
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



  

  

  

  

  ھذه أرزقه راحة تم� نفسه  " مــــذكرتي"اللھم من فتح أو قرأ

  و رضا يغمر قلبه و عم( يرضي ربه و ذكرا يشغل وقته

  و عفوا يغسل ذنبه و فرحا يمحو حزنه و رزقا يقضي دينه  

  و صفاءا يعلو وجھه

  "ربنا تقبل منا ھذا الدعاء"

  



  

  

يات و و تتحقق المنى و المقاصد و الغا الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات      
الص(ة و الس(م على سيدنا و حبيبنا و قائدنا محمد صلى هللا عليه و سلم إلى يوم 

  .الدين

من أسدى إليكم ):"ص(و قوله " و4 تنسوا الفضل بينكم:" مصداقا لقوله تعالى
  "حتى ترو أنكم كافأتموه تجدوا ما تكافئونه فأدعو له معروفا فكافئوه فإن لم

لمن دواعي الجميل و العرفان أن أتقدم بالشكر الجزيل لFستاذ الفاضل الذي  فإنه 
  ذكرةمعلى ھذه ال أشرف

أسأل هللا أن يجازيه عني خير الجزاء و أن يجعل جھده في " بن فليس أحمد" 
  ".آمين. "ميزان حسناته

يد المساعدة من قريب أو من بعيد زم(ء أو أساتذة  كما 4 أنسى كل من قدم لي
  .العلوم اYقتصادية، التسيير و علوم تجارية

  



    
  

  أھدي عملي ھذا خالصا لوجه هللا تعالى راجية ان يتقبله مني و يجعل ثوابه في صحيفة أعمالي 
  إلى حبيبي ا1كرم وقرة عيني محمد صلى هللا عليه وسلم  

 
تھا، إلى العين الساھرة التي 1 تنام، إلى االتي جعل هللا الجنة تحت قدميھا، إلى من أنارت دربي بدعوإلى 

  من 
  

إلى العطاء ومسايرة الحياة بأفراحھا وأقراحھا، أھدي عملي ھذا راجية من المولى عز وجل أن  دفعتني
  يطيل عمرھا 

  >>أمي الغالية<<

، إلى من العمل به  و العلملطلب رمز التضحية والنضال وعنوان النبل والعطاء، إلى من دفعني  يا إليك
اح إلى من رباني على اLخKق والفضيلةعلمني أن الفشل يصنع النج أعطاني دروس في الحياة و  

  >>أبي العزيز<<

  ،إلى من أودعتني Q أھديك ھذا البحث إلى من أفتقده،إلى من يرتعش قلبي لذكراه

         >>خالي العزيز<<      

ت ،إلى من يعيش في ظل وجودھم أملي،إلى من اظھروا لي ما ھو أجمل من عيون رعت وقلوب دع لىإ
سعيد،سيد :،إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات ،إخوتيملجئيالحياة،إلى من كانوا مKذي و 

  . ،فطيمةعائشة أحمد،

.ميادة، خولة،سلمى،نسيبة،مريم،حليمة،ريمة: أحلى اLوقات إلى صديقات دربي الذين عشت معھمو  

.اLقارب كل اLھل وإلى   

.إلى كل من ساعدني في إنجاز ھذا العمل من قريب أو من بعيد  

  إلى كل من يذكرھم قلبي ولم يخططھم قلمي، أھدي لھم جميعا ھذا العمل المتواضع،
.راجية من المولى عز وجل أن يكون بادرة خير لي في حياتي  
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  :مقدمة    
إن أية مؤسسة ومھما كان شكلھا تتطلب تسجيل معام�تھا في الذاكرة لترشيد التنفيذ والمساعدة على     

اتخاذ القرارات في جميع المجا.ت، وحيث أن المحاسبة تعتبر بمثابة اللغة التي يتم بھا إب�غ الواقع 
ي وسيلة لتحليل عمليات ا.قتصادي 4ية مؤسسة وكذا لكل من له مصلحة في استخدام ھذا الواقع ، فھ

المؤسسة والرقابة على تنفيذھا والتخطيط للمستقبل، لذلك يجب أن تنتج المحاسبة معلومات مفيدة يثق بھا 
متخذو القرارات من أصحاب المصلحة ا.قتصادية وحتى تكون كذلك يجب أن تعبر تعبيرا صادقا 

  .وحقيقيا عن الواقع الفعلي للمؤسسة 

ا.قتصادية العالمية وما أفرزته من ترابط .قتصاديات الدول وما ظھر من مفاھيم  ن التغيراتأكما      
أوجب الخ،....ية، الحوكمة المؤسساتيـةجديدة منھا الحكومات ا>لكترونية التكت�ت وا.ندماجات ا.قتصاد

  .توحيد المفاھيم والنظم المحاسبية بمعنى توحيد لغة المحاسبة

بمنأى عن ھذه التغيرات الدولية كان لزاما عليھا ا.لتزام بتطبيق معايير  وحيث أن الجزائر ليست     
المحاسبة الدولية من قبل المحاسبين عند إعداد وفحص القوائم المالية، وھذا حتى يتماشى مع متطلبات 

أصبح . يتماشى مع الوطني التجارة العالمية وعولمة أسواق رأس المال خاصة وأن المخطط المحاسبي 
ر المؤسسات الجزائرية والظروف الدولية ا4مر الذي استدعى إعادة النظر في ھذا المخطط من تطو

ھذا النظام الذي يمثل خطوة ھامة في عملية تطبيق المعايير .خ�ل طرح مشروع النظام المالي المحاسبي
ة الرامية إلى الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية في الجزائر، وذلك في سياق ا>ص�حات ا.قتصادي

مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، باستجابة المحاسبة .حتياجات أطراف عديدة من المعلومات، والتي 
يأتي في مقدمتھا المستثمرون سواء المحليون أو ا4جانب، من خ�ل توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع 

  .البيئة المحاسبية الدولية

 الضرورية المحاسبية المعلومات توفر التي ا�ساسية ا�دوات من ةالمحاسبي ا�نظمة كما تعتبر    
 والتي والمصداقية بالشفافية المقدمة والمحاسبية المالية المعلومات تتصف أن يجب لذا .المالية لKسواق

 إلى الجزائر تسعى لذا ، مختلف المتعاملين من التحوط من مختلف المخاطر المتعلقة بالمعلومات تمكن
 المعايير فق و الدولية والمتغيرات يتماشى جديد مالي محاسبي نظام تبني خ�ل من المالية السوق تطوير

 ا4ساسية المكونات من أصبح الذي المالي السوق بقطاع النھوض من يمكنھا الدولية، المحاسبية
 النظام مع صعوبات ي�قي كان الذي ا4جنبي المستثمر جلب خ�ل من الدول، مختلف .قتصاديات

 بالشفافية تمتاز معلومات تقديم على الجزائرية ا.قتصادية المؤسسات إرغام و القديم المحاسبي
 وكذا المالي، السوق وتفعيل المشاركة على وتحفيزھا لھا، الحقيقية المالية الوضعية تبين والمصداقية

 المالية بالمعلومات المتعلقة المخاطر تقليل خ�ل من المالية السوق في المتعاملين مختلف تحفيز
  .والمحاسبية

 :البحث إشكالية  

  :التالي الرئيسي التساؤل في بالبحث المتعلقة ا>شكالية صياغة تمتالموضوع، لھذا التطرق بغية   

  الجزائر؟ب قطاع السوق المالي  تأھيلفي  المالي النظام المحاسبي دورما 

  : التالية فرعيةال سئلةا� نطرح الموضوع بجوانب ول�لمام  
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  ؟فيما يتمثل مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد -  
  ؟ما ا4ھمية التي يكتسيھا النظام المحاسبي المالي المعتمد في الجزائر -

نتيجة تطبيق  ا.قتصاديةما ھي اQثار و التغيرات التي طرأت على القوائم المالية لوضعية المؤسسة -
  ؟الماليالنظام المحاسبي 

  المالي؟ المحاسبيم النظا نجاح اتلبمتط مع و القانونية المالية ا.قتصادية، البيئة توافق ىمد ما

  ؟ما ھي العقبات التي تواجه بورصة الجزائر -

و التي تساعد في بناء سوق مالي  SCF المحاسبي المالي الجديد ما ھي أسباب توجه الجزائر للنظام  -
  ؟كفء

 : البحث فرضيات  
  : اQتية الفرضيات صحة اختبار نحاول سوف البحث، إشكالية لمعالجة

النظام المحاسبي المالي الجديد يعتبر تقنية من التقنيات التي تستخدم في المؤسسة من أجل ترجمة  - 
  .اقتصاديةمختلف العمليات إلى قوائم مالية تفيد متخذي القرار و تحقق أھداف 

المستثمرين الحالية  احتياجاتالي  أھمية بالغة كونه يستجيب لمختلف يكتسي النظام المحاسبي الم - 
المستقبلية ،إضافة إلى أنه يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة للوضعية و

  .المالية للمؤسسة 
يق النظام ھناك عدة تغيرات طرأت على مكونات القوائم المالية للمؤسسات  ا.قتصادية نتيجة لتطب -

  .المحاسبي المالي

   . المالي المحاسبيم  النظا تطبيق اتلبمتط مع و القانونية  المالية ا.قتصادية، البيئة توافق عدم - 

لقد أصبحت بورصة الجزائر واقعا ملموسا من الناحية المؤسساتية وھذا في حد ذاته خطوة ھامة نحو  -  
إ. أنه نجد أن ھناك معوقات حالت دون تحقيق الفعالية .المساھمة في تمويل المشاريع ا.ستثمارية 

  .إلخ...المرجوة منھا وھذه العقبات قد تأخذ طابع اقتصادي ، واجتماعي وثقافي وتنظيمي  

توجھت الجزائر إلى تبني نظام محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وذلك لعدة  -
توفير معلومات ذات مصداقية و قوائم مالية تمتاز بالشفافية أسباب أھمھا بناء سوق مالي كفئ من خ�ل 

   .و ا>فصاح

  :أسباب إختيار الموضوع

  :ا الموضوع دون غيره من أھمھا ما يلي توجد عدة أسباب دفعتنا للبحث في ھذ    
 طبق ثم ، 2007 سنة مالي محاسبي نظام عنه نتج المحاسبي المجال في بإص�حات الجزائر قيام -   

 يطبق المالي المحاسبي النظام ترك يجب ف� كثيًرا، وكلفت طوي� دامت ا>ص�حات فھذه ، 2010سنة
 عملية تقييم من .بد كان ولھذا محددة، أھداف ينتظر بل ا>ص�حات من ينتظر ما ھذا ليس فقط، ھكذا

 ھو فالمبرر .تواجھه التي والعراقيل الصعوبات ھي ما المسطرة، ا4ھداف وفق يسير ھو فھل التطبيق،
  .التطبيق بعد المالي المحاسبي النظام اتجاه معرفة
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  .و التي تتطلب تحلي� واقعيامحاولة ا.ط�ع و التعرف على ھذا الجانب من المواضيع ا.قتصادية  - 
  .مة و خاصة في التنمية ا.قتصاديةا4ھمية التي يكتسيھا القطاع المالي بصفة عا -
  .كثرة ا.ھتمام بسوق رأس المال من قبل البلدان المتطورة - 

   :أھمية الدراسة
نظرا ل�خت�.ت ا.قتصادية الداخلية و الخارجية التي يعاني منھا ا.قتصاد الوطني فان أھمية        

البحث تنبع من الدور الذي يلعبه القطاع المالي في جذب الفائض في رأس المال الغير موظف في 
صبح من المكونات و يحوله إلى رأس مال موظف و فعال في الدورة ا.قتصادية،خاصة و أنه أ ا.قتصاد

  .ا4ساسية .قتصاديات لمختلف الدول
كما تكمن أھمية ھذا البحث في محاولة تقديم تشخيص منظم للحالة التي وصل إليھا القطاع المالي في    

  .الجزائر من خ�ل تبني النظام المحاسبي الجديد و التخلي عن النظام القديم

  :أھداف البحث     

  :يطلع ھذا البحث للوصول إليھا فيما يلي نلخص ا4ھداف التي      

المساھمة في إعطاء صورة حية عن النظام المحاسبي المالي الجديد و كيفية تأھيل القطاع المالي -
  .الجزائري

