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الملخص:
هتدف الدراسة إىل إلقاء نظرة حتليلية لتحديد أبعاد مشكلة عدم مسايرة قواعد وإجراءات
النظام احملاسيب املايل ملستجدات معايري التقارير املالية الدولية ومن مث تقييم فجوة االختالف؛
وتشخيص أهم املعوقات اليت حتول دون حتقيق التوافق ،ليتم بناءًا عليها تقدمي االقرتاحات املالئمة
لتجاوز هذه املعوقات والتأكيد على ضرورة الوصول إىل معايري وطنية تسري جنباً إىل جنب مع IFRS
وتطوراهتا.
ولقد توصلت الدراسة إىل التأكيد على أن النظام احملاسيب املايل ينأى وبصفة واضحة يف
توجهاته وتطبيقاته عن املستجدات احلاصلة يف  ،1IFRSاألمر الذي أدى إىل خلق فجوة اختالف

بني النظام احملاسيب املايل وبني ما تشهده هذه املعايري من تطورات ،ومع مرور الوقت وباستمرار هذه
الوترية قد تساهم كل هذه األحداث يف توسيع فجوة االختالف وتضييق دائرة التوافق ،األمر الذي
جيعل النظام احملاسيب املايل بعيد عن املمارسة احملاسبية الدولية ،وبالتايل تقف اجلزائر جمدداً موقف
احملايد يف ظل السري يف ركب احلضارة العاملية.
Abstract:
The study aims to take an analytical look at to determine the
dimensions of the problem of not cope with the rules and procedures of
the financial accounting system to developments in international
financial reporting standards and then evaluate the difference gap; and
1

- IFRS: International Financial Reporting Standards.
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diagnosis of the most important obstacles to achieving consensus, to be
based upon providing appropriate suggestions to overcome these
obstacles and to emphasize the need for access to national standards go
hand in hand with IFRS and developments.
The study found stress that the financial accounting system distancing
and especially noticeable in the orientations and applications for new
developments taking place in the IFRS, which led to the creation of a
difference gap between the financial accounting system and what is
witnessed by these standards developments, and with the passage of time
and constantly this pace may contribute to all these events in the
expansion of the difference narrowing gap circuit compatibility, which
makes the financial accounting system is far from the international
accounting practice, and thus stands Algeria reiterated the neutral
position in light walk in the footsteps of world civilization.

مقدمة:
ختضع  IFRSللتغيري بشكل مستمر كلما ظهرت احلاجة إىل ذلك حبكم ظروف البيئة
احملاسبية الدولية ،واليت تستدعي التغيري لكثري من االعتبارات واملربرات سواء كانت قانونية ،هيكلية،
تفسريية أو سلوكية ،ذلك ملا هلذا التغيري من دور هام يف احملافظة على جودة املعلومة املالية من أجل
االستجابة للمتغريات االقتصادية واملالية اليت تفرض إعادة النظر يف هيكل هذه املعايري ،وهو ما يعرب
عن دورة حياة املعيار ،كل ذلك قد يفرض حتديات تتمثل يف مدى قدرة الدول واهليئات الواضعة
للمعايري واملؤسسات املعنية هبذه التحسينات على تبين هذه التعديالت واملستجدات ومن مث تنفيذها
واالستفادة منها ،ويف ظل تكييف اجلزائر لنظام حماسيب مايل وفق معايري التقارير املالية الدولية فهي
من الدول املعنية هبذه التطورات ،واليت يظهر جليا أهنا بعيدة عن املستجدات احلاصلة يف املمارسة
احملاسبية على الصعيد الدويل ،وملعرفة مدى االستجابة ملتطلبات التوافق ومسايرة املستجدات وحتديد
فجوة االختالف وبناءاً على ما سبق تتحدد إشكالية الدراسة فيما يلي:
الدولية؟

ما هي مكانة النظام المحاسبي المالي في ظل مستجدات معايير التقارير المالية

ولإلجابة على هذا اإلشكال تقوم الدراسة على حماولة إثبات الفرضيات التالية:
املمارسة احملاسبية يف اجلزائر ال ختضع لقواعد وإجراءات حماسبية ذات مستوى دويل.
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ال توجد إمكانية لتحقيق التوافق بني النظام احملاسيب املايل ومستجدات معايري التقارير املالية
الدولية يف ظل خصائص البيئة االقتصادية احلالية يف اجلزائر.
ومت تقسيم الدراسة إىل ثالث حماور أساسية وهي:
 -1النظام احملاسيب املايل  SCFومعايري التقارير املالية الدولية IFRS؛
 -2ديناميكية معايري التقارير املالية الدولية وإشكالية حتديث النظام احملاسيب املايل؛
 -3مكانة النظام احملاسيب املايل يف ظل مستجدات معايري التقارير املالية الدولية متطلبات التوافق
وحتديات التطبيق دراسة مقارنة (.)2212 -2212
أولا :النظام المحاسبي المالي  SCFومعايير التقارير المالية الدولية .IFRS

 -0اإلطار النظري والقانوني للنظام المحاسبي المالي.

اإلطار النظري لـ  :SCFإن احملاسبة املالية هي":نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين

معطيات قاعدية عديدة ،وتصنيفها وتسجيلها ،وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية
املالية وممتلكات الكيان ،وجناعته ووضعية خزينته يف هناية السنة املالية" ،1ويشكل اإلطار احملاسيب
للمحاسبة املالية دليال إلعداد املعايري احملاسبية وتأويلها و اختيار الطريقة احملاسبية املالئمة عند ما
تكون هناك بعض املعامالت و غريها من األحداث األخرى غري معاجلة مبوجب تأويل أو معيار.2
إن هذا النظام مقتبس من  ،IFRSومن مميزاته أنه قابل للتعديل وإدماج املتغريات اجلديدة،
وتتمثل أهم خمرجات هذا النظام يف جمموعة من القوائم املالية األساسية ،تكون مفيدة جملموعة واسعة
من املستخدمني وتسمح هلم باختاذ قراراهتم االقتصادية ،فالكيانات مطالبة بععدادها سنوياً على األقل،
وتتضمن الكشوف اخلاصة بالكيانات عدا املؤسسات الصغرية كل من :3امليزانية ،حسابات النتائج،
جدول سيولة اخلزينة ،جدول تغري األموال اخلاصة ،وملحق يبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة
ويوفر معلومات مكملة عن امليزانية وحساب النتائج.
كما جاء بالعديد من القواعد اجلديدة املتعلقة بالتسجيل احملاسيب والتقييم مقارنة مبا كان
موجودا ،حيث تركز طريقة التقييم للعناصر املسجلة يف احملاسبة على القواعد العامة ملبدأ التكلفة
التارخيية ،غري انه ميكن إجراء مع بعض الشروط املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل ولبعض
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العناصر مراجعة هلذه الطريقة باالرتكاز على القواعد التالية وهي :4القيمة العادلة ،قيمة اإلجناز ،والقيمة
النفعية.
اإلطار القانوني والتنظيمي لـ  :SCFهبدف االستفادة من مزايا تطبيق  IFRSمن جهة وتفادي

