبة ،الرائد الرسمي
لمجميورية التونسية ،العدد  ،2013/09/27 ،78ص .3111

 20الفصؿ الثاني مف قرار وزير التعميـ العالي المؤرخ في  1996/02/22المتعمؽ بضبط نظاـ الدراسات واالمتحانات لمتحصيؿ عمى

شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة وكذلؾ تسجيؿ مواضيع المذكرات وطرؽ مناقشتيا ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية،

عدد  ،17تاريخ  ،1989/02/27ص .420
 21انظر عمى سبيؿ المثاؿ :

 الفصؿ  15مف األمر عدد  2604لسنة  1995مؤرخ في  1995/12/25يتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لنظاـ الدراسة وشروطالتحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لخبير في المحاسبة ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،1996/01/05 ،02ص .21
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 22الفصؿ  16مف األمر عدد  2604لسنة  1995مؤرخ في  1995/12/25يتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لنظاـ الدراسة وشروط

التحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لخبير في المحاسبة ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،1996/01/05 ،02ص .21

 23الفصؿ  20مف األمر عدد  2604لسنة  1995مؤرخ في  1995/12/25يتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لنظاـ الدراسة وشروط

التحصيؿ عمى الشيادة الوطنية لخبير في المحاسبة ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية ،العدد  ،1996/01/05 ،02ص .22

24الفصميف  08-07مف قرار وزير التعميـ العالي المؤرخ في  1996/02/22المتعمؽ بضبط نظا ـ الدراسات واالمتحانات لمحصوؿ

عمى شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة وكذا تسجيؿ مواضيع المذكرات وطرؽ مناقشتيا ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية،

العدد  ،1996/02/27 ،17ص .421
25انظر عمى سبيؿ المثاؿ :

 -الفصميف  08-07مف قرار وزير التعميـ العالي المؤرخ في  1996/02/22المتعمؽ بضبط نظاـ الدراسات واالمتحانات لمحصوؿ

عمى شيادة الدراسات العميا لممراجعة في المحاسبة وكذا تسجيؿ مواضيع المذكرات وطرؽ مناقشتيا ،الرائد الرسمي لمجميورية التونسية،

العدد  ،1996/02/27 ،17ص .421

26الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العد د  ،43المواد  04 ،03 ،02 ،01مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في

 2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب وتنظيمو وسيره .

27المادة  05مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وسره.
وتنظيمو ي

28المواد  07-06مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.

29المادة  14مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.
30المادة

15

مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.

31المادة  16مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.

32المادة  17مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.

33المادة  19مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.

34الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،11المادة  02مف المرسوـ التنفيذي رقـ  72-11المؤرخ في  2011/02/16يحدد

الشيادات الجامعية التي تمنح حؽ المشاركة في مسابقة االلتحاؽ بمعيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب .

35المادة  03مف المرسوـ التنفيذي رقـ  72-11المؤرخ في  2011/02/16يحدد الشيادات الجامعية التي تمنح حؽ المشاركة في

مسابقة االلتحاؽ بمعيد التعميـ المتخصص لمينة

المحاسب .

36المادة  23مف مف المرسوـ التنفيذي  288-12المؤرخ في  2012/07/21يتضمف إنشاء معيد التعميـ المتخصص لمينة المحاسب

وتنظيمو وسيره.
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American Accounting Association (AAA). Committee on the Future structure, “Content and scope of Accounting education”.
(The Bedford committee)., Report on accounting instructore. New York. PP. 161-193. 1992.
37

”American Accounting Association (AAA). Committee on the Future structure, “Content and scope of Accounting education
(The Bedford committee). )., Report on accounting instructore. New York. PP. 182. 1993.
38

IFAC Education Committee, IES3: Professional Skills, op.cit., Para 14.
40

فيصؿ محمد خير الزراد ،الذاكرة  :قياسها ،اضطراباتها ،عالجها ( ،الرياض ،دار المريخ لمنشر،)2002 ،ص .30
IFAC Education Committee , IES3: Professional Skills, op.cit., Para 14

42

39

41

كالتوسع في اإلفصاح ليأخذ شكؿ اإلفصاح اإلعالمي التثقيفي  ،Informative Disclosureلممزيد يرجى مراجعة:

-عباس ـ ىدي اؿشيرازي ،نظرية المحاسبة( ،الكويت ،دار ذات السالسؿ ،)1990 ،ص ص

330

ػ.331

43توصمت إحدى الدراسات إلى إثبات أف محاسب التكاليؼ المؤىؿ عمميا وعمميا يمكنو إقناع اإلدارة بأىمية بيانات التكاليؼ

واستخداماتيا اإلدارية ،وأف ينشر الوعي التكاليفي ويدير نظاـ التكاليؼ ،ويساىـ بشكؿ مؤثر في مساندة اإلدارات وتحسيف أدائيا في

المياـ المختمفة  ( .خالد غازي التمي ،نزار المالح " ،دور محاسب التكاليؼ في مساندة إدارات الوحدات االقتصادية وتحسيف األداء "،
مجمة تنمية الرافدين ( ،العراؽ ،جامعة الموصؿ  :كمية اإلدارة واالقتصاد ،اؿعدد ،)2002 ،68ص ص .211 -195

44أرنوؼ .ويتيج ،ممخصات شوم  :نظريات ومشكالت في  :سيكولوجية التعمم  ،ترجمة  :عادؿ عز الديف األشوؿ وآخريف ،ط 2

(مصر ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،)2000 ،ص.304

IFAC Education Committee, IES3: Professional Skills, op.cit., Para 15

45

46توصمت إحدى الدراسات إلى أف أكثر المداخؿ تحي از في عممية االختيار ما بيف البدائؿ ،ىو مدخؿ النظرية الضبابية ،وىو مدخؿ

رياضي .لممزيد يرجى الرجوع إلى  :مدخؿ النظرية الضبابية لدعـ قدرة متخذ القرار عمى االستفادة مف المعمومات المحاسبية " ،مجمة

البحوث التجارية ( جامعة الزقازيؽ ،كمية التجارة ،الجزء األوؿ ،المجمد الثاني والعشروف ،يوليو  ،) 2000ص ص .208-175
47لممزيد يرجى الرجوع إلى:

سمير محمد عبد العزيز ،االقتصاد اإلداري  :مدخل كمي التخاذ الق اررات في منظمات األعمال  ،ط ( 2مصر ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع

الفنية ،)1998 ،ص .38

IFAC Education Committee, IES2: Content of Professional Accounting Education Program, op.cit., Para 30.

48

49سياـ محمد عمى حسف " ،مدى العالقة بيف ظروؼ البيئة العربية ومحاولة إيجاد توافؽ محاسبي عربي مف خالؿ معايير الحاسبة

الدولية " ،المجمة العممية لالقتصاد والتجارة( ،القاىرة ،جامعة عيف شمس  :كمية التجارة ،العدد األوؿ ،يناير،)1999 ،ص ص -55

.110
IFAC

50

.16Education Committee, IES3: Professional Skills, op. cit., Para

51عمار الطيب كشرود ،عمم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث  :مفاهيم ونماذج ونظريات  ،المجمد الثاني (بنغازي ،جامعة قاريونس،

 ،)1995ص .345
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