التوسع  عن الناتجة و المت�حقة ا.قتصادية للتحو.ت استجابة المحاسبة شھدتھا التي التطورات إبراز -
 .الدولية صاديةا.قت للمعام�ت الكبير

 .المالي المحاسبي النظام لتطبيق المحتملة والتأثيرات النتائج معرفة -
 .المستمرة الحديثة الدولية للتغيرات المحاسبي النظام مواكبة لمدى التعرف محاولة -
 .الجزائرية المحاسبية والبيئة المؤسساتية البيئة وتحليل متابعة محاولة -
  .المالي المحاسبي النظام إصدار في الدولة قبل من المتبعة خطوات متابعة - 
  .و الطرق المستعملة في تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر  تقديم أھم التقنيات - 
  .معرفة التغيرات الحاصلة في القطاع المالي بالجزائر -

   :المستخدمالمنھج -

 أداة بإتباع البحث موضوع معالجة تتم المرجوة، ا4ھداف إلى والوصول ا>شكالية على ل[جابة     
 المحاسبي للنظام التحليلي والوصف للمحاسبة، الوطني المخطط نقائص إظھار في والتحليل، الوصف

ومدى مساھمته في تفعيل قطاع السوق  الجزائر في تطبيقه  أھمية وتوضيح المالية، المالي والمعلومة
  .المالي

  :الدراسات السابقة

 في المحاسبي المالي با>ص�ح المرتبطة المختلفة ا4بعاد مناقشة تناولت التي الدراسات تعددت   
 النظام وقصور نقائص وتشخيص الجزائر في المحاسبي ا>ص�ح بدراسة اھتمت معظمھا لكن الجزائر،
 التي الوطنية والدراسات العلمية المؤتمرات بعض نستعرض سوف ا>طار ھذا وفي السابق، المحاسبي

 وذكر حصر يتم سوف أنه إلى ا>شارة تجدر الجزائري، المحاسبي المالي ا>ص�ح مجال في أجريت
  : اQتي أھمھا من والتي المنشورة العلمية والدراسات الحديثة المرجعيات

 2004 بلغيث بن مداني دراسة -
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 :عنوان ويحمل الجزائر، بجامعة ا.قتصادية العلوم في دكتوراه أطروحة عن عبارة البحث
 حالة على بالتطبيق -الدولية التوحيد أعمال ظل في الجزائرية للمؤسسات المحاسبي النظام إص�ح أھمية

 - الجزائر
 النظام إص�ح أھمية لمدى صاحبھا فيھا تطرق التي الرائدة، الدراسات من البحث ھذا ويعتبر  

 التوحيد ميدان في الجزائرية التجربة بدراسة مرورا الدولية، التوحيد أعمال ظل في للمؤسسات المحاسبي
 بات للمؤسسات المحاسبي النظام إص�ح أن إلى الدراسة وخلصت المحاسبية، المعايير وإعداد المحاسبي

 تعرفھا التي العميقة والتحو.ت المستجدات لكافة المحاسبية الممارسة مسايرة لضمان ضروريا أمرا
  .الجزائر

عبد الكريم ، القوائم المالية في المؤسسات الجزائرية وفق معايير المحاسبة الدولية،مذكرة شناي  -
  .2009ماجستير في علوم التسيير تخصص محاسبة،جامعة باتنة،

تطرق الباحث في ھذه المذكرة إلى القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية و كيفيات التقييم و التسجيل 
  .ة الدوليةوفق معايير المحاسب

كما تطرق إلى النظام المحاسبي المالي في الجانب التطبيقي قام الباحث بتطبيق عملية التقييم و التسجيل 
  .اقتصاديةللعمليات المحاسبية على مؤسسة 

 نوفمبر 30 و 29 ، ورقلة ،جامعة الجزائر في المحاسبي ا1ص/ح" :حول الدولي العلمي الملتقى -

2011.  
قورين حاج قويدر و آخرون ،تأھيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية ا.قتصاد الجزائري  -

،ملتقى دولي حول المنافسة و ا.ستراتيجيات  SCFبا.عتماد على النظام المحاسبي المالي الجديد 
  .2010التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،جامعة الشلف 

 المطبوعات ديوان ، 06 العدد إفريقيا، شمال الموحد المحاسبي النظام تطبيق متطلبات كتوش، عاشور 
  .2009  ا4ول السداسي الشلف، جامعة إفريقيا، شمال اقتصاديات مخبر الجامعية،

 :البحث خطة  
 ا4ول الفصل خصص بحيث فصول، ث�ثة إلى البحث تقسيم تم الموضوع، جوانب بكل ا>لمام بغية   

 والمبحث لمحاسبة،للمحة عامة عن ا ا4ول المبحث في نتطرق، لدراسة المحاسبة وتطورھا في الجزائر
 فيه التطرق يتم فسوف الثالث المبحث أما ، للمحاسبة الوطني لمخططا لدراسة و تقييم  خصص الثاني

 .للنظام المحاسبي المالي الجديد
 البحث، في أساسي عنصره باعتبار ، السوق المالي في الجزائر قطاع لدراسة الثاني الفصل وخصص

 والمبحث ،بورصة الجزائرل فيه نتطرق الثاني والمبحث ،ماھية السوق المالي ا4ول المبحث يتناول حيث
 .لمقومات البورصة الجزائرية يخصص الثالث

دور النظام المحاسبي المالي  في تدعيم ا.قتصاد الجزائري من خ�ل ل تخصيصه تم الثالث الفصل  
البورصة الجزائرية  إلى ا4ول المبحث يتطرق مباحث، ث�ثة إلى الفصل تقسيم وتم ،السوق المالي 

إدراج  دور المحاسبة المالية فيل يخصص الثاني والمبحث ، وتبني نظام المحاسبة المالية الجديد
متطلبات  دراسة فيه فيتم الثالث المبحث أما ،ا4وربيةالمؤسسات الجزائرية في البورصات العالمية و 

 .تبني النظام المحاسبي المالي لتطوير قطاع السوق المالي في الجزائر وخلق التنافسية
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  المحاسبة وتطورھا في الجزائر:الفصل ا�ول 

  تمھيد    

العصور في  عرفت الممارسة المحاسبية تعايشا كبيرا مع التطورات ا�قتصادية وا�جتماعية على مر    
الذي أحدث تحو�ت كبيرة  الواقع ا�قتصادي الجديدالمحيط الذي كانت تستعمل فيه المحاسبة، وفي ظل 

تعدد وتنوع المعام+ت التجارية بين  في العالم وذلك من خ+ل تطور التجارة واتساع رقعتھا وكذلك
وامتداد نشاطھا ليغطي العديد من الدول المختلفة، غير أن  الدول، وانتشار الشركات المتعددة الجنسيات

بين الدول دفع الشركات المتعددة الجنسيات إلى المطالبة بتوحيد وتقريب  يةاخت+ف الممارسات المحاسب
 .العالم المحاسبية من أجل تسھيل عمليتي الرقابة وا�تصال عبر مختلف فروعھا في الممارسات

لوضع أسس دولية  وفي أوائل السبعينيات من القرن الماضي انطلقت بعض الجھود والمحاو�ت     
القوائم المالية لمختلف الشركات  على مستوى العالم من أجل توفير قاعدة واحدة لقراءةلمھنة المحاسبة 

  .الدولية، وذلك تجاوبا مع توسع أنشطة التجارة من مختلف البلدان تمثلت في معايير المحاسبة

من خ+ل انضمامھا المرتقب  ومن أجل مواكبة الجزائر ل+قتصاد العالمي وتفتحھا على العولمة     
ا�قتصاد الموجه وتبنيھا �قتصاد السوق القيام  للمنظمة العالمية للتجارة، حاولت الجزائر ومنذ تخليھا عن

إجراء إص+حات عميقة ،و من بينھا تكييف المخطط المحاسبي الوطني المعمول به لفترات طويلة ب
اعد على تفعيل مختلف بمؤسساتھا مع نظام محاسبي مالي يساير معايير محاسبة دولية تتضمن آليات تس

المعام+ت الدولية التي تعقدھا الجزائر مع مختلف المؤسسات اCجنبية من جھة،و من جھة أخرى إلى 
تطبيقه بالمؤسسات  فك جزء كبير من الصعوبات الموجودة بالمخطط المحاسبي الوطني اتجاه

  .،حيث أصبح العمل به � يساير معايير المحاسبة الدولية الوطنية

مشروع نظام محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة  واعتمادو لذلك سعت الجزائر لتبني       
يتوافق مع اNص+حات الكبرى  2007نوفمبر  25بتاريخ  11-07الذي ظھرت معالمه يالقانون  الدولية

  .كمطلب ضروري في العصر الحديث

    :سوف نقسم الفصل إلى ث+ث مباحثعليه و    

    المحاسبة حول عموميات :المبحث اCول  

  دراسة وتقييم المخطط المحاسبي الوطني:المبحث الثاني 

  د النظام المحاسبي المالي الجدي:المبحث الثالث 
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 المحاسبة حول عموميات : ا�ول المبحث       

 أن ،أي للمجتمع وا�جتماعية ا�قتصادية للظروف وفًقا تتأثر فھي اجتماعيا علًما المحاسبة باعتبار    
 .للمجتمعات وا�جتماعية ا�قتصادية الظروف لتطور ووفقا المجتمعات لتطور وفًقا تتطور المحاسبة

 النظريات ھذه جميع فإن المحاسبية البيانات استخدامات حول النظرية ا�خت+فات من الرغم وعلى   
 مدى على للحكم أساسا ليعتمد المحاسبة نظرية ھيكل أو المحاسبة لنظرية مرجعي إطار تقديم إلى تھدف
 .الخاصة المحاسبية واNجراءات الطرق وانسجام م+ئمة

 لمحاسبةعلم ال التاريخي التطور : ا�ول المطلب   
 عن نتج ولقد ال،لمجا ذابھا اھتمو لمفكرين توالدت ودراسات تجارب خ+صة الحديثة النظريات تعتبر   
 نحدد أن للمحاسبة،ويمكن عالمية معايير بوضع اھتمت متخصصة واتحادات مھنية جمعيات التطور ھذا

– علمية Cحداث أو كبرى تاريخية Cحداث نتيجة سواء -المحاسبة لتطور الرئيسية والخطوات المراحل
 :كاTتي

  :والوسطى القديمة العصور في المحاسبة- أو$

 كانت المتوسط، اCبيض البحر حوض في نشأت فلقد نفسھا، الكتابة اختراع قدم قديمة المحاسبة تعتبر    
 والكھنة والقياصرة الملوك خزائن لضبط كوسيلة محاسبية كشوف على واقتصرت والقياس للعدد مرادفة
  . واCخشاب الحبوب من الحيوية المواد مخازن لمراقبة

 2900 حوالي المسمارية الكتابة اختراع نأ " Mesmer "  يرى الموجه مركزيا الثوري ا�قتصاد في
 سداسيا نظاما الكھنة ھؤ�ء اخترع فقد للمعابد ا�قتصادية المؤسسات Nدارة السومريين الكھنة من م.ق

 بسيطة محاسبة شكل على مرتبة صناديق في وتحفظ الفخار من ألواح على تثبت البيانات فكانت ل\عداد
 1.للمخازن

 فقد القديم، اCدنى الشرق مثل محاسبية تطورات ھناك تكن فلم والروماني اNفريقي ا�قتصاد في   
 ساد حيث الوسطى العصور في شمعية ألواح على عرض بشكل والتجار الحرفيين ديون بإثبات اكتفوا
 المحاسبي اNثبات واقتصر الذاتي، ا�كتفاء ويحقق الزراعة على يعتمد ا�قتصاد وكان اNقطاعي النظام
 واNقطاعيين الكنيسة رجال من اCراضي م+ك كبار لدى تمسك الحيوانات جلود رقائق من سج+ت على

 كبار بين انتشرت الوسيط العصر نھاية عند لكن Cسيادھم، الف+حين محاصيل وتسليم است+م لمراقبة
 دون الزمني التسلسل وفق واحد سجل في وا�قتصادية الشخصية اCحداث أھم إثبات طريقة الحرفيين

 1750 عام سائدة كانت التي " رابي حمو " شريعة أن كما .المحاسبي للتسجيل واضح نظام أي وجود
 تنظيم عالجت إذ البابلية، الحضارة مرحلة خ+ل الحياة جوانب لكافة التشريعي اCساس تشكل م.ق