سلبيات املخطط احملاسيب الوطين  PCNمن جهة أخرى ،قامت اجلزائر بتبين النظام احملاسيب املايل
والذي يتكيف يف ظاهره مع متطلبات  ،IFRSوميكن من حتقيق األهداف املنتظرة من القوائم املالية
بفاعلية ،وذلك من خالل اصدر القانون رقم  11-20املؤرخ يف  22نوفمرب  2220واملتضمن
 ،SCFوالذي دخل حيز التطبيق بدءاً من جانفي  ،2212ومت بعد ذلك إصدار النصوص التشريعية
والتنظيمية وخمتلف القرارات يف إطار اإلصالح احملاسيب وأمهها:
القانون رقم  11-20بتاريخ  2220/11/22املتضمن SCF؛
املرسوم التنفيذي  122-20بتاريخ  22ماي  2220املتضمن أحكام القانون 11-20؛
املرسوم التنفيذي  112-20بتاريخ  20أفريل  2220احملدد لشروط وكيفيات مسك
احملاسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآليل.
إضافة إىل عدد من املراسالت ،القرارات ،واملذكرات املنهجية واملرتبطة مباشرة بتطبيق .SCF

 -0اإلطار النظري والمؤسسي لمعايير التقارير المالية الدولية :IFRS

اإلطار النظري لـ  :IFRSإن  IFRSتعترب تطوراً وامتداداً طبيعياً ملضمون وحمتوى ما صدر ويصدر

من معايري احملاسبة وتفسرياهتا الصادرة واملصادق عليها من طرف  IASBو  ،IFRICويعترب هذا
استمراراً يف التطوير والتحديث لوضع معاجلات حماسبية مواكبة ومستجيبة للتطورات التكنولوجية
واالقتصادية واملعلوماتية لتحقيق أهداف مستخدمي التقارير املالية ،إن  IASBينشر هذه املعايري
يف سلسلة إصدارات تسمى  ،IFRSحيث تشمل املرجعية احملاسبية اجلديدة كل من:
.5IFRS= IAS+IFRS+SIC+IFRIC

إن العمل على خلق جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية العاملية هو اهلدف الرئيسي من إصدار
 ،IFRSوهو ما يعين وضع لغة حماسبية موحدة يف سياق أوسع لتوحيد أسواق رأس املال ،إذ أن وراء
تغيري النظام احملاسيب واملبادئ اخلاصة بكل بلد هو ظهور لغة مالية عاملية مطبقة على البيانات املالية
جلميع الشركات وحتقيق الشفافية وإمكانية املقارنة وبالتايل احلصول على ثقة املستثمرين واستعادهتا،6
ونظراً ألمهية  IFRSفهي تتميز بعطار مرجعي وتقوم على مبادئ حماسبية متطابقة وفق إطار تصوري،
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حيث يتم إعداد املعايري باالعتماد على مقاربة تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوين للعملية
و إدخال مفهوم القيمة العادلة وذلك من أجل التقييم اجليد للمعامالت.7
وتتمثل أهم اخلصائص األساسية الواجب توافرها يف هذه املعايري حىت حتقق الفائدة من
وجودها يف(:8االتساق املنطقي ،املالئمة ،املرونة ،الواقعية ،املفهومية ،احليادية ،االنسجام مع أهداف
احملاسبة املالية ،وأخرياً توفري مرجع حماسيب دويل يف البلدان اليت تفتقر للمعايري احملاسبية املقبولة).
ولتحقق املعايري فعالية من حيث تطبيقها ،ينبغي أن تتخذ أشكاألً منوذجية ،وموحدة ،ولقد
تبنت املرجعية احملاسبية اجلديدة  IFRSشكالً جديداً بالكامل يتضمن بعض املكونات التالية أو
كلها وهي:9
 مقدمة ،أهداف املعيار ،نطاق املعيار ،املبدأ األساسي يف املعيار ،التعاريف واملصطلحات
الواردة يف املعيار ،متطلبات املعيار الرئيسية ،تاريخ سريان املعيار والفرتة االنتقالية.
باإلضافة إىل أساس االستنتاجات ،وتوجيهات متصلة بالتنفيذ ،وهي ال تشكل جزء من
 ،10IFRSويف اآلونة األخرية أجريت تطورات جوهرية على آليات وإجراءات إصدار IFRS
وتفسرياهتا  IFRICإضافة لالستقاللية يف اختاذ القرارات مبا خيدم املصلحة العامة ملختلف األطراف
املهتمة ،وقد أدى ذلك كله إىل خلق جمموعة متكاملة من املعايري والتفسريات القت قبوالً دولياً،
وذلك من خالل عملية تشاور دولية وإجراءات قانونية مع أمناء  IFRS Foundationو
تنطوي على األفراد واملنظمات املهتمني من مجيع أحناء العامل ،وميكن إجياز ألية إصدار أي معيار
جديد أو تعديل أي معيار قائم يف  2مراحل أساسية هتدف لضمان وجود فرصة االمتثال يف نقاط
خمتلفة على املستوى العاملي وهي:11
 -1وضع جدول األعمال؛  -2ختطيط املشروع؛  -3تطوير ونشر ورقة املناقشة؛  -4تطوير ونشر
مسودة العرض؛  -2تطوير ونشر IFRS؛  -2إجراءات ما بعد إصدار املعيار .وميكن توضيح
هذه املراحل من خالل الشكل التايل:
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Source : IFRS Foundation, Who we are and what we do, london,
January 2014, Page 02.