  2.التجاري والتبادل المالية المعام+ت
 تطورا المحاسبة تطورت م.ق 1000 منذ سادت التي والرومانية اNغريقية الحضارة ظل وفي   

 المحاسبي،وفي للقياس وكوسيلة المقايضة، من بد� للتبادل كوسيلة النقود بظھور التطور ھذا كبيرا،وتوج
 وا�ھتمام اNداري والتنظيم القانوني التشريع على ا�ھتمام انصب الرومانية الحضارة من متقدمة مرحلة

                                                           
 .01 ص ، 1991 سوريا، حلب، جامعة الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية ، المحاسبة نظرية ، حنان حلوة رضوان 1
  
2
 .25 ص ، 2004 اCردن، عمان، للنشر، وائل دار المالية، المحاسبة علم إلى المعاصر المدخل ، النقيب العزيز عبد كمال 
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 والدفاتر المستندات استخدام تطور رافق ذلك فكل النقود، استخدام في وتوسع الضريبة، بحسابات
 1. الدورية المراجعة موازين المحاسبية،وإعداد واNجراءات

 عام حتى م 1494 عام الحديث المحاسبي للفكر اCول الجيل(التجارة عصر في المحاسبة -ثانيا

 ): م 1930
 إلى ذلك أدى وقد المحاسبة تطور في ھام أثر اNيطالية الدوي+ت في والبنوك التجارة انتشار يعتبر    

 م 1340 في المحاسبي للقيد اCول الشكل ظھر حيث المزدوج القيد وطريقة المحاسبي التوازن استخدام
 في عشر الثالث القرن في المنتظمة التجارية الدفاتر مسك بوادر وظھرت .اNيطالية جنوه مدينة في

 نمط على اCوربية الدول بقية في وانتشرت فرنسا إلى ذلك بعد انتقلت و )1439-1436(فلورشة مدينة
 Luca) واعتمد .عشر والسابع السادس القرنين مدى على ا�نتشار ھذا على ساعد مما" باشيولي "

Pasioli) شرح قدم كما ،)إليه– منه( المصطلح وھو ھذا يومنا إلى يستعمل مازال الذي المصطلح كتابه 
 2.المزدوج للنظام

 بإمكانات التجار فئات ظھرت التجارة عصر بروز مع و التجاري النشاط وتوسع انتشار أن كما   
 لظھور مھد ومما وتطويره، المزدوج المحاسبة نظام لظھور الم+ئمة اCرضية وجود أتاح مما كبيرة،

 خ+ل من أوروبا في مرة Cول عرف حيث الھندي، العشري اCرقام نظام استخدام انتشار ھو النظام ھذا
 3 ." بيسان فيبوناسي ليورناردو " الروسي للكاتب للرياضيات كتاب

 حركة وظھور ، المتوسط اCبيض البحر دول مختلف بين التجاري النشاط وتوسع انتشار وكان   
 التجارية الرأسمالية ظھور إلى أدى أوروبا، إلى الثمينة المعادن وتدفق أمريكا، كتشافكا ا�كتشافات

 السادس القرن في واضح بشكل المال رأس حساب ظھر وبالتالي أكثر، المحاسبة تطوير استلزمت التي
 اCرصدة وقائمة والخسائر اCرباح قائمة ظھرت وقد للمشروع، العامة الميزانية بإعداد عشر،والمطالبة

 ھو منفصلة مالية قوائم إعداد وراء آنذاك اCساسي الدافع وكان م، 1600 سنة حوالي الوجود إلى
  4.المال رأس بخصوص معلومات على الحصول

 1673 عام التجارة تنظيم قانون في طلب قد اCوروبية، التجارة قوانين في الرائد الفرنسي المشرع و   
 النظام "باسم بسيط كتاب صدر انكلترا وفي نظامية، محاسبية سج+ت مسك الصغير التاجر من حتى م

 5.الدفاتر لمسكا�نكليزي 
 يقوم اCساسي ھدفھا الفردي، المشروع أصحاب لخدمة كأداة المحاسبة أمست المرحلة ھذه وحسب   

 الثامن القرن ايةدب وفي السرقات، لمنع المخزون رقابة وكذلك الغير، وأموال ديون وحراسة رقابة على
 التجارية اCشخاص، شركات ظھرت الفردية، المشروعات وتمت ا�قتصادية الحياة تطورت عشر

  .الصناعية وكذلك
  
 

                                                           
1
 . 02 ص ، 2008 اCردن، عمان للنشر، وائل دار ،المحاسبة مبادئ في الشامل ،الكبيسي الستار عبد 

  
 .16 ص ، 1998 اCردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة مكتبة المحاسبي، الفكر تطور حنان، حلوة رضوان 2
  
 .:15 ص ، 2006 عمان، الثقافة، دار ،المحاسبة نظرية مأمون، حمدان القاصي، حسين 3
  
 2006 السعودية، الرياض، المريخ، دار وآخرون، كاجيجي، احمد علي خالد ترجمة المحاسبة، نظرية وآخرون، شرويدر، ريتشارد4

 .26 ،ص
  
5
  .23 ص ذكره، سبق مرجع المحاسبي، الفكر تطور حنان، حلوة رضوان 
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  :الصناعية الثورة أثناء المحاسبة- ثالثا 
 الفكر في اCثر بالغ لھا كان وقد ا�قتصادي، التطور تاريخ في انعطاف نقطة الصناعية الثورة مثلت    

 الثورة فرضته الذي التطور مسايرة على قادرة الصغيرة المشاريع تعد لم إذ المحاسبي،
 إلى اللجوء اقتضت الثمن الباھظة الحديثة اT�ت على للحصول الكثيرة اCموال إلى الصناعية،فالحاجة

 أدى ما عشر التاسع القرن مطلع في انكلترا في مرة Cول المساھمة شركات وظھرت المساھمة، شركات
 مما المساھمين، طرف من المحاسبية المعلومات على الطلب وزيادة اNدارة، عن الملكية انفصال إلى

 المحاسبي الفكر على الصناعية الثورة نتائج أھم ومن دوريا، التقارير إعداد ضرورة إلى استدعى
 1:اTتي

 وزيادة اCجل، طويلة رأسمالية أصول حيازة الصناعية الثورة نتائج من :التكاليف بمحاسبة ا$ھتمام -
 تخصيص طريق عن المنتجات تكاليف بتحديد وا�ھتمام الرأسمالية، السلع لمنتجات اNنتاجية الفترة

 على الثابتة باCصول الخاصة ا�ھت+ك تكاليف واحتساب مختلفة، محاسبية دورات إلى المؤسسة تكاليف
 .المختلفة المنتجات وعلى المختلفة، المحاسبية الدورات

 لمصلحتھم،وتعمل المؤسسة بإدارة وتقوم المساھمين عن كوكيل عملھا اNدارة تمارس : الوكالة نظرية  -
 المھمة في نجاحھا مدى إظھار في ترغب وھي للمساھمين، العامة الجمعية تصدرھا التي بالقرارات

 قوائمھا في عنھا المعلن اCرباح تعظيم على اNدارة قدرة بمدى يقاس النجاح ھذا كان إليھا،وقد الموكلة
 أداء لتقييم كأساس الدخل قائمة بروز إلى أدى واNيرادات النفقات بين المقابلة ظھورمفھوم المالية،ومع

 .أيًضا المؤسسة ،وأداء المؤسسة إدارة
 مركزھا تلخص التي المؤسسة ميزانية عن اNع+ن في البداية في اNفصاح ظھر : ا5فصاح ظھور -

 جميع تمكن لعدم نظرا ولكن بالمؤسسة، المتعلقة القرارات بناء وفقھا ليتم معينة، فترة في المالي
 اتھوسج+ دفاترھا على مباشرة ا�ط+ع من بالمؤسسة المھتمة اCطراف من غيرھم أو المساھمين
 ظروفھا لحقيقة منشورة أخرى مالية قائمة أي أو ميزانيتھا تمثيل مدى من للتأكد المحاسبية،

 حسابات بمراجعة الحسابات مراجعي إلى جميعھا التجارية التشريعات ا�قتصادية،عھدت
 . المنشورة المالية القوائم صحة مدى من المؤسسة،والتأكد

 ومراقب المحاسب مركز وتعرض اNف+س، حوادث وتوالي ا�قتصادية اCزمة حدوث إن:1929أزمة -
 منظمات لتشكل البعض، بعضھا مع الصغيرة المحاسبية المھنية المنظمات اتحاد للخطر،ظھر الحسابات

 ورفع المحاسبي، العمل توجيه في ھاما دورا وتلعب المالي، تمعالمجو الدولة على وجودھا تفرض قوية
  .المھني للسلوك الضوابط ووضع الجارية، الممارسة توحيد ومحاولة المالي، للمجتمع المحاسبي الوعي
  :المالية المحاسبية المعايير وتطور نشوء - رابعا

يسمى بعمليات التنميط داخل الدول أو� و تطور في بداية الث+ثينيات من القرن العشرين ظھر ما  
اCبحاث و الدراسات ثانيا،و كان الھدف من عملية التنميط المحاسبي ھو توحيد المصطلحات و القواعد 

و الدليل على .المطبقة في بلد معينو الحصول على بيانات محاسبية موحدة في محتواھا و طريقة عرضھا
عندما اتفقت الھيئة الفدرالية المشرفة على 1932ة اCمريكية سنة ذلك ما حدث في الو�يات المتحد

بورصة اCوراق المالية مع مجمع المحاسبين اCمريكي تضمنت إرساء مجموعة من المبادئ المحاسبية 
التي  يمكن أن تلقى قبو� عام وذلك للقضاء على ا�خت+ف و التباين و عدم التناسق السائد في القوائم 

  .و تعميم استعمال ھذه المبادئ كأساس في إعداد القوائم المحاسبية للمؤسساتالمحاسبية 

                                                           
1
 .26- 23 ص.ص ، ذكره سبق مرجع ، ، مأمون حمدان القاصي، حسين 
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لمھنيين و ا�كادميين ا قبل من مةمقدال الدراساتو اCبحاث من العديد بظھوركما تميزت ھذه المرحلة   
 نكا التيو المحاسبي التطور من السابقةمما أدى إلى تطوير المحاسبة بشكل كبير على عكس المراحل 

  1.المھنيون الطرف الوحيد في ذلك

  مفھوم المحاسبة ووضائفھا: المطلب الثاني  

  تعريف المحاسبة:أو$

  :ھناك عدة تعاريف للمحاسبة نذكر منھا 

التي يمكن  ا�قتصاديينالمحاسبة نظام معلوماتي يھتم بالعمليات التي يقوم بھا مختلف اCعوان  •
 .التعبير عنھا بالنقود

القياسي و بحوث  ا�قتصادالتقنيات الكمية لمعاملة البيانات مثل اNحصاء ، المحاسبة تقنية من •
المؤسسات (ختلف أنواع المنظمات العمليات ،و تتميز عنھا في أنھا مطبقة منذ القدم في م

  .2مما ساعد كثيرا على تطورھا)اNدارات و

 BUSINESSيطلق معظم الباحثين على المحاسبة مصطلح لغة اCعمال  كما •
LANGUIAGE   نھا   أي المحاسبة تختص بتجميع البيانات ا�قتصادية عن المنشأة بقصدC

توفير تقارير مالية  تقدم للمستفيدين من خدماتھا من أطراف داخلية أو خارجية  المعلومات التي 
  .3تلزم �تخاذ القرارات المالية في المجا�ت المختلفة

تختص بتسجيل و تبويب و تلخيص اCحداث ا�قتصادية  وتعتبر المحاسبة مھنة منظمة ومنتظمة   
المرتبطة بالمؤسسة بكيفية تسمح من استخدام مخرجاتھا في مناحي التسيير الداخلي للمؤسسة من جھة 

  4.ومن جھة أخرى في بناء مواقف وقرارات مختلفة من جھات ذات مصلحة في المؤسسة

 أنواع المحاسبة :ثانيا

 ومحاسبة العمومية المحاسبة الوطنية، المحاسبة ھي للمحاسبة، أساسية أنواع ( 03 ) ث+ثة توجد    
 .المؤسسة

  الوطنية المحاسبة   1-
 مختلف بين تحدث التي التدفقات تلك أي الوطن، مستوى على والمالية الحقيقية التدفقات تدرس   

 .ا�قتصاديين اCعوان
 العمومية المحاسبة  2-

 ذات العمومية الھيئات وكل المحلية الجماعات الدولة، مستوى على والمالية الحقيقية التدفقات تدرس   
 الصناعي وغير التجاري غير الطابع ذات العمومية الھيئات أي اNداري، الطابع