اإلطار المؤسسي لـ  :IFRSيف عام  2221مت إعادة هيكلة  IASCوحل حملها  ،IASBويف
أول اجتماع له اعتمد كل املعايري والتفسريات اليت اصدرهتا  IASCو ،SICوأخذ على عاتقه
مسؤولية تعديلها وتطوير وتفسري املعايري ،وأصبح املسئول عن إصدار و تطوير .12IFRS
إن  IASBهو هيئة حرة ومستقلة غري حكومية وال هتدف للربح ،إذ يعد جهاز مركزي
خاضع إلشراف  ،IFRS Foundationويتألف اجمللس من  12عضو منذ بداية عام ،2212
يتم اختيارهم وفقاً للتقسيم اجلغرايف 4(:من أسيا 4 ،من أوروبا 4 ،من أمريكا الشمالية 1 ،من
إفريقيا 1 ،من أمريكا اجلنوبية ،و 2يتم تعيينهم من أي منطقة لتحقيق التوازن اجلغرايف الكلي)،13
ويتم تعيينهم ملدة  2سنوات قابلة للتجديد ملدة  3سنوات أخرى ،من ضمنهم عدد ال يزيد عن 3
أعضاء بدوام جزئي ،14يتم اختيارهم بناءاً على خربهتم العملية واملهنية وحبيث يغطي أعضاء اجمللس
أكرب منطقة جغرافية يف العامل ،ويتوفر يف أعضاءه خربات يف جمال تدقيق احلسابات وإعداد القوائم
املالية واستخدام وحتليل القوائم املالية والتعليم احملاسيب.15
بدأ اجمللس مباشرة نشاطه بفلسفة جديدة وفكر مستقل ،عن طريق ممارسة الدور التطويري
للمعايري الدولية بدالً من تبين معاجلات وطنية وحماولة إكساهبا الطابع الدويل ،والتعاون الوثيق مع
اجملالس الوطنية للمعايري احملاسبية يف تطوير املعايري ،والدخول يف خطط حمددة لتوفيق املعايري الصادرة
من قبل على املستويني الدويل و احمللي ،وتتمثل أهداف  IASBبتحقيق ما يلي:16
 تطوير جمموعة واحدة من  IFRSذات جودة عالية ومفهومة من أجل إعداد بيانات ماليةعالية اجلودة وشفافة وقابلة للمقارنة ملساعدة املستخدمني يف األسواق املالية العاملية الختاذ
القرارات؛
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 تشجيع وتعزيز االستخدام والتطبيق الصارم لتلك املعايري؛ يف حتقيق اهلدفني السابقني جيب األخذ يف االعتبار وبشكل مناسب حاجات االقتصادياتالناشئة واملنشات الصغرية واملتوسطة احلجم؛
 العمل بفعالية مع اهليئات احملاسبية احمللية على تقليص الفوارق بني معايريها الوطنية وبني IFRSللوصول إىل حتقيق التقارب (التوافق الدويل).
ويتوىل أعضاء اجمللس مهام متعددة تتمثل أمهها يف املسؤولية التامة حيال كافة أمور IASB
الفنية مبا فيها إعداد وإصدار  IFRSومسودات العرض واليت تتضمن كل منها أية أراء معارضة،
واملوافقة النهائية على التفسريات اليت أصدرهتا .17IFRIC
وعلى الرغم من أن عملية إصدار  IFRSيتم بشكل مباشر من خالل  ،IASBإال أن
ذلك يتم من خالل تضافر جهود عدد من اللجان واجملالس اليت تؤدي عمالً متكامالً كمنظمة
جديدة ،مستقلة متاماً ،وهي  IASC Foundationتأسست عام  ،2221واليت مت حلها يف
جويلية  2212وتعويضها بـ  ، IFRS Foundationحيث تتكون من اجملموعات التالية:18
 جملس املراقبة Monitory Board؛





مؤسسة معايري التقارير املالية الدولية IFRS Foundation؛
جملس معايري احملاسبة الدولية IASB؛
IFRS Interprétations

جلنة تفسري معايري التقارير املالية الدولية
Committee؛
اجمللس االستشاري للتقارير املالية الدولية .IFRS Advisory Council

ثاني ا :دينامكية معايير التقارير المالية الدولية  IFRSوإشكالية تحديث النظام المحاسبي
المالي .SCF

 -0ديناميكية معايير التقارير المالية الدولية ومزايا إضافة أو تعديل معيار.

ديناميكية  :IFRSإن  IFRSمبثابة قواعد وأسس تضبط املمارسات واإلجراءات احملاسبية وتضع

دليال لكيفية تنفيذ املعاجلة احملاسبية ،إال أهنا غري ملزمة ومتتاز مبرونتها وقابليتها للتغيري استنادا إىل
التغري يف الظروف االقتصادية ،فوضع املعايري وتعديلها يعترب عملية مستمرة تستجيب للمستجدات
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على ساحة األعمال الدولية وتواكب التغريات على الساحة االقتصادية باعتبار احملاسبة جزء ال يتجزأ
منها فمنذ ظهورها عرفت حركية حيث مت تعديل الكثري منها وسحب بعضها وإدماج البعض األخر
يف معيار مشابه ،ويأخذ هذا التطور املستمر أشكاالً عديدة ميكن إدراجها فيما يلي:19

 تعديل املعايري :يتم التعديل لبعض أو معظم الفقرات يف معيار معني ،ويأخذ التعديل
أشكال خمتلفة منها( :إلغاء بعض البدائل احملاسبية ،تعديل التعريفات ،إلغاء بعض
املمارسات احملاسبية)؛
 دمج التفسريات يف املعايري؛
 دمج بعض املعايري ببعضها البعض لوجود عوامل بينها؛
 سحب بعض املعايري؛
 إلغاء بعض املعايري مبعايري الحقة؛
 فصل املعيار إىل أكثر من معيار.
إن االفصاح عما يعتقد أنه معلومات هامة ،وذات تأثري كبري على القرارات االقتصادية ،إضافة
إىل األدوات املالية مها من أهم حماور التغيري يف  ،IFRSوذلك الزدياد أمهيتها على املستويني احمللي
والعاملي وأخذمها جزءًا كبرياً من األنشطة االقتصادية ،وباإلضافة ملا سبق ميكن إدراج التحسينات
السنوية التابعة على املعايري والناجتة عن خمتلف األشكال الواردة مسبقاً واخلاصة بتطوير ،IFRS
حيث هذه التحسينات تأيت بتعديالت طفيفة على املعايري ذات العالقة باملعيار املعين بالتعديل أو
الدمج أو اإللغاء...اخل.
ومن جهة أخرى ومن خالل النظر إىل إسرتاجتية  IASBيف هذا الصدد فعنه ميكن مالحظة
أن هناك ثالث أساليب معتمدة ختتلف يف مدهتا وأثارها على اهليكل الكلي هلذه املعايري ،وبالتايل
تأثريها على أصحاب املصاحل املرتبطني هبذه املعايري وهي:20

 التحسينات الشاملة :ترتبط بعدد كبري من املعايري حيث تعترب ضرورية للمحافظة على التناسق
الكلي بني املعايري واإلطار النظري ،وهذا يف إطار االنسجام املطلوب مع التغيريات اليت يشهدها
االقتصاد العاملي من حيث االحتياجات املستجدة واملتنامية للمعلومات املالية ،وختتلف أثار هذه
التحسينات على جودة التقارير املالية بني البلدان وبني املؤسسات ،وهذا لعدة أسباب أمهها:
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 اختالف القدرات التنظيمية والتقنية بني املنظمات املهنية واملشرفني على تنظيم احملاسبة للدول،
وهذا يرجع إىل عدة أسباب أمهها:
اإلمكانيات املتاحة للتدريب كتوفر التمويل لتغطية مصاريف التدريب ،عدد كايف من
املدربني املؤهلني ،توفر مناهج تدريبية للغة األعمال احمللية؛
مدى استيعاب املشرفني على مهنة احملاسبة ألهداف هذا التغيري ،واآلثار الناجتة عنه من
حيث جودة اخلدمات املهنية وجودة التقارير املالية؛
مدى سهولة أو تعقيد إجراءات اعداد أو إدخال التحسينات على املعايري بالنسبة لكل
دولة؛
مدى قوة اإللزام القانوين للمشرفني يف تطبيق هذه املستجدات.
 االختالف بني أهداف ودافع التحسينات الكلية واالحتياجات احلقيقة ملقابلة املتطلبات
املستجدة لنوعية املعلومات املالية والتطورات احلاصلة على مستوى االقتصاديات احمللية للدول.

 التحسينات المرتبطة بمعايير معينة :متس معايري حبد ذاهتا وهذا وفقاً ملشاريع التحسينات
السنوية اليت يربجمها اجمللس أو إثر تطورات يف اجلانب املرتبط باملعيار.

 التحسينات الطارئة :وهي التحسينات اليت تنتج عن أحداث طارئة نتيجة خللل يف إعداد
وفهم  IFRSاليت كان من املفرتض أن تعاجل هذا اخللل ،وهذا يف إطار أن احملاسبة وسيلة لنقل
ووصف املمارسات املالية وليس أداة لتصحيحها ،ولعل أهم مثال على هذا الشكل من التحسينات
هو ما قام به  IASBمنذ انفجار أزمة الرهن العقاري يف سبتمرب  ،2220من إعادة نظر يف
أولويات برناجمه.

مزايا إضافة أو تعديل معيار :يف هذا اإلطار حدد  IASBمزايا إضافة بند حمتمل إىل برنامج عمله
وذلك بناءًا على حاجات مستخدمي التقارير املالية بشكل رئيسي ،مع األخذ بعني االعتبار أيضاً
تكاليف إعداد املعلومات يف التقارير املالية ،وعند حتديد ما إذا كان بند مقرتح على جدول األعمال
يليب حاجات املستخدمني يبحث اجمللس يف األمور التالية:21
ما إذا كان هناك قصور معني يف طريقة اإلبالغ عن أنواع حمددة من املعامالت أو النشاطات
يف التقارير املالية؛
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أمهية وموثوقية املوضوع بالنسبة لألشخاص الذين يستخدمون التقارير املالية؛
أنواع اجلهات اليت من احملتمل أن تتأثر بأي مقرتحات ،مبا يف ذلك ما إذا كان موضوع معني
منتشراً يف بعض االختصاصات أكثر من غريها؛
كيف ميكن ملوضوع معني يف إعداد التقارير املالية أن يكون شائعاً أو راسخاً بالنسبة
للمنشآت؛
-0

زيادة التقارب الدويل.

إشكالية تحديث النظام المحاسبي المالي  SCFوعبء التعديل المستمر للمعيار.

إشكالية تحديث النظام المحاسبي المالي  :SCFلقد أشارت املادة  20من القانون رقم

 11/20املتضمن النظام احملاسيب املايل إىل املعايري احملاسبية ،وتركت حتديدها عن طريق التنظيم،
وجاءت املادة  32من املرسوم التنفيذي  122/20اخلاص بعجراءات تنفيذ القانون لتحدد املعايري
احملاسبية ،لكن دون إشارهتا إىل عالقة ذلك باملعايري احملاسبية الدولية ،وهنا تبقى مشكلة حتديد نوع
املعايري قائمة ،ذلك أن اللجوء إىل املعيار الدويل يف حاالت خاصة ،هل يكون لعدم التطرق هلا يف
ظل النظام احملاسيب املايل ،أم نظراً لعدم مسايرة التطورات واملستجدات احلاصلة؟
وباإلطالع على تاريخ التجربة اجلزائرية يف جمال احملاسبة يظهر جليا عدم االهتمام بأمهية
التحديث ومسايرة التغيريات والتعديالت و اليت من دوهنا ال ميكن للنظام احملاسيب ان يتمكن من أداء
دوره من حيث نوعية و كمية املعلومات املالية الواجب إنتاجها ،وهذا لتلبية املتطلبات املستجدة
ملستخدمي املعلومات املالية ،حيث ال جند يف فرتة  30سنة من اعتماد  PCNرغم ما شهده

االقتصاد الوطين من تغيري ألي تعديالت أو إضافة بسيطة ،22وال تزال اجلزائر تعاين من هذه النقطة
املهمة و بالرغم من تبين  SCFالذي جاء من أجل التقارب مع معايري التقارير املالية الدولية ،حيث
يالحظ أن املشروع أعد يف  2222بينما مت تطبيقه يف  ،2212واملشكلة االساسية عدم اجلدية يف
التحضري اجليد للتطبيق ،وهذا ما يظهر جلياً يف وترية إصدار النصوص القانونية نفسها:23
اكتمال الفكرة واملشروع يف 2222؛
صدور النص األساسي (القانون  )11/20يف نوفمرب 2220؛
صدور املرسوم التنفيذي املكمل واملفسر للقانون ( )122/20يف ماي 2220؛
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الطريقة اخلاصة اليت صدر هبا قرار وزير املالية فهو مؤرخ يف  22جويلية  2220وصدر يف
اجلريدة الرمسية رقم  10الصادرة يف  22مارس  ( 2220بعد مرور  0أشهر)؛
بداية التطبيق يف .2212
يالحظ أن املشروع جاء يف  2222بينما تطبيقه يف  ،2212إذن هذا التباطؤ يف إصدار
النصوص القانوينة يؤثر سلباً على وترية التحضري نفسها من طرف املهنيني واملؤسسات على حد
سواء ،يف حني  IFRSدائمة التغيري والتحديث ،فمنذ تطبيق  SCFمل يشهد أي متابعة
للمستجدات احلاصلة يف  IFRSحيث جل ما مت إصداره من قرارات ،تعليمات ،ومذكرات توجيهية
مرتبط مباشرة بتطبيق .SCF
إن صدور مثل هذه اآلراء و التوجيهات إضافة إىل بعض التفسريات الصادرة يف اآلونة األخرية
على موقع  CNCواليت توضح حاالت خاصة أو تشرح طرق معينة ،يعترب امر ضروري من ناحية
تفعيل تطبيق جيد لالنتقال وهذا من خالل تذليل الصعوبات اليت قد يلقاها احملاسبني ،إضافة إىل
توحيد للممارسات و املعاجلة احملاسبية هلذه العمليات ،حيث ميكن اعتبار املبادرة باإلجيابية كثقافة
كانت غائبة عند تطبيق  ،PCNأما من حيث إغفال متابعة مستجدات  IFRSفيمكن أن
تأخذا وجهيت نظر:24
إن االنتقال الفوري من املخطط إىل النظام خلق عبء من الصعب التأقلم معه ،مما يفرض
االهتمام بتحقيق االنتقال السلس كأولوية؛
إن التحديثات اليت متس  IFRSيكون هلا اثر أكرب على الدول اليت تتبىن املعايري بتلك
اليت تقوم بتكيفها ،حيث أن التبين مرتبط بأجندة دولية حددها  IASBأما التكيف فهو
شأن داخلي مرتبط بالكثري من اإلجراءات و القرارات الداخلية للدولة.
بناءًا على ما سبق نالحظ أن النظام احملاسيب املايل يف ظل مستجدات  IFRSيعد غائب
متاماً ،حيث ومنذ صدور املذكرات املنهجية و بعض التفسريات الصادرة و املتعلقة دائماً بالتطبيق
وتوضيح وشرح بعض العمليات املبهمة والصعوبات اليت تعاين منها املؤسسات اجلزائرية واليت مل يورد
هلا القانون قاعدة خاصة ،يالحظ غياب تام ألي قانون أو مرسوم وحىت ألي اشعار (تعليمة أو مذكرة
منهجية) تتعلق بالتعديالت اخلاصة بـ  IFRSأو اإلصدارات املستجدة ،وذلك كآلية لتوضيح