                                                           
1
نيل  عبد الھادي بوقفة،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على مكونات القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية،مذكرة تدخل ضمن متطلبات  

  .5،ص2010/2011شھادة الماستر،دراسات جبائية ومحاسبية معمقة،جامعة قاصدي مرباح،،
  .01،ص 2009: 6طوعات الجامعية ،الجزائر،طمحمد بوتين ،المحاسبة العامة للمؤسسة،ديوان الم 2
3
  .  26:،ص 2007: 4محمد مطر،مبادئ المحاسبة المالية،دار وائل للنشر و التوزيع ،اCردن،ط.د -  

4
 29/30ئر،جامعة ورقلة،صديقي مسعود ،فاعلية اNص+ح المحاسبي في الجزائر ،ملتقى حول اNص+ح المحاسبي في الجزا.أ  

  .03،ص2011نوفمبر
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  المؤسسة محاسبة  3 - 
 :ھي أنواع، ث+ثة من تتكون

  : التحليلية المحاسبة -أ
 .فيھا والتحكم تحليلھا ا،بھحسا والخدمات، السلع بتكاليف تھتم

 :التقديرية المحاسبة- ب -
 فع+ أنجز بما التقديرات تقارن حيث المستقبلية، الفترات في يحدث سوف ما تقدير على تعتمد    

 .الفروقات وتستخرج
 :ةالعام المحاسبة-ج 
 عمليات وتفسير تقديم حساب، تسجيل، تقييم، تحليل، بجمع، المحاسبة من النوع ھذا في المحاسب يقوم   

  .1بالنقود عنھا التعبير يمكن التي النشاط،

  :وظائف المحاسبة :ثالثا    
ومن التعاريف للمحاسبة وظائف متعددة ،تترابط فيما بينھا لتجعل العمل المحاسبي ملما بالمؤسسة    

  :السابقة نستنتج بعض الوظائف
 .حدثت فع+وھي تسجل جميع العمليات المحاسبية التي :وظيفة التسجيل  -1
وھي عملية فصل العمليات في حسابات مستقلة و مترابطة مع :وظيفة التبويب و التصنيف  -2

 .بعضھا البعض
 و ھي تقديم العمليات المحاسبية ملخصة في شكل قوائم مالية :وظيفة تلخيص المعلومات -3

 .للمستخدمين
 ة عملية شرح وھي لھا ع+قة بالوظيفة السابقة حيث تقدم ھذه الوظيف:يروظيفة التفس -4

 .منھا ا�ستفادةللمستخدمين لتسھيل عملية )القوائم  المالية(للمخرجات
 وھي عملية تحليل للمعلومات المستخرجة من القوائم المالية حيث يساعد التحليل:وظيفة التحليل -5
  .خاصة ا�ستثماريةالقرارات المھمة  اتخاذفي  
ا�قتصادية لمعرفة حجم النمو أو و ھي عملية قياس موارد المؤسسة  :وظيفة القياس-6

ويمكننا توضيح  وظائف المحاسبة في الشكل . التدھور،باNضافة إلى المقارنة بالسنوات السابقة
  :التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  .02محمد بوتين،مرجع سابق،ص 
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  وظائف المؤسسة:01شكل رقم    
  إنتاج المعلومات                      وظيفة القياس                                                 

    
  

  وظيفة التفسيير  وظيفة التسجيل
  
  

  تلخيص المعلومات                                                             
  وظيفة التبويب                                 

  
المyyyالي للقyyyوائم الماليyyyة فyyyي ظyyyل تبنyyyي النظyyyام  اCداءمنصyyyر سامية،اNفصyyyاح و تقيyyyيم :المصyyyدر      

المyyyyالي المحاسyyyyبي علyyyyى ضyyyyوء معyyyyايير المحاسyyyyبة و اNبyyyy+غ المyyyyالي الدولي،مyyyyذكرة تyyyyدخل ضyyyyمن 
جامعyyyyyة قاصyyyyyدي محاسyyyyyبية و جبائيyyyyyة معمقة،دراسyyyyyات  متطلبyyyyyات نيyyyyyل شyyyyyھادة الماستر،تخصyyyyyص

  .09،ص2010/2011،ورقلة،مرباح
  :   كما نجد أن للمحاسبة وظائف أخرى نذكر منھا    
  تعتبر كقاعدة أساسية للتحليل المالي ؛ -  
  اCمر؛ يھمھاالنتائج للجھات التي  وتفسير ھذهتقوم بتحليل نتائج المؤسسة  -
  1.ا�قتصاديةقياس الموارد التي تقع تحت يد الوحدة  - 

  أھدافھا و أھمية المحاسبة:المطلب الثالث       
رية،لكنھا لم  تكن نظاما متكام+ ت التجا بالتعاملمنذ القدم اھتمت المجتمعات بالمحاسبة كعلم يھتم   

رية،ولذا تجلت أھمية المحاسبية كأساس للمباد�ت التجا استخدامھاإ� بعد ظھور النقود ،و  ومضبوطا
  .ظھرت أھدافھاو

  :أھمية المحاسبة: أو$   
لزمة بقوة القانون بمسك المؤسسة ومھما كان نوعھا مإن :نفسھا  بالنسبة للمؤسسة -1

  :المؤسسة تمكن من باعتبارمھمة للمؤسسة يشكل فائدة  ،وھذا اNلزامالمحاسبة
  معرفة وضعيتھا المالية في أي لحظة ؛-     

  المساھمة في بناء جھاز للمعلومات على المستوى الوطني؛ -   
  .رؤوس اCموال خارجية عن طريق إعطاء صورة مثالية للمتعاملين مع المؤسسة استقطاب -     

 :مع المؤسسةا<خرين بالنسبة للمتعاملين  -2
 الوثائق و السج+تتمكنھا من تحديد الوعاء الضريبي الواجب عليھا دفعه بواسطة :الضرائب-2-1 

  .المحاسبية
يمكن ا�ستناد عليھا للحكم إما لصالح أو ضد تعتبر الوثائق المحاسبية كأدلة إثبات :  القضاء- 2-2

  .المؤسسة في المؤسسات صالح 

تھمھم المعلومات المحاسبية في معرفة الوضع المالي للمؤسسة و قدرتھا  :الدائنون و الموردون-3- 2  

  .ا�لتزامات في مواعيد استحقاقھاعلى تسديد 
                                                           

1
نوي الحاج،إنعكاسات تطبيق التوحيد المحاسبي على القوائم المالية للمؤسسة اNقتصادية الجزائرية،مذكرة تدخل ضمن متطلبات   

  .06،ص2007/2008نيل شھادة الماجستير،تخصص مالية ومحاسبة،جامعة حسيبة بن بوعلى ،الشلف،

 وظائف المؤسسة
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وھذه الفئة يھمھا اختيار المؤسسة اCنسب �ستثمار أموالھا فيھا،لذا تحتاج إلى :المستثمرون - 2-4
  1.المعلومات المحاسبية لدراسة ھذا الجانب قبل اNقدام على ا�ستثمار

  أھداف المحاسبة:  ثانيا    

إن ھدف المحاسبة اCساسي ھو توفير  المعلومات المالية ال+زمة لمستخدميھا من داخل المنشأة و ھي     
م المنشأة و التي قد تحتاج و كذلك باقي أقسا.اNدارة بحيث تتخذ القرارات بناءا على تلك المعلومات 

لبنوك المانحة للقروض ا،وكذلك توفر المحاسبة المعلومات لمستخدميھا من خارج المنشأة و ھم إليھا
الدوائر الحكومية و خاصة ضريبة الدخل و من يرغب بالعمل في المنشأة للتعرف على مزايا مركزھا و

مما يعزز شعوره باCمان الوظيفي و كذلك م+ك المنشأة بحيث يتعرفون على وضعھم المالي و بالطبع 
  :ھذا الھدف يتحقق من خ+ل تحقيق اCھداف التالية

  و تسجيل العمليات المالية حسب وقوعھا؛ إثبات -  

  تبويب العمليات حسب وقوعھا؛ - 

  استخراج النتائج الختامية للربح أو الخسارة؛ -  

  تحليل أسباب الخسارة و رسم السياسات الكفيلة بعدم تكرارھا؛ -  

  وضع المركز المالي للمشروع؛ - 

  تحليل النتائج و استنباط المعلومات الضرورية؛ - 

  2.مداد اNدارة بالمعلومات التي تحتاجھا لرسم السياسات المالية المستقبليةإ -

  دراسة وتقييم المخطط المحاسبي الوطني :الثاني  المبحث 

منذ ا�ستق+ل اعتمدت المؤسسات الجزائرية ،ا�قتصادية منھا و التربوية على المخطط المحاسبي    
تدريبا،تكوينا و ممارسة،و باعتبار أن ھذا اCخير كان مستلھما من 1957سنةالعام الفرنسي الصادر 

روح وتوجھات الحياة ا�قتصادية الرأسمالية ،فقد اتضح جليا أن ھذا المخطط � ي+ءم التوجه ا�شتراكي 
الذي كانت تنتھجه الجزائر في ذلك الوقت ،و ھو ما استدعى بالسلطات آنذاك إلى ضرورة اNسراع 

  .مخطط محاسبي وطني يستجيب لمتطلبات ھذا التوجه لوضع

) PCN(أين وضعت الدولة الجزائرية مخططا محاسبيا وطنيا  29/04/1975وقد تأكد ذلك فع+ في    
معلنة بذلك استق+لھا المحاسبي من جھة و بناء جھاز محاسبي يستجيب لروح و توجھات اقتصاد الب+د 

  .01/01/1976إبتداءا من من جھة ثانية،ليبدأ العمل به 

  

                                                           
1
  .11منصر سامية،مرجع سابق،ص  

2
  .17،ص 2001سامر عدنان الشريف،أصول المحاسبة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان ، 
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 الوطنيا5طار العام للمخطط المحاسبي : ا�ولالمطلب 

الغاية منه تنظيم  29/04/1975في  75-35صدر المخطط المحاسبي الوطني بموجب اCمر رقم     
العمل المحاسبي و توحيد الصيغ المحاسبية المستعملة لتسجيل وعرض العمليات ا�قتصادية التي 
تمارسھا المؤسسات لذلك أوجب ھذا اCمر أن تكون المحاسبة مفصلة و بالشكل الذي يسمح بتسجيل 

  1.ومراقبة العمليات التي تقوم بھا المؤسسة

  نشأة وتطور المخطط الوطني المحاسبي : أو$    

إن ظھور المخطط الوطني المحاسبي جاء كحتمية اقتصادية Nلغاء المخطط المحاسبي العام 
يعتبر أول مخطط محاسبي طبق من طرف المؤسسات والذي  1957المطبق منذ )PCG(الفرنسي

ا�ستق+ل حيث وجدت نفسھا مجبرة على ذلك نظرا لعدم وجود خيارات أخرى فقد كان الجزائرية بعد 
  .الخيار الوحيد في تلك الفترة

ويھدف المخطط المحاسبي العام إلى التنسيق بين مختلف المحاسبات ،و ھذا لجعل المحاسبة أداة       
سيق المحاسبي من أجل تزويد فعالة للتسيير الخاص بالمؤسسات ا�قتصادية دون إھمال فائدة التن

ا�قتصاد بالوثائق و المعلومات ال+زمة ،و خاصة باNحصائيات الضرورية من أجل دراسة كيفية  
توزيع الدخول الوطنية ، وكذلك لمواجھة المنافسة ،من خ+ل إطاره المحاسبي الذي يحتوي على عشرة 

حسابات )7(إلى)6(خاصة بحسابات الميزانية،من )5(لى إ)1(أقسام رئيسية ،اCقسام من 
حسابات خاصة و موضوعة لتسجيل )10(خاصة بالمحاسبة التحليلية ،)9(حسابات النتائج ،)8(،التسيير

   2.ا�لتزامات المتحصل عليھا و المعطاة و التي تظھر خارج الميزانية 

ارات ا�قتصادية المتخذة من طرف على عدة نقائص من منطلق ا�ختي1957لسنة ) PCG(ينطوي     
الجزائر ،و تكمن الصعوبة في الحصول على معلومات يمكن استعمالھا من طرف المسيرين ،المؤسسات 
المالية و المخططين وغياب ھيكل جيد لمتابعة و مراقبة التحو�ت الداخلية ،كما أوضح وزير المالية من 