مجلة الاقتصاد الصناعي

88

العدد  )1( 12جوان 2112

النظام املحاسبي املالي  SCFفي ظل مستجدات معايير التقارير املالية الدولية (2010-2016( IFRS

التطورات احلاصلة حبكم ظروف البيئة احملاسبية على املستوى الدويل .هل ألن اجلزائر غري مؤهلة لتبين
مثل هذا النظام وفشل تطبيقه؟ أم أن هذه التغيريات والتعديالت ال تناسب البيئة احملاسبية يف اجلزائر؟

عبء التعديل المستمر لـ  :IFRSوكما أشرنا سابقاً لضرورة هذه التحسينات والتحديثات كوسيلة

فعالة للمحافظة على جودة املعايري احملاسبية يف تلبية االحتياجات املتزايدة واملتغرية ملستخدمي املعلومة
احملاسبية ،إال أن هذه العملية قد ختلق مشكلة ما يعرف بعبء املعايري ،حيث يرجع املختصني هذه
املشكلة إىل االنشطار اهلائل للمعايري احملاسبية ،ويتم حتديد املشاكل التالية كمسببات لعبء املعايري:25
 الكم اهلائل من التفاصيل اليت تتطلبها املعايري؛




غياب معايري حمددة جتعل عملية اختيار معايري معنية ألجل التطبيق مسألة بالغة الصعوبة.
فشل املعايري ذات الغرض العام بععطاء فروق بني احتياجات املعدين واملستخدمني احملاسبني
القانونني؛
إفصاح مفرط من التفاصيل والقياس املعقدة أو كليهما وتظهر هذه املشكلة جلياً على
مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.

ثالثا :مكانة النظام المحاسبي المالي SCFفي ظل مستجدات معايير التقارير المالية الدولية

 IFRSمتطلبات التوافق وتحديات التطبيق  0202-0202دراسة مقارنة.

 -0عرض معايير التقارير المالية الدولية والمعايير الوطنية المقابلة أو القريبة لها في ظل تبني
النظام المحاسبي المالي في .0202

سبق اإلشارة إىل أن  IFRSتشمل كل من:
 معايري احملاسبة الدولية :ويرمز هلا بالرمز  ،IASكانت  IASCتتويل إصدارها قبل أن يتماستبداهلا بـ  IASBيف  ،2221واليت بلغ عددها  41معيار حىت هناية عام  ،2222وقد
مت إجراء تعديل على البعض ،وإلغاء البعض األخر ليصبح عددها ( )20معياراً لغاية أواخر
2212؛
 معايري التقارير املالية الدولية :ويرمز هلا بالرمز  ،IFRSوهي التسمية احلديثة ملعايري احملاسبةالدولية ،واليت بلغ عددها ( )12معيار لغاية أواخر  2212كان أخرها IFRS16
اإلجيارات والذي سيصبح ساري املفعول وبالتايل واجب التطبيق اعتباراً من بداية .2210
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باإلضافة إىل التفسريات املتعلقة باملعايري  SICو.IFRIC
أما بالنسبة للمعايري الوطنية فعنه وبالعودة إىل املعايري نفسها اليت جاء هبا املرسوم التنفيذي رقم
 122 -20جند أهنا مصنفة إىل  4جمموعات رئيسية وهي:
 املعايري املتعلقة باألصول :وهي التثبيتات العينية واملعنوية ،التثبيتات املالية ،واملخزوناتواملنتجات قيد التنفيذ.
 املعايري املتعلقة باخلصوم :وهي رؤوس االموال اخلاصة ،اإلعانات ،مؤونات املخاطر،والقروض واخلصوم املالية األخرى.
 املعايري املتعلقة بقواعد التقييم واحملاسبة :وهي األعباء ،النواتج. معايري ذات صفة خاصة :وهي تقييم األعباء والنواتج املالية ،األدوات املالية ،عقود التأمني،العمليات املنجزة بصفة مشرتكة أو حلساب الغري ،العقود الطويلة املدى ،الضرائب املؤجلة،
عقود إجيار التمويل ،امتيازات املستخدمني ،والعمليات بالعملة األجنبية.
وميكن مقارنة هذه املعايري الوطنية باملعايري الدولية من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم  :20عرض معايير التقارير المالية الدولية  IFRSوالمعايير الوطنية في ظل
تبني النظام المحاسبي المالي .0202 SCF
رقم

تاريخ

المعيار

تاريخ اإلصدار

اإلصدار

اسم المعيار المقابل أو القريب

IAS1

عرض القوائم املالية.

2220

املصاريف ،اإليرادات ،أموال خاصة،
القروض واخلصوم املالية

IAS2

املخزون.

2223

املخزونات واملنتوجات قيد التنفيذ

IAS7

قائمة التدفق النقدي.

1002

عرض القوائم املالية

يف

2223

تغيري التقديرات والسياسات احملاسبية

IAS10

األحداث الالحقة بعد فرتة إعداد التقارير.

2223

األحداث الالحقة بعد فرتة إعداد التقارير

IAS11

عقود البناء*.

1003

العقود الطويلة األجل ،املخزونات
واملنتوجات قيد التنفيذ

IAS12

ضرائب الدخل.

1002

الضرائب املؤجلة

IAS16

املمتلكات ،واملصانع واملعدات.

2223

التثبيتات العينية واملعنوية

IAS8

اسم المعيار

السياسات احملاسبية ،التغريات
التقديرات احملاسبية ،واألخطاء.
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IAS17

عقود اإلجيار**.

2223

عقود إجيار التمويل

IAS18

االيراد*.

1003

تقييم املصاريف واإليرادات املالية،
اإليرادات

IAS19

منافع املوظفني.

2211

امتيازات املستخدمني

 IAS20احملاسبة عن املنح احلكومية واإلفصاح عن
املساعدات احلكومية.

1003

االعانات

 IAS21أثار التغريات يف أسعار صرف العملة
األجنبية.

2223

العمليات املنجزة بالعمليات األجنبية

IAS23

تكاليف االقرتاض.

2220

تقييم املصاريف واإليرادات املالية،
القروض واخلصوم املالية األخرى

IAS24

افصاحات الطرف ذات العالقة.

2220

/

IAS26

احملاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد.

1000

امتيازات املستخدمني

IAS27

القوائم املالية املنفصلة.

2211

التثبيتات العينية واملعنوية

 IAS28االستثمارات يف املنشأت الزميلة واملشاريع
املشرتكة.

2211

التثبيتات العينية واملعنوية

 IAS29التقرير املايل يف االقتصاديات ذات التضخم
املرتفع.

1000

/

IAS32

األدوات املالية :العرض.

2223

القروض واخلصوم املالية األخرى،
التثبيتات املالية

IAS33

حصة السهم من األرباح.

2223

سندات وحسابات دائنة

IAS34

التقارير املالية املرحلية.

1000

/

IAS36

إخنفاض قيمة األصول.

2224

مؤونات املخاطر

IAS37

املخصصات ،االلتزامات واألصول احملتملة.

1000

مؤونات املخاطر

IAS38

األصول غري امللموسة.

2224

التثبيتات العينية واملعنوية

IAS39

األدوات املالية :اإلعرتاف والقياس***.

2223

القروض واخلصوم املالية األخرى األدوات
املالية

IAS40

العقارات االستثمارية.

2223

العقارات املوظفة

IAS41

الزراعة.

2223

املنتوجات الزراعية

 IFRS1تبين املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
للمرة األوىل.

2220

التعليمة الوزارية احملددة لكيفيات االنتقال
من  PCNإىل .SCF

الدفع على أساس السهم.

2004

سندات وحسابات دائنة -تثبيتات مالية

IFRS2
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IFRS3

اندماج األعمال.

2008

العمليات املنجزة بصفة مشرتكة او
حلساب الغري

IFRS4

عقود التأمني.

2224

عقود التأمني

2224

التثبيتات العينية واملعنوية

IFRS6

استكشاف وتقييم املوارد املعدنية.

2224

التثبيتات العينية واملعنوية

IFRS7

األدوات املالية :االفصاحات.

2222

األدوات املالية

IFRS8

القطاعات التشغيلية.

2222

/

 IFRS5األصول غري املتداولة احملتفظ هبا بغرض
البيع والعمليات املتوقفة.

المصدر :من إعداد الباحثة بناءًا على املراجع على صفحة التهميش.26

* حل حملها معيار التقارير املالية الدولية .IFRS15

** حل حملها معيار التقارير املالية الدولية .IFRS16
*** حل حملها معيار التقارير املالية الدولية .IFRS9

ما يالحظ من خالل اجلدول أنه ويف بعض القواعد الوطنية مت تبين متطلبات املعيار الدويل
بطريقة جتاوز فيها اعتبار املتطلبات االقتصادية احمللية ،كرؤية مستقبلية إلصالحات اقتصادية ،مبعىن مت
اعتماد متطلبات املعيار بشكل كامل ،أما يف قواعد أخرى فعنه مت اعتماد املعيار حبذر يف نقاط معينة
فقط نظراً للمتطلبات احمللية دون االشارة اىل خمتلف جوانب املعيار ،وجتدر اإلشارة إىل أن القواعد
املأخوذ هبا يف النظام احملاسيب املايل ال متس معيار معني فقط وإمنا ويف حاالت كثرية قاعدة معينة تعاجل
جوانب خمتلفة من معايري متعددة تكون هلا عالقة مع بعضها البعض ،وفيما خيص البعض األخر فعن
النظام احملاسيب املايل أخذ هبا يف جانب من اجلوانب ،وذلك سواء بعصدار قواعد قانونية أو تعليمات
تفسريية مكملة تتحدث عن موضوع املعيار.
وهنا يتضح أنه كان ال بد على اجلزائر تبين خطوات وألية حمكمة للتكييف ،وقد اقرتحت
دراسة قام هبا املنتدى الدويل لتطوير احملاسبة ( )IFADجمموعة من اخلطوات واآلليات ملساعدة

الدول يف البدء أو اإلسراع بتيين وتنفيذ خطط التوافق مع  ،IFRSوهي تتضمن:27
 ال بد أن يكون لدى الدولة خطة هتدف إىل حتقيق التوافق مع  IFRSأو تتبىن حتولالشركات الوطنية إىل تطبيق املعايري الدولية؛
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-

-

تقوم الدولة بتحديد الفروق بني املعايري الوطنية و IFRSودراسة هذه الفروق واستبدال
البدائل واحللول املختلفة يف املعايري الوطنية مبثيالهتا يف املعايري الدولية إذا كانت الظروف
تسمح بذلك؛
تقوم الدولة بعصدار معياراً وطنياً متوافقاً مع كل معيار دويل؛
يقتصر التطبيق للمعايري الدولية أو الوطنية املتوافقة على جمموعة حمدودة من الشركات؛
أن تقرتن عملية التحول إىل  IFRSأو التوافق معها بالتدريب الفعال على مستوى املهنة
ومعدي القوائم املالية؛
أن حتدد اخلطة تارخياً حمددا إلجناز أهدافها.

 -0تقييم النظام المحاسبي المالي  SCFفي ظل اإلصدارات الجديدة لمعايير التقارير المالية
الدولية  IFRSوتفسيراتها  :)0202-0202( IFRICيتم التعرض ملختلف املستجدات

يف إصدارات  IFRSمنذ تاريخ تبين اجلزائر  SCFعام  2212إىل غاية أواخر  2212وما يسايرها
من معايري أو إصدارات حملية مقابلة.
الجدول رقم  :20مكانة النظام المحاسبي المالي  SCFفي ظل اإلصدارات المستجدة في معايير
التقارير المالية الدولية  IFRSوتفسيراتها .)0202-0202( IFRIC
رقم المعيار

تاريخ

المعيار الوطني
المقابل أو

موضوع المعيار المستجد أو المنقح

النشر
IFRIC
18

2010

IFRS9

2010

IFRIC
19

2010

مجلة الاقتصاد الصناعي

القريب
عمليات نقل األصول من العمالء :أصدرت جلنة تفسريات املعايري
الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRIC18يف يناير  2220ليصبح
ساري املفعول بدءًا من أو بعد  1يوليو .2220

ل يوجد إصدار
مقابل

األدوات المالية :مت إصدار  IFRS9يف نوفمرب  ،2220وهو املرحلة

ل يوجد إصدار

األوىل"األدوات املالية-التصنيف والقياس" من مشروع استبدال معيار
احملاسبة الدويل  IAS39ليصبح ساري املفعول بدءاً من أو بعد  1يناير
.2213

مقابل

تسديد اللتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية :أصدرت جلنة

ل يوجد إصدار

تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRIC19يف نوفمرب
 2220ليصبح ساري املفعول بدءًأ من  1يوليو .2212

مقابل
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IAS24

2010

إفصاحات األطراف ذات العالقة :مت إصدار النسخة املنقحة من
 IAS24يف نوفمرب  2220وقد حل حمل معيار احملاسبة الدويل
 IAS24الصادر يف  2223ليصبح ساري املفعول بدءًا من أو بعد
 1يوليو .2212