ور المخطط و المتسارع ل+قتصاد الجزائري أظھر أن التط 1972ماي  5خ+ل خطابه الذي أجراه في 
نقائص في بعض أدوات و تقنيات التسيير الموروثة عن الحقبة ا�ستعمارية و التي � تتجاوب في طور 

  .في سياق اقتصاد مستقل و في طور البناء

  :باNضافة إلى جملة من ا�نتقادات نذكر منھا ما يلي 

ا�قتصادية في فرنسا فقد خلصت لجنة التوحيد المحاسبي المكلفة  عدم توافقه مع احتياجات الحياة - 
بإعداد المخطط المحاسبي إلى ضرورة تعديل المخطط بھدف ضمان تكييفه مع ضروريات الحياة 

ونتج عنھا وضع  1971ا�قتصادية و تطور التقنيات المحاسبية و ھذا ما يفسر المراجعة التي تمت سنة 
  ؛1982سنةالمخطط المحاسبي المعدل 

                                                           
الوطني،ديyyyyyyyyyوان المطبوعyyyyyyyyyات صyyyyyyyyyالح خالص،المبyyyyyyyyyادئ ا�ساسyyyyyyyyyية للمحاسyyyyyyyyyبة العامyyyyyyyyyة و المخطyyyyyyyyyط المحاسyyyyyyyyyبي  -د 1

  .125،ص1997:،الجزائر،طالجامعية
2
إلى النظام،ملتقى دولي حول اNطار المفاھيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد حمادي نبيل ،محاسبة المؤسسة ا�قتصادية الجزائرية من المخطط  

  .2،ص2009أكتوبر15-13،الجزائر، IAS-IFASو آليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية
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ضعف مضمون المخطط من حيث النصوص و اNجراءات التي كانت على شكل توصيات بسيطة �  - 
تحمل أي وضعية إلزامية باNضافة إلى ذلك فقد كانت نصوصه تولي اھتماما كام+ بالجانب المالي 

سمال الذي باعتباره الجانب المفصل من طرف المؤسسات الرأسمالية التي تھتم بمتابعة و مراقبة رأ
يظھر تطوره في اCموال الخاصة على مستوى الميزانية و في المجموع الجبري للعمليات التجارية على 

  مستوى حسابات النتائج؛

التقصير في تعريف بعض الحسابات ب 1957يتميز اNطار المحاسبي للمخطط الفرنسي العام لسنة  -  
فقد كانت القواعد التي يعتمد عليھا في تقسيم طريقة استعمالھا ،و في الھيكل الشكلي للمخطط ،و

المجموعات غير متجانسة مع بعضھا البعض حيث يعتمد تارة على الجانب الوظيفي وتارة أخرى على 
أساس آخر باNضافة إلى غياب التناسق في اتجاه أرصدة بعض الحسابات و التي تحمل تارة رصيدا 

د رصيد الحساب Cي معنى و من ثم فإن المجموع اNجمالي مدينا و تارة أخرى رصيدا دائنا و بذلك يفتق
و المجموعة "حسابات المتعاملين"للمجموعة يصبح غير متجانس كما ھو الحال في المجموعة الرابعة 

  1.الحسابات المالية"الخامسة 

  .الخ....قدم المخطط وعدم م+ئمته مع احتياجات الحياة ا�قتصادية و السياسية -  

شي التحليل المحاسبي الفرنسي و متطلبات ا�قتصاد سواء من حيث استخدامه في التخطيط عدم تما -  
  .أو التسيير

ضعف المخطط الفرنسي من حيث بنوده، Cنه في نھاية اCمر يجب استحداث وسيلة جديدة تسير  -   
د الحاجة و القيام ديناميكيا تسمح باتخاذ القرارات و مراقبة تطبيقھا بحيث تقوم على تصحيح اCخطاء عن

  .بالتوجھات ال+زمة

  وتجدر اNشارة إلى أن قدرة النظام العام الفرنسي على التكيف مع النھج السياسي و ا�قتصادي  

وا�جتماعي لم تكن بالدرجة الكافية بسبب تماشيه مع الواقع ا�قتصادي الحر و الذي كانت فيه المحاسبة  
لمخطط المحاسبي الجزائري الذي كان يھدف إلى تحقيق اكبر تھدف إلى تكديس رؤوس اCموال عكس ا

عائد اجتماعي ممكن من استثمار اCموال المملوكة،وفعليا منذ نھاية الستينات من القرن الماضي و النظام 
ن اNيديولوجية الجديدة الجزائري يطبق مخططات تنموية الغاية منھا تحقيق الصالح العام ضم

ل+نتباه أن المخطط المحاسبي الجزائري أول خطوة في طريق ا�نفتاح على والشيء الملفت المتبعة،
مختلف التيارات المحاسبية الحديثة وذلك من أجل تحديث لغة محاسبية مشتركة ذات مفاھيم ومصطلحات 

يجب تخصيص تلف المتعاملين ا�قتصاديين لكن وتعزيز الثقة بين مخ.نمطية تساھم في توطيد الع+قات 
Cموال المستثمرة على مشاريع ناجحة ومربحةرؤوس ا.  

                                                           
1
نيل شھادة ماجستير،علوم  دشاش أم الخير ،متطلبات نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في ظل البيئة الجزائرية ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات  

  .53-52:،ص ص 2009/2010التسيير،كلية العلوم اNقتصادية ،جامعة ورقلة،
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في شھر  أنشأتوظھر المخطط الوطني المحاسبي بعد دراسة مكثفة من طرف لجنة التوحيد التي       
الصادر في  75-35ليتم بعد ذلك بقرار من وزارة المالية بموجب اCمر رقم1972ماي من سنة 

 1.لمحاسبةصدور وإجبارية تطبيق المخطط الوطني ل 29/04/1975

  :مجال تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة   :ثانيا 

من ا�مر الصادر  1،2يطبق المخطط الوطني للمحاسبة على جميع المؤسسات كما جاء في المادتين    
  :1975أبريل29بتاريخ 

  :يكون المخطط الوطني للمحاسبة إلزاميا بالنسبة:المادة ا�ولى  

  .التجاري والصناعيللمؤسسات العمومية ذات الطابع  �
  .ا�قتصاد المختلط مؤسسات �
 الفائدة الحقيقية ،يمكن أن يوسع الشركات مھما كان شكلھا و الخاضعة لنظام الضريبة حسب �

  .المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل مؤسسات أخرى غير المذكورة أع+ه

لقطاعات نشاطات  يطبق المخطط الوطني للمحاسبة بفعل قرار من وزارة المالية:المادة الثانية 
  2).نشاطات ذات صيغة تتميز عن النشاطات اCخرى(خاصة

  خصوصيات المخطط المحاسبي الوطني:ثالثا    

لقد اعتمد معدي ھذا المخطط عند تصميمه ،على النموذج المبسط الذي يقوم على الفصل بين    
المحاسبة العامة و المحاسبة التحليلية ،رغم أن ھذا المخطط موجه أساسا للمؤسسات التي تمارس أنشطة 

ين تجارية و صناعية مع إھمال اCنشطة ا�قتصادية اCخرى مثل نشاط البنوك ،شركات التأم
لذلك كانت فكرة اللجوء إلى إعادة تكييف المخطط المحاسبي الوطني،استجابة .المستثمرات الف+حية و

  :لخصوصيات بعض اCنشطة ونذكر منھا 

  ):(PCSالمخططات المحاسبية القطاعية- 1    

إ� أن .وھي بمثابة تكييف المخطط المحاسبي الوطني لمجموعة من المؤسسات يجمعھا نفس النشاط  
لم  1977يرورة إنجاز ھذه المخططات القطاعية على مستوى المجلس اCعلى للمحاسبة ،و منذ سنةس

تعرف النور،عدا تلك المتعلقة بنشاط البنوك ،بصدور المخطط المحاسبي للبنوك ،في الوقت الذي شكلت 
قوية، التامين االبناء ،الف+حة،اCشغال العمومية ، الصناعات الط:فيه عدة لجان لقطاعات مختلفة مثل

  .الخدمات ا�جتماعيةو

  ):CAS(المحاسبة التحليلية القطاعية -2  

في الوقت الذي كان من المفروض أن تدرج المحاسبة التحليلية ضمن النموذج المحاسبي  
الجزائري،نظرا لما تقدمه المحاسبة التحليلية من مساعدة في تسيير المؤسسات باعتبارھا محاسبة 

                                                           
تداعيات و آفاق تطبيقھا على ا�قتصاد الجزائري،مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على -IAS/IFRSوردة سعادة،معايير المحاسبة الدولية  1

  .131-130:،ص ص2010-2009شھادة ماجستير،علوم اقتصادية ،أم البواقي،
2
  .45،ص2001بو يعقوب عبد الكريم،أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، -أ 
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ي ،فقد أھمل المخطط المحاسبي الوطني المحاسبة التحليلية و ترك الحرية في ھذا الشأن ل+ستعمال الداخل
  :للمؤسسة لتكييفھا حسب ما ھو م+ئم لطبيعتھا و احتياجاتھا بصفة تسمح 

 بحساب التكاليف و أسعار التكلفة؛ -  

  1.إنجاز الموازنات و ممارسة الرقابة عليھا-  

  :الوطنيالمحاسبي أھداف المخطط :رابعا

إن التنمية التي عرفھا ا�قتصاد الوطني بعد ا�ستق+ل تطلبت مخطط وطني محاسبي يساير       
ا�قتصاد الموجه ويعوض النظام المحاسبي الفرنسي الذي أصبح � يتماشى مع المتطلبات ا�قتصادية 

المؤسسات المصرفية  و� يلبي حاجيات الب+د،حيث أن المخطط الوطني يأخذ بعين ا�عتبار احتياجات
ذات الدور اNستراتيجي،وكذلك تأخذ بعين ا�عتبار ا�حتياجات الخاصة بالمخططات ا�قتصادية  الجديدة 
،حيث يھدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات ،قائمة الحسابات ،و آليات سيرھا وطرق 

ية ،جدول حسابات النتائج،وجدول حركات التقييم  ثم إعطاء نماذج الوثائق الشاملة و المتمثلة في الميزان
وفي بعض اCحيان ملحقاتھا التي يتم إعدادھا في نھاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط )الذمة

    :المحاسبي و ھذا من أجل تسھيل

العمل المحاسبي بالدرجة اCولى بتسجيل ومعاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق المحاسبية -
  لشاملة ؛ا

  مھمة مراجعة و مراقبة الحسابات الداخلية و الخارجية ؛ - 

  مھمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب؛ - 

  .مھمة جمع البيانات ا�قتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسة اNحصائية و التخطيط - 

  .عملية التحليل المالي Cوضاع و نتائج المؤسسات  - 

  .م المحاسبة في قطاع التعليممھمة تعلي - 

  .تسھيل عملية اتخاذ القرار - 

  .تقديم معلومات للھيئات ا�قتصادية - 

  .حساب بعض المؤشرات ا�قتصادية المجمعة  - 

  2.الخ......تحسين فعالية المؤسسة بمعرفة مستوى المخزون و التكاليف - 

  

                                                           
1
لعلوم حكيمة مناعي،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر،مذكرة ماجستير،كلية ا  

  .164- 163،ص ص 2008/2009ا�قتصادية،جامعة الحاج لخضر باتنة،
2
 http://univ-sba.7olm.org /t5858-topic 
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  :الوطنيبنية ا5طار المحاسبي للمخطط المحاسبي  :المطلب الثاني

جل المخططات المحاسبية على غرار المخطط المحاسبي الوطني تهدف إلى توحيد         
الشاملة  المتمثلة  المصطلحات ،قائمة الحسابات و آليات سيرها و طرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق

ملحقاتها التي يتم ،جدول حسابات النتائج و جدول حركات الذمة و في بعض األحيان في الميزانية 
 .إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني

المتعلق بكيفيات تطبيق ھذا المخطط ،فقد  23/06/1975القرار الوزاري الصادر بتاريخ   حسبو    

  :1حدد

  طبيعة التنظيم و التسيير المحاسبي ؛ •

  الحسابات ،مجموعاتھا و أرقامھا؛ •

  جيل المحاسبي ؛التسقواعد  •

  .القوائم المالية الختامية •

   كيفية تصميم المخطط المحاسبي الوطني:أو$

  :تم تصميم المخطط المحاسبي الوطني وفقا للكيفية التالية  

مرقمة من )classes(تم تقديم حسابات المخطط المحاسبي الوطني في ثماني مجموعات أو أصناف-أ
،ھذه المجموعات قسمت إلى حسابات رئيسية ثم إلى حسابات جزئية ،ومنھا إلى حسابات  "8"إلى "1"

 :فرعية،حيث أن

  المجموعة تتكون من رقم واحد؛ �
  الحساب الرئيسي يتكون من رقمين، �
  الحساب الجزئي يتكون من ث+ث أرقام؛ �
ب فيھا من         لتفاصيل المرغوالحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق ،وذلك حسب الحاجة و ا �

 .طرف المؤسسة ،وبما يتماشى و إستعمال اNع+م اTلي في معاملة البيانات المحاسبية

  : تم تحديد المجموعات كما يلي -ب

 )fonds propres(اCموال الخاصة : 1الصنف  
 )investissements(ا�ستثمارات : 2الصنف
  )stocks  (المخزونات : 3الصنف 

  )créances (أو الذمم  المدينون: 04الصنف 

  )dettes (الديون : 5الصنف 

  )charges(اCعباء و التكاليف : 6الصنف 

  )produits (النواتج أو اNيرادات : 7الصنف 

                                                           
  .1975جوان  23الموافق ل 101الجريدة الرسمية،العدد 1
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  resultats(.1( النتائج :8الصنف 

 05إلى 01تم ترتيب مختلف المجموعات حسب الوثائق الشاملة ،حيث سميت المجموعات من  -ج
فتعبر عن الفرق بين  08المجموعة  بحسابات التسيير أما 07و06،و المجموعة  بحسابات الميزانية

  .اNيرادات و التكاليف و سميت بحسابات النتائج

  :وزعت مجموعات حسابات الميزانية إلى مجموعتين أو قسمين ھما -د

 ؛)04، 03، 02(حسابات اCصول و تشمل ث+ث مجموعات  �
 )C)01 ،05ولى و الخامسة حسابات الخصوم و تشمل المجموعتين ا �

تم ترتيب حسابات عناصر اCصول و عناصر الخصوم حسب مبدئي السيولة و اNستحقاق من أعلى  -ه
  الميزانية إلى أسفلھا ،وتم التمييز بين أھم العناصر؛

رتبت حسابات التسيير حسب طبيعتھا مع التمييز بين مختلف أنواعھا ،إ� أنه يصعب إعادة ترتيبھا  -و
  2.معايير أخرى و ذلك لعدم وجود حسابات المحاسبة التحليلية حسب

 لمخطط المحاسبي الوطنيحسابات ابنية :ثانيا   

سنتناول في ھذا اNطار ،بنية حسابات الميزانية ،و حسابات التسيير ،إضافة إلى الوثائق المالية الختامية 
  :التي تضمنھا المخطط المحاسبي الوطني

  :حسابات الميزانية -1

 :تعريف الميزانية-1-1

والتزاماتھا  الميزانية ھي عبارة عن جدول �ستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تمتلكھا المؤسسة 
و للميزانية تاريخ ،و كل ميزانية .معين و عادة ما تنظم في بداية السنة المالية أو في آخرھافي تاريخ 

ضعية المؤسسة في وقت ما ،علما أن الفوتوغرافية لوبدون تاريخ � معنى لھا إذ أنھا تمثل الصورة 
  .الصورة الفتوغرافية تتغير مع مرور الزمن

  :ويحتوي جدول الميزانية على خانتين   

  اCولى خاصة با�صول وتسجل في الجھة اليمنى ؛ -  

  .الثانية خاصة بالخصوم وتسجل في الجھة اليسرى - 

وتعبر الميزانية عن عملية جرد لعناصر اCصول و الخصوم ،كما تعبر عن اTجال التي ترتب      
  :حسبھا ھذه العناصر ،أي مبدأ سيولة ا�ستحقاق ،و يتم ھذا الترتيب بناءا على المبادئ التالية

  تصنيف اCصول حسب درجة السيولة تصاعديا من اCسفل نحو اCعلى ؛ -  

                                                           
1
: 2الجامعية ،الجزائر،طالوطني ،ديوان المطبوعات  المحاسبيلمخطط أصول ومبادئ وفقا ل - عاشور كتوش، المحاسبة العامة 

  .51-50،ص ص 2009
2
  .165حكيمة مناعي ،مرجع سابق ،ص 
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  .حسب درجة استحقاقھا المتزايدة من اCسفل نحو اCعلى تصنيف الخصوم - 

  :عناصر الميزانية  -1-2

 :ا�صول �

ھي مجموعة ا�ستخدامات و الممتلكات التي تعتبر ملكا للمؤسسة و منھا الثابتة والمنقولة     
1.،وتشمل كلمة أصول كل ما يتعلق با�ستثمارات و المخزونات و الحقوق

 

  :الخصوم �

 قيمة لھا التي(Patrimoine) المؤسسة  ذمة عناصر مجموع" على أنھا  الخصوم تعرف      
و الديون التي تقع على عاتق المؤسسة أي تمويل ) المالك(وتمثل بالتالي حقوق الم+ك".سالبة  اقتصادية

ولقد روعي عند ترتيب حسابات الخصوم مبدأ ا�ستحقاق ،أي مدة استحقاق عناصر . ا�ستخدامات  
و بالتالي تقسيمھا إلى ؛أموال خاصة و ديون قصيرة و متوسطة .من اCسفل إلى اCعلى  الخصوم

  .وطويلة اCجل 
و تمثل اCموال التي وضعت تحت تصرف المؤسسة و التي يعتمد عليھا بصفة :  ا�موال الخاصة*   

  :و تتفرع ھذه المجموعة بدورھا إلى . دائمة في تمويل المشروع
  رأس مال شخصي؛: 11الحساب رقم  -          رأس مال اجتماعي ؛ :10الحساب رقم -  
  احتياطات؛: 13الحساب رقم -            اھمة؛ع+وات المس: 12الحساب رقم -  
  إعانات ا�ستثمار؛:14الحساب رقم -  
  ؛)أستحدث تبعا لعملية إعادة التقييم(فرق إعادة التقييم : 15الحساب رقم -  
  ؛)� يظھر في الميزانية الموحدة(حساب ا�رتباط بين الوحدات :17الحساب رقم-  
  نتائج رھن التخصيص؛: 18الحساب رقم-  
  .مئونات اCعباء و الخسائر: 19الحساب  -  

  :الديون  *   
وتمثل كل اCموال التي يقع أدائھا على عاتق المؤسسة ،بما فيھا تلك التي تم اقتراضھا من     

  .crédit(2(الغير
  :بنية حسابات التسيير -2

حسابات التسيير تمثل حسابات كل من المجموعة السادسة المتمثلة في التكاليف ،و حسابات 
  .المجموعة السابعة و المتمثلة في اNيرادات

 ):التكاليف(المجموعة السادسة-2-1

تمثل ھذه المجموعة كل المصاريف التي تتحملھا أو تسددھا المؤسسة في إطار نشاطھا ا�ستغ+لي   
وقد تم تصنيف حسابات التكاليف حسب طبيعتھا بالشكل الذي يسمح بمعرفة . العادي أو الغير العادي

  )ا�ستغ+ل ا�ستغ+ل ،خارج(حجم تطور النتيجة مع طبيعة كل نشاط 

                                                           
1
  135- 134وردة سعادة،مرجع سابق،ص ص 

2
مداني بن بلغيث،أھمية إص+ح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية،أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتورة في   

  .154 -153ص ،ص2004الجزائر،العلوم اNقتصادية ،جامعة 
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  ):ا5يرادات أوالنواتج(المجموعة السابعة-2-2

يه المؤسسة نتيجة قيامھا تمثل الجانب اNيجابي في معادلة الربح ،أي كل ما تتحصل عل
  1.،ولقد تم تصنيف اNيرادات أيضا حسب طبيعتھابنشاطھا

  . المجموعة الثامنة تتكون حسابات النتائج من :حسابات النتائج  -2-3  

 الختامية المالية القوائم -3
 النتائج حسابات جدول الميزانية، جدول على وتشتمل جداول، شكل في الختامية المالية القوائم تقدم    

 إجبارية ھو القوائم ھذه يميز ما وأھم .ال+زمة التفاصيل لمستعمليھا توفر بحيث مكم+، آخرا جدو� 15و
 :التالية الجداول من وتتكون حجمھا، كان مھما المؤسسات كل على وتقديمھا إعدادھا

 )01أنظر الملحق رقم( .السنوية الميزانية :( 01 ) رقم الجدول -

  النتائج حسابات :( 02 ) رقم الجدول-    

جدول تحليلي يجمع بين حسابات التسيير من نفقات و إيرادات و بمقارنة مرحلية لحسابات  ھو   
الھامش اNجمالي،القيمة المضافة،نتيجة ا�ستغ+ل (على نتائج جزئيةالنفقات بحسابات اNيرادات نحصل 

  .)نتيجة الدورة(إلى أن نحصل على النتيجة الصافية)،النتيجة خارج ا�ستغ+ل 
ويعتبر ھذا الجدول ذو أھمية كبرى بالنسبة لكل محلل على مستوى المؤسسة أو على مستوى ا�قتصاد   

2).02أنظر الملحق رقم(الوطني
 

  .اCموال حركات :( 03 ) رقم الجدول -
يظھر ھذا الجدول جليا التغيرات التي طرأت على كل عنصر من عناصر الذمة و كل حساب من   

الحسابات الرئيسية ل\صول أو الخصوم و ذلك بإظھار رصيد أول مدة لكل حساب و الحركات التي 
 3.ورةتعرض لھا خ+ل الدورة ليحصل في اCخير على رصيد نھاية الد

 .ا�ستثمارات :( 04 ) رقم الجدول -
 .ا�ھت+كات :( 05 ) رقم الجدول -
 .المؤونات :( 06 ) رقم الجدول -
 .الدائنة الحسابات :( 07 ) رقم الجدول -
 .الخاصة اCموال :( 08 ) رقم الجدول -
 .الديون :( 09 ) رقم الجدول -
 .المخزونات :( 10 ) رقم الجدول -
 .واللوازم والمواد البضائع استھ+ك :( 11 ) رقم الجدول -
 .التسيير مصاريف :( 12 ) رقم الجدول -
 .الخدمات وأداء المبيعات :( 13 ) رقم الجدول -
 .اCخرى النواتج :( 14 ) رقم الجدول -
 .ا�ستثمارات عن التناز�ت على نتائج :( 15 ) رقم الجدول -
 .ممنوحة والتزامات مقبوضة التزامات :( 16 ) رقم الجدول -

                                                           
1
  .167حكيمة مناعي،مرجع سابق،ص 

  
2
  .46،ص  1999محمد بوتين،المحاسبة العامة في المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 

3
  .50نفس المرجع ،ص  
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 .المتنوعة المعلومات :( 17 ) رقم الجدول -
 ا�ط+ع من فائدة له من كل تساعد التي المفصلة المعلومات من جملة مجتمعة الجداول ھذه تشكل    
 الدورة خ+ل المؤسسة ات بھقام التي العمليات عن تفصيلية صورة أخذ في المالية، القوائم على

مع ھذه الم+حق كل التغيرات التي أدخلتھا المؤسسة باNضافة إلى تبرير عن ھذا كما تدرج .1المالية
التغير ،في كل مبادئ المحاسبة ،طرق قياس المخزون و كذلك الحياد عن إستعمال طريقة اNھ+ك 

ة ھذا Cن التغيير الذي أدخلته المؤسسة يشكل إخ+� بأحد المبادئ اCساسي.المتبعة في الدورات السابقة 
  2.في المحاسبة و المتمثل في ،ثبات الطرق المحاسبية لغرض المقارنة الصحيحة عبر الزمن

  :مزايا وعيوب المخطط المحاسبي الوطني:المطلب الثالث    

شمل المخطط المحاسبي الوطني على العديد من المزايا تخدم المؤسسات بصفة خاصة و ا�قتصاد     
جعل المؤسسات تتخبط في مشاكل مختلفة طرحت في مناسبات عدة بصفة عامة،ولكن مع ذلك تطبيقه 