ل يوجد إصدار

IFRS9

2211

األدوات المالية :قرر جملس معايري احملاسبة الدولية يف أكتوبر 2212

ل يوجد معيار

IFRS
10

2212

أن ينقل املتطلبات املتعلقة بعلغاء االعرتاف باألصول وااللتزامات املالية
من  IAS39دون أي تغيري عليها إىل "IFRS9األدوات املالية"،
وبسبب هذه التغيريات أعاد اجمللس هيكلة  IFRS9وأساس
االستنتاجات اخلاص هبا ،حيث أضاف اجمللس املتطلبات املتعلقة
بتصنيف وقياس االلتزامات املالية إىل  ،IFRS9وهذا يتضمن
متطلبات حول املشتقات الضمنية وكيفية حماسبة خماطر االئتمان
لاللتزامات املالية اليت تقاس بالقيمة العادلة ومت على أساسها سحب
 IFRS9حسب ما مت إصداره يف  2220و  IFRIC9ليصبح
ساري املفعول بدءًا من  1يناير .2213

مقابل

البيانات المالية الموحدة :صدر  IFRS10يف مايو  2211ليحل
حمل ) (IAS27-SIC12وأصبح ساري املفعول بدءًا من أو بعد 1

مقابل

IFRS
11

2012

الترتيبات المشتركة :أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية IFRS11

ل يوجد إصدار

يف مايو  2211ليحل حمل ) (IAS31-SIC13وأصبح ساري

مقابل

IFRS
12

2012

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :صدر IFRS12
يف مايو  2211وأصبح ساري املفعول يف  1يناير .2213

ل يوجد إصدار
مقابل

IFRS

2012

القياس بالقيمة العادلة :صدر  IFRS13يف مايو  2211وأصبح

ل يوجد إصدار

يناير .2213

املفعول يف  1يناير .2213

13

ساري املفعول يف  1يناير .2213

مقابل

ل يوجد إصدار

مقابل

IFRIC
20

2012

تكاليف التجريد والكشط في مرحلة اإلنتاج لمنجم سطحي :صدر
 IFRIC 20يف أكتوبر  2211ليصبح ساري املفعول بدءًا من أو
بعد  1يناير .2213

ل يوجد إصدار
مقابل

IFRIC
21

2014

الرسوم :مت إصدار  IFRIC 21يف مايو  2213ليصبح ساري

ل يوجد إصدار
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IFRS9

2214

األدوات المالية :مت إصدار IFRS9املنقح يف نوفمرب  2213حيث
أضاف اجمللس فصالً خاصاً باملعيار(حماسبة التحوط) وإزالة تاريخ النفاذ
اإللزامي املنصوص عليه يف  ،IFRS9ويتوقع أن حيدد تاريخ نفاذ
إلزامي عند استكمال مقرتحات التصنيف والقياس املنقحة واملقرتحات
املتوقعة للخسائر االئتمانية بشكلها النهائي.

ل يوجد إصدار

IFRS
14

2015

حسابات التأجيل التنظيمية :صدر  IFRS14يف يناير 2214
وأصبح ساري املفعول يف  1يناير .2212

ل يوجد إصدار
مقابل

IFRS
15

2015

اليرادات من العقود المبرمة مع العمالء :صدر  IFRS15يف مايو

 2214ليحل حمل ("IAS11عقود اإلنشاء""IAS18 ،اإليرادات"،
و"SIC13برامج والء العمالء" و"SIC15إتفاقيات إنشاء
العقارات" و"SIC18عمليات نقل االصول من العمالء"
و"SIC31اإليرادات-معامالت املقايضة اليت تنطوي على خدمات
إعالنية" ،وسيصبح ساري املفعول يف  1يناير .2210

ل يوجد إصدار
مقابل

IFRS9

2015

األدوات المالية :ويف يوليو  2214توجت األعمال املتعلقة بعصدار

ل يوجد إصدار

IFRS
16

2016

 IFRS9بعصدار اجمللس للنسخة الكاملة من املعيار ومت سحب
 IFRS9النسخة الصادرة يف  ،2213-2212-2220ليصبح
ساري املفعول بدءًا من أو بعد  1يناير .2210

مقابل

عقود اإليجار :يعد أحدث وأخر معيار صدر ضمن قائمة معايري

التقارير املالية الدولية تحت مظلة جهود التقارب بين الجهات

المختصة بوضع المعايير المحاسبية المريكية و الجهات المختصة

مقابل

ل يوجد إصدار
مقابل

بوضع المعايير المحاسبية الدولية ،مت إصداره يف 1يناير  2212ليحل
حمل ) ،(SIC15, SIC27, IFRIC4, IAS17و يدخل حيز
التنفيذ بدءاً من  1يناير .2210

المصدر :من إعداد الباحثة بناءًا على املراجع املوجودة يف صفحة التهميش.28

إن  SCFأعد على أساس  ،IFRSويالحظ من خالل اجلدول أن هذه األخرية يف تغري
وتطور مستمر فقد أعيد النظر فيها ومت تعديلها وإصدار معايري مستجدة وفقا للمتطلبات االقتصادية
الدول املتقدمة ،وخاصة ما تعلق منها بالقيمة العادلة ،حيث ظهرت  0معايري جديدة إضافة إىل
بعض التفسريات املستحدثة وكان أخر هذه املعايري  ،IFRS16كما جتدر اإلشارة إىل أنه يف سبتمرب
مجلة الاقتصاد الصناعي
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 2212أصدر  IASBإطار مفاهيمي جديد يشمل مجيع مكونات التقرير املايل عوض اإلطار
املفاهيمي السابق والصادر عن  IASCوالذي كان يركز على عرض وإعداد القوائم املالية ،ويف
املقابل يالحظ من خالل اجلدول أن اجلزائر مل تأخذ أي تعديل أو إصدار مقابل بشأن املعايري
املستجدة أو اإلطار املفاهيمي املستحدث مما صعب األمر على كيفية إدراج هذه التعديالت
واملستجدات يف  SCFومن مث كيفية تطبيقها يف املؤسسات وذلك ملا تتميز به البيئة اجلزائرية من
حتديات.

-0

تحديات التطبيق ومتطلبات التوافق:

تحديات تطبيق النظام المحاسبي المالي :إن الفروقات الثقافية واحلضارية بني األمم كاللغة والدين
والتشريعات...اخل ،وكذا االختالفات يف الظروف االقتصادية بني الدول من أهم معوقات حتقيق
التوافق على املستوى الدويل ،ومن الناحية احمللية فقد سعت اجلزائر انطالقا من تبنيها  SCFإىل خلق
توافق وانسجام بني البيئة الدولية والبيئة اجلزائرية ،إال أن هذه اخلطوة قد ال تكون كافية من الناحية
التطبيقية وملا هلا من أثار غري إجيابية نظرا لواقع البيئة اجلزائرية الغري مؤهل وهذا ما تفرضه الرهانات
التالية:29
 ضعف استعداد املؤسسات اجلزائرية لتطبيق  SCFوغياب الوعي احملاسيب يف الكثري منها؛ غياب سوق مايل يف اجلزائر يتميز بالكفاءة مما يؤدي إىل عدم إمكانية تقييم السنداتواألسهم واملشتقات املالية باستخدام القيمة العادلة؛
 عدم ترابط تبين النظام احملاسيب املايل بعجراء تعديالت على القانون التجاري من جهةوالنظام الضرييب من جهة أخرى؛
 صعوبة حتديد القيمة العادلة لألصول الثابتة املادية؛ غياب نظام معلومات لالقتصاد الوطين يتميز بالشمولية واملصداقية؛ بطء يف تطوير وحتيني مضامني التعليم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية ومراكز التكوين؛ البيئة القانونية ،ذلك أن خمتلف القوانني واألنظمة ( أنظمة البنوك ،أنظمة السوق املايل)...يف اجلزائر تعترب من أهم املعوقات ،ليس من حيث القلة ولكن من حيث كثرهتا وعدم
تطبيقها؛
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-