  .بغية إيجاد حلول لھا

  :مزايا المخطط المحاسبي الوطني:أو$

  :تجلت مزايا المخطط المحاسبي الوطني في ما يلي      

 .1975قضى على ثغرات المخطط المحاسبي العام الفرنسي الذي كان مطبقا حتى عام  - 

  .جيد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العامأتى بتصنيف جديد  -

  .فأصبحت تناظرية 5و 4 وجد ح+ لحسابات الصنف -

  .أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون -

  .أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة -

 3.أتى جدول حسابات النتائج بنتائج جزئية ذات أھمية معتبرة-

  :لمخطط المحاسبي الوطنيا عيوب:ثانيا 

 بالنظام الخاص القانون صدور ولغاية 1976 في الوطني المحاسبي المخطط تطبيق بدء منذ   
 بالجانب يتعلق ما ومنھا بالمفاھيم الخاصة منھا ة، كثير نقائص لوحظت ( 2007 )والمالي المحاسبي

  4.الميداني العملي

غياب اNطار التصوري ، و يقصد باNطار التصوري المحاسبي مجموعة من اNجراءات  �
واCدوات المھيكلة بشكل موضوعي في شكل مبادئ أساسية مرتبطة ببعضھا البعض، بھدف 

  .إعداد تقارير مالية متجانسة، ومعدة �ستخدامھا من طرف مستثمرين ، مقرضين وآخرين
                                                           

  .25 المادة ،للمحاسبة الوطني المخطط تطبيق بكيفية ، يتعلق 1975 جوان 23 في مؤرخ قرار  1
2
  ..157المرجع السابق،ص:بن بلغيثمداني  

3
  .53- 52،ص ص 1999الجامعية،الجزائر،محمد بوتين،المحاسبة العامة في المؤسسة،ديوان المطبوعات   

مختار مسامح،النظام المحاسبي المالي الجزائري و إشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير مؤھل،أبحاث  4
  .202،ص2008 ،ديسمبراقتصادية إدارية
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المبادئ مجموعة منظمة من اCھداف و:"أنه المحاسبة ب  نظري في نظريةويعرف اNطار المفاھيمي ال    
اCساسية المتسقة فيما بينھا ، والتي بفضلھا يمكن إصدار معايير متسقة و تحديد طبيعة ووظائف و حدود 

  "المحاسبة المالية و القوائم المالية 

اسبة و المفاھيم المتعلقة بالخصائص يقدم اCھداف المتوخاة من المح  فاNطار المفاھيمي النظري     
  .النوعية للمعلومات المالية، المبادئ المحاسبية اCساسية و ا�تفاقات المحاسبية اCساسية 

يعتبر وجود إطار مفاھيمي نظري ذو أھمية بالغة بالنسبة للجھة المصدرة للمعايير و لمستعملي       
  .المعلومات المحاسبية

مي نظري يجعل الھيئة المصدرة للمعايير المحاسبية أكثر شرعية في إلزام إن وجود إطار مفاھي    
  .اCطراف المعنية بالمعايير المحاسبية بتطبيقھا مما يحفظ لمھنة المحاسبة مكانتھا 

ھذا اNطار التصوري المحاسبي يسمح بالتوافق والتنسيق والتوحيد المحاسبي العالمي من أجل إيجاد 
  :شاكل المشتركة، لذلك ينبغي الحلول المحاسبية للم

  .تحديد الطرائق المحاسبية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية للمعايرة   -         

إعداد معايير محاسبية تتقارب مع المعايير المحاسبية الدولية والمحاسبة اCمريكية ، مقارنة إلى   -          
  .لخدمة مصالح الضرائب بالدرجة اCولى القوائم المالية حسب المخطط الوطني الحالي المعدة 

وذلك بما يت+ءم ومتطلبات المستثمرين والمقرضين، وھذا � يتم إ� بتحديد دقيق  تعديل القوائم    -         
     :ثانيا  Cھداف القوائم المالية 

و التزامھا   ضعف اNفصاح المالي والمحاسبي،ارتبط مبدأ اNفصاح بظھور شركات المساھمة �
قوائمھا المالية دوريا لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريھا من مساھمين و مقرضين بنشر 

تقريرا عن نتائج أعمالھا و مركزھا المالي بغرض اNفصاح عن المعلومات الجوھرية التي 
 .ذلك اNفصاح حدثت خ+ل الفترة حتى يتخذ ھؤ�ء المستثمرين قراراتھم ا�قتصادية بناء على

� يؤدي إلى توفير كل المعلومات المالية و المحاسبية التي ) 1975(طط المحاسبي الوطني إن المخ    
قيمة   الميزانية الختامية ،و جدول حسابات النتائج( القوائم المالية   يحتاجھا المستثمرون و� تملك

لھذا المخطط من  تجانسيه أي قابليتھا للمقارنة زمانيا و مكانيا، ففي ھذا الشأن، سجلت انتقادات كثيرة
  :الناحية التقنية أھمھا 

بشفافية الوضعية المالية للمؤسسة و ذلك بسبب ) PCN(� يوضح المخطط المحاسبي الوطني �
والعمليات    دورة ا�ستغ+ل من خ+ل التمييز بين عمليات ا�ستغ+ل   مفھوم   الغموض في

ستغ+ل و الذي يحصرھا في خارج ا�ستغ+ل، فھذا المخطط أخد بالمفھوم الضيق لدورة ا�
العمليات المتعلقة باNنتاج و البيع و الشراء، في حين تبنت ھيئات صناعة المعايير المحاسبية 

والمجلس اCمريكي للمحاسبة )IASC(المشھورة دوليا، منھا لجنة معايير المحاسبة الدولية 
يعبر عن تلك العمليات التي � " ، لمفھوم أوسع لدورة ا�ستغ+ل و الذي)FASB(المالية 

  " تتعلق بدورتي ا�ستثمار و� التمويل
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اعتماد تصنيف حسابات اCعباء و النواتج حسب طبيعتھا يؤدي إلى الحصول على مؤشرات  �
غير صالحة للتسيير الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة ، في المقابل ،يسمح التصنيف 
: الوظيفي بالحصول على تكلفة اNنتاج و مختلف اCعباء التي تقع على عاتق الوظائف

التجارية،المالية و اNدارية دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبية،وعليه يتضح إھمال 
وبين   لدور محاسبة التكاليف رغم وجود التكامل بينھا) 1975(المخطط المحاسبي الوطني 

  .المحاسبة العامة 
� تزود القوائم المالية مستخدميھا بمعلومات حول أنشطتھا المستقبلية و التكاليف واNيرادات  �

  .المتوقعة 

على مبدأ التكلفة التاريخية و الذي جعل عملية )  1975( اعتماد المخطط المحاسبي الوطني �
رفتھا الجزائر منذ بين القوائم المالية تفقد معناھا نظرا لموجة التضخم التي ع  المقارنة الزمنية

  .1988سنة   بداية اNص+حات ا�قتصادية الكبرى

� تمكن المستثمرين ) 1975(القوائم المالية التقليدية التي جاء بھا المخطط المحاسبي الوطني  �
من معرفة أسباب تغيرات الخزينة و العوامل المتحكمة فيھا ، فالميزانية الختامية تظھر الخزينة 

ا يصعب عليھم متابعة تطور وضعية التوازن المالي للشركة التي يستثمرون كرصيد فقط ، وھكذ
  .فيھا

من تطبيق المخطط غير أن المؤسسة الجزائرية غير متحكمة في بنوده  سنوات فبعد مرور �
وحلول ، مشاكل عديدة تتخبط  ليومنا ھذا ، كما أن ھناك بعض المشاكل المحاسبية لم تجد أجوبة 

ولكنھا في  تطبيقھا المخطط المحاسبي الوطني طرحت في مناسبات عديدة  فيھا المؤسسات نتيجة
  .انتظار الحل إلى اليوم

كما نشير أن المخطط لم يولي اھتماما بالمؤشرات التفصيلية بل يمد بمؤشرات إجمالية لكافة  �
كما لم يشير المخطط إلى بعض المفاھيم المھمة كمفھوم ،نشاط المؤسسة مثل نتيجة ا�ستغ+ل

  .و إلى العناصر التي تدخل ضمنھا صاريف البحوث والدراساتم

كان تركيز المخطط المحاسبي الوطني على المؤسسات الصناعية والتجارية مع إھماله ل\نشطة  �
  .ا�قتصادية اCخرى، كالبنوك، القطاع الف+حي، شركات التأمين واCشغال العمومية 

الضروري وجود   غير صالح للعولمة والمستجدات الحديثة حيث �بد ومن  1976أصبح إذن مخطط * 
..) عرفت الجزائر تحو�ت على كافة المجا�ت (إطار محاسبي مقبول في ظل المعطيات الجديدة 

لم سنة  33 استدعت الضرورة إعادة النظر في النظام المحاسبي القديم الذي وعلى مدى سنوات تطبيقه 
يتعرض لتعدي+ت محاسبية لمواكبة التطورات ا�قتصادية ، السياسية ،ا�جتماعية ،والقانونية التي كانت 

  1. وعمره تقريبا يعادل عمر مجلس معايير المحاسبة الدولية   .تطرأ على الساحة 

  

  

 

                                                           
1
 Nص+حملتقى ا ،*حالة الجزائر*شكالية اNبداع و اNص+ح المحاسبي في الدول العربيةإ،بن فرج زوينة .و أ   رحيم حسين.د  

  .14،ص2011نوفمبر  29/30المحاسبي في الجزائر،جامعة ورقلة،
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   النظام المحاسبي المالي الجديد :لثالمبحث الثا  
المالي الجديد ضرورة حتمية للمؤسسات ا�قتصادية الجزائرية بصفة عامة يعتبر النظام المحاسبي      

وبورصة الجزائر بصفة خاصة Cجل ا�ندماج في السوق العالمي، حيث أنه جاء في إطار ا�ستجابة 
Nستراتيجية توحيد القواعد المحاسبية على المستوى العالمي و� سيما إبرام الجزائر �تفاقية الشراكة مع 

  .حاد اCوروبي وانضمامھا المرتقب لمنظمة التجارة العالميةا�ت

  :أسباب ومراحل إنجاز النظام المحاسبي المالي الجديد: المطلب ا�ول    
  أسباب ا$نتقال إلى النظام المحاسبي الجديد:أو$    

إن الجزائر منذ أن تبنت النصوص القانونية المتعلقة بالمخطط المحاسبي الوطني الذي تم اعتماده          
في ا�قتصاد الموجه لم تقم بأي تعديل يمس بمحتواه بغية تماشيه و التطورات و التحو�ت التي عرفھا 

بالقرض اNيجاري ،العمليات ا�قتصاد و � لسد الثغرات و النقائص مثل التسجيل المحاسبي المتعلق 
  .الخ...بالعملة اCجنبية

  المستقبلية بني نظام جديد يتماشى و التطلعاتولھذا  كان من الضروري تدارك الوضع وذلك من خ+ل ت
  الوطني؛ ل+قتصاد

  :و يمكن تلخيص أھم اCسباب التي دفعت بالجزائر للتوجه إلى النظام المحاسبي الجديد في ما يلي       

  التمكين من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسات؛-  

ا�قتراب من الممارسات المحاسبية العالمية والسماح لنا بالعمل على مبادئ أكثر م+ئمة مع ا�قتصاد - 
  المعاصر؛

النقائص و الثغرات التي خلفھا النظام الحالي الذي يت+ءم و النظام ا�قتصادي السابق � �قتصاد  -  
  السوق؛

  إمكانية تطبيق  الكيانات الصغيرة لنظام معلومات مبني على محاسبة مبسطة؛ -  

وإعداد القوائم  ا�عتماد على مبادئ و قواعد واضحة التي تساعد التوجه المحاسبي للمعام+ت ،تقييمھا -
المالية ،اCمر الذي سيسمح بالتقليل من أخطار الت+عب اNداري و غير اNداري بالقواعد،وتسھيل 

  مراجعة الحسابات؛

محاولة جلب المستثمرين اCجانب من خ+ل تدويل اNجراءات و المعام+ت المالية و المحاسبية  -  
حيث إعداد القوائم المالية ،Cن التنوع المحاسبي بين  لوقايتھم من مشاكل اخت+ف النظم المحاسبية من

  :الدول ينجر عنه مشاكل عديدة ،يمكن أن نذكر منھا ما يلي 

عند إعداد القوائم المالية  الموحدة التي تعدھا المؤسسة اCم التي لھا عدة فروع و مؤسسات تابعة لھا      
بية التي تفرضھا الدولة الموجودة فيھا ،و على في دول أجنبية ،حيث أن كل فرع يطبق القواعد المحاس