-

-

تاريخ الصدور املتأخر للتعليمات التوجيهية لتقدمي تفاصيل وشروحات حول  ،SCFوكذا
عدم إصدار قوانني أو مراسيم أو تعليمات توحي مبتابعة ومسايرة املستجدات احلاصلة يف
املرجع الدويل باعتبار  SCFمستوحى منه؛
ضعف املؤسسات املالية واملصرفية اليت تعاين من احنطاط كبري ال يرقى إىل املستوى العاملي،
نظراً لضعف املنتجات واخلدمات املالية الوطنية وعدم فاعلية البنوك يف السوق املايل ،وبالتايل
فقدان الثقة من قبل املتعاملني سواء احملليني أو األجانب؛
عدم تغيري أنظمة املعلومات احملاسبية للمؤسسات بتلك اليت تكون على مقدرة عالية للمرافقة
يف التحول حنو املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية؛
انتشار الفساد االقتصادي واملايل يف البيئة االقتصادية اجلزائرية وقلة الشفافية األمر الذي
جيعلها غري قادرة على احتضان املعيار احملاسيب الدويل؛
نقص التأهيل والتكوين الالزم لتطبيق النظام احملاسيب املايل.

متطلبات مسايرة المستجدات في  :IFRSبناءًا على ما تقدم ولضمان مواجهة هذه التحديات
ولتحقيق توافق النظام احملاسيب املايل مع مستجدات  IFRSالبد من توافر ما يلي:30
 فتح قنوات االتصال مع اهليئات الدولية املعنية الفاعلة وهذا يف إطار برامج توجيه واملساعدة التقنية ،و كذا التعاون مع الدول ذات التجارب السابقة واالستفادة منها مما
يقلل تكاليف اجلهد والوقت؛
 إنشاء جلنة ملتابعة املستجدات و املشاركة يف إثراء التعليقات على مسودات هذه التعديالتأو املعايري اجلديدة ،خاصة وأن  IASBيفتح النقاش للمهتمني ،إضافة إىل دراسة التأثري
املرتقب من هذه التعديالت وإمكانيات التطبيق و اآلثار احملتملة؛
 الشروع يف دراسة إمكانيات التطبيق وهذا من خالل وضع خطة تضمن تقليل االضراراملمكنة على مستوى كل من جودة القوائم املالية ،خدمات احملاسبة والتدقيق وكذا اآلثار
االقتصادية على أصحاب املصاحل.
 العمل املبكر على مشاركة كل املعنيني من خالل اللقاءات و الدورات التكوينية ،و إدماجالتغيري على مستوى برامج التعليم و التكوين احملاسيب؛
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-

وضع خطة إلدماج هذه التعديالت أو املعايري اجلديدة تبدأ بالتحسيس بأهداف هذا التغيري
والتكوين وتنتهي مبرافقة أثناء التطبيق مع ضمان املساعدة واالستشارة وفق أساليب اتصال
واضحة.

الخاتمة:
يف ظل الظروف الراهنة يواجه النظام احملاسيب املايل اجلزائري عدة صعوبات للتطبيق ،ويظهر
جلياً أن عدم مسايرة التحديثات احلاصلة يف  IFRSأهم هذه الصعوبات ،وهذا الوضع ال يؤدي
بالضرورة إىل تلبية متطلبات احملاسبة يف اجلزائر ،وحتقيق األهداف املنتظرة جراء تبين هذا النظام ،وكل
هذا ال يعين عدم تطبيق النظام احملاسيب املايل والتخلي عنه وإمنا جيب توفري االلية املمكنة والطريقة
املناسبة ملسايرة هذه املستجدات وإمكانية تطبيقها مبا يوافق البيئة اجلزائرية.
النتائج :مت التوصل إىل مجلة من النتائج وهي:

 يتوافق النظام احملاسيب املايل مع  IFRSمن حيث توفر هيئة إلعداد املعايري ووجود موقععلى شبكة األنرتنت للهيئة املختصة بعصدار املعايري وتوفر إطار مفاهيمي للمعايري ،إال أن
املمارسة احملاسبية يف اجلزائر ال تزال ال ختضع لقواعد وإجراءات حماسبية ذات مستوى دويل
نظراً لعدم مسايرة املستجدات احلاصلة يف .IFRS
 يتوافق النظام احملاسيب املايل مع بعض  IFRSويوجد تباين يف البعض األخر ،حيث هناكبعض القواعد يف النظام احملاسيب املايل ال يوجد هلا مقابل يف  IFRSوالعكس توجد بعض
 IFRSال يوجد هلا مقابل يف النظام احملاسيب املايل وخاصة ما تعلق منها بالقيمة العادلة
واملستحدثة حالياً.
 ال ميكن حتقيق التوافق بني النظام احملاسيب املايل ومستجدات  IFRSيف ظل خصائص البيئةاالقتصادية احلالية يف اجلزائر ،إال يف حالة حتسني خصائص هذه األخرية والعمل على مراعاة
مقومات ومتطلبات التوافق وتبين ألية فاعلة ملسايرة التحسينات واملستجدات مبا حيقق املنفعة.

التوصيات :ميكن تقدمي التوصيات التالية:

 العمل على ضرورة الوصول إىل معايري وطنية تسري جنباً إىل جنب مع  IFRSوالتطوراتاليت تشهدها ،مع ضرورة استكمال إصدار معايري أو قواعد وطنية تتوافق مع املعايري املستحدثة
يف  IFRSيف اآلونة األخرية.
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 عند إصدار معايري دولية جديدة ينبغي األخذ يف احلسبان الظروف البيئية اخلاصة بالدول.العربية واإلسالمية مبا حيقق اهلدف املنشود من التوافق والتوحيد العاملي
،IFRS  االستفادة من جتارب الدول األخرى يف مداخل التوفيق مع والرتكيز على،IFRS  توسيع دائرة االهتمام مبوضوع التعديالت واملستجدات احلاصلة يفتشخيص املعوقات والصعوبات اليت يعاين منها النظام احملاسيب املايل واليت حتول دون حتقيق
 والعمل على جتاوزها وتداركها بالشكل الذي يوفر مزايا ومنافع ملهنة احملاسبة يف،اهلدف منه
.اجلزائر وجيعلها مواكبة
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