المؤسسة اCم تحويل القوائم المالية لفروعھا إلى قوائم وتقارير معدة حسب المعايير و المبادئ المحاسبية 
 .المعتمدة في البلد اCصلي للمؤسسة اCم
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يؤدي إلى عدم التجانس غياب مجال للمقارنة للمعلومة المالية بين مختلف المؤسسات في العالم مما  -   
  1.في المخرجات الموجھة إلى المستعملين و بالتالي إلى ضعف جودة ونوعية المعلومات

 : المحاسبي النظام انجازل مراح -ثانيا
 والتي الوطني المحاسبي المخطط حول اNص+حات عملية بدأت 2001 لسنة الثاني الث+ثي من بداية    

 الوطني للمجلس تابعين الفرنسيين الخبراء من العديد إلى أوكلت العملية ھذه الدولي، البنك قبل من مولت
 الوطنية والھيئة ،(CSOEC)  المحاسبين للخبراء الفرنسية المنظمة ،مجلس  (CNC) للمحاسبة
 للمحاسبة الوطني لسلمجا شكل الوطني المحاسبي المخطط ولتحديث  (CNCC).الحسابات لمحافظي

 .الخبراء فريق أعمال ومتابعة التنسيق بمھمةتقوم  قيادة لجنة
 :مراحل أربعة على اللجنة ھذه أعمال توزيع تم
 الوطني؛ المحاسبي المخطط تطبيق حالة تشخيص : اCولى المرحلة -
 ؛ جديد محاسبي نظام مشروع إعداد : الثانية المرحلة -
 الدولية؛ المحاسبية والمعايير الجديد المحاسبي للمخطط التكوين : الثالثة المرحلة -
 .للمحاسبة الوطني لسلمجا وعمل تنظيم تحسين على المساعدة : الرابعة المرحلة-

 :على اشتمل تكوين برنامج ومشروع تقرير، اللجنة أشغال عن تمخض الثالثة، المرحلة ببلوغ     
 .المحاسبي التوحيد موضوع حول دراسي يوم تنظيم -
 وكانت الجديد، المحاسبي النظام برنامج محتوى لشرح دفتھ جھوية تجمعات ( 04 ) أربعة تنظيم-

 .والممارسين للمھنيين أساسا موجھة
 المحاسبي المخطط تطبيق حالة تشخيص في المتمثل اCولى، بالمرحلة المتعلق للتقرير بالنسبة أما

 : على احتوى فقد الوطني
 ؛ الوطني المحاسبي المخطط نقائص-
 ؛ الدوليين المحاسبية والممارسة بالمعايير مقارنة ا�خت+ف أوجه-
 ؛ التوصيات من مجموعة-
 : في تمثلت ل�ص+ح، خيارات ث+ثة-
 بعض في اNص+ح عملية وحصر الحالي، بشكله الوطني المحاسبي المخطط على اNبقاء : ا�ول الخيار-

 ؛ الجزائر في والقانوني ا�قتصادي المحيط عرفھا التي التغيرات لمسايرة التقنية، التعدي+ت
 مع توافقه ضمان على والعمل وھيكله، ببنيته الوطني المحاسبي المخطط على اNبقاء : الثاني الخيار-

 ؛ الدولية المحاسبية المعايير أدخلتھا التي التقنية الحلول
 استنادا حديث بشكل الوطني، المحاسبي المخطط من جديدة نسخة إنجاز في يتمثل : الثالث الخيار-

 .الدولية المحاسبية المعايير ھيئة أرستھا التي والحلول القواعد المفاھيم، للتطبيقات،
 توحيد إستراتيجية وتبنت الثالث، بالخيار العامة الجمعية قبلت لس،لمجا ھيئات قبل من دراسته وبعد     

 المحاسبية المعايير مع متوافق جديد محاسبي بنظام الوطني المحاسبي المخطط بإح+ل تقضي محاسبي
 .الدولية

 ويعني ، 2001 سبتمر 05 في المنعقد اجتماعه في الثالث الخيار للمحاسبة الوطني لسالمج تبنى    
 اCدوات تحديث إطار في ذلك و الدولية المحاسبة معايير عن منبثق جديد محاسبي نظام تشكيل إعادة

                                                           
1
،ملتقى دولي حول اNطار المفاھيمي لنظام المحاسبي الجديد و "أھدافتحديات و "أيت محمد وآخرون ،النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر 

  .4،ص2009آليات تطبيقه في ظل معايير المحاسبة الدولية،جامعة سعد دحلب،البليدة،
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 المحاسبي النظام مشروع فحص بعد و الجزائر، تعرفھا التي ا�قتصادي اNص+ح لعمليات المرافقة
 .2006  جويلية 12 في الحكومة مجلس طرف من عليه الموافقة تم الجديد، المالي

 على بناء أعد جديد محاسبي لنظام مشروعا تضمن فلقد الثانية، بالمرحلة المتعلق للتقرير بالنسبة أما   
 :المشروع ھذا وتضمن السابق لسلمجا اختيار

 ؛ التصوري باNطار التعريف -
 ؛ واNيرادات اCعباء الخصوم، اCصول، تقييم بقواعد التعريف-
 ؛ الحسابات مدونة -
 ؛ الحسابات عمل قواعد-
 .تفسيرية ومصطلحات ولواحقھا، الجديدة المالية القوائم نماذج-

 للمحاسبة الوطني لسلمجا من خبراء يضم عمل فوج تشكيل تم التقرير، تقييم وبغرض   
 المحاسبي باNطار تعلق فيما خاصة فريقين، إلى النقاط من مجموعة حول آرائھم تباينت الجزائري،اللذين

 + مجموعات ( 09 ) تسع يضمالذي  (PCR)  الفرنسي اNطار عن نسخة يعتبر الذي المقترح
  :حيث صفر موعةلمجا

 ا�حتفاظ المفضل من فإنه الحسابات، مدونة يحدد دولي معيار غياب ظل في أنه اCول الفريق اعتبر -
 التعدي+ت بعض فقط إليھا ويضاف الوطني، المحاسبي المخطط يتضمنھا التي بالمدونة

 ؛ المحاسبي والتعليم الحالية المحاسبية الممارسة على سلبي تأثير أي الضرورية،لتجنب
 جيد بشكل تأكيد تعكس والتي الفرنسيين، الخبراء قبل من المقترحة المدونة طلب فلقد الثاني، الفريق أما -

 اCوروبية الدول من العديد في واسعا تبنيا تلقى التي الفرنسية المدونة من وتقترب ،الثالث الخيار
 .والمغاربية واNفريقية

 على بناءا ال بھالتكف ليتم الفرنسيين، للخبراء للمحاسبة الوطني لسالمج أعضاء م+حظات تحويل تم     
 نتائج إجمالي على موافقتھا أكدت والتي ، 2002 ماي 27 بتاريخ المنعقدة العامة الجمعية توصيات

 تقرر الذي الجديد المحاسبي باNطار تعلق ما باستثناء الجديد المحاسبي النظام مشروع حول التقييم
 ثان بمشروع الفرنسيين الخبراء مجموعة تقدمت اCساس، ھذا وعلى .وتقويته إثراءه يتم أن تبنيه،على

 .اCول المشروع بمناسبة تشكلت التي اCسئلة عن بإجابات مرفوقا محاسبي لنظام
 للتأكد المشروعين بين مقارنة بإعداد اCول، المشروع بتقييم قام الذي العمل فوج المناسبة ذهبھ فكل   
 يتم حوصلة إعداد ثم ومن للمحاسبة، الوطني لسالمج بم+حظات فعليا الفرنسيين الخبراء أخذ مدى من

 النظام لمشروع النھائية النسخة تقديم لھم ليتسنى ا�عتبار، بعين أخذھا أجل من الفرنسيين للخبراء تبليغھا
  1.للمؤسسات الجديد المحاسبي

  ا5طار العام للنظام المحاسبي المالي الجديد :المطلب الثاني    

 الذي المالي المحاسبي النظام المتضمن 2007 نوفمبر 25 بتاريخ 11- 07 رقم القانون صدور أعقب   
 يكن لم الخيار ھذا وأن خاصة اCفعال ردود من الكثير الوطني، المحاسبي بالمخطط العمل بإلغاء قضى

 لفريق المحاسبي اNص+ح مھمة أوكلت أن بعد الفرنسي، المحاسبي للنموذج استنساخ سوى الواقع في
  .الفرنسيين الخبراء من
 
  

                                                           
1
اح لشھب عمر، تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري،مذكرة ماستر، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة،جامعة قاصدي مرب 

  .51- 49،  ص2011/2012،ورقلة،
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  ا5طار القانوني للنظام المحاسبي المالي:أو$

بموجب إطار قانوني بعدما كان من  2010جانفي  01ي حيز التنفيذ إبتداءا من دخل النظام المال     
  :،و يتجسد ھذا اNطار فيما يلي 2009جانفي 01المفترض تطبيقه في 

 25/11/207المؤرخ في  07/11من القانون رقم 74لعدد  الجريدة الرسمية �

 75/35جاء ھذا القانون ليلغي  القانون رقم ) مادة 43تحتوي على (المتضمن النظام المحاسبي المالي 
  .و الذي يحتوي سبعة فصول SCFإضافة إلى   PCNالمتضمن ل 29/04/1973الموافق ل

 ) .مادة44(متضمنال 08/156رقم )المرسوم التنفيذي(صدور القانون �

و الذي يحتوي ،اNطار التصوري للمحاسبة المالية ،تعريف الطرق المحاسبية ،تعريف عناصر القوائم 
المالية ،المعايير المتعلقة بطرق القياس و عناصر الكشوف المالية ،مدونة الحسابات ،تعريف القوائم 

  .المالية 

 التقييم و المحاسبة و مدونة الحسابات  الذي يحدد قواعد: 2008جويلية  26القرارالمؤرخ في  �

 .2009مارس 25بتاريخ 19الصادرة في الجريدة الرسمية عدد

 :07/04/2009الصادر في  09/110:المرسوم التنفيذي رقم �

  1.يھدف ھذا المرسوم لتحديد شروط و كيفيات مسك المحاسبة المالية عن طريق أنظمة اNع+م اTلي  

  :ة لتطبيق النظام المحاسبي المالينظومة المتكاملة الصادرو فيما يلي شكل يوضح الم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
حنان خميس،دور القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي في إتخاذ القرارات المالية،مذكرة ماستر في مالية المؤسسة   

  .05،ص2001/2012،ورقلة،
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  المنظومة المتكاملة الصادرة لتطبيق النظام المحاسبي المالي): 02(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سعيد بوراري ،اCسس و المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي والمالي الجزائري،ملتقى : المصدر 
  .2010ماي  25/26دة ،الدولي حول النظام المحاسبي المالي ،جامعة البلي

  :مضمون النظام المحاسبي المالي:ثانيا
 حسابات ومدونة محاسبية، ومعايير المالية، للمحاسبة تصوريا إطارا المالي المحاسبي النظام يتضمنو   

 المبادئ ويحدد المفاھيم يبرز بھا، المعترف العامة المحاسبية المبادئ أساس على مالية قوائم بإعداد تسمح
 التyي المحاسyبة، عليھyا تعتمyد ھامyة قاعyدة بyذلك ويكyون المالية، القوائم إعداد أساس تشكل التي والقواعد
 وتسyجيل الحسyابات وأخyذ المحاسyبة، بمسyك المتعلقyة اCمyور كyل بتوضyيح يسyمح شyامل لتنظyيم تخضyع

  .فيھا العمليات
  :الجديدو الشكل المالي يوضح الھيكل المالي للنظام المحاسبي المالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

 النظام المحاسبي المالي       

القانون 
  07/11رقم

المؤرخ 
/25/11في

2007 

المرسوم 
التنفيذي 

08/156 

المؤرخ في 
26/05/

2008 

القرار المؤرخ 
في 
26/07/

العدد  2008

بتاريخ  19

25/03 

المرسوم 
التنفيذي 

09/110 

الصادر في 
07/04/

2009 
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    ھيكل النظام المحاسبي المالي الجزائري   ):03(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد الغني دادن،عبد الوھاب دادن ،،المنظور المالي للنظام المحاسبي المالي حسب معيار :المصدر   
IAS 39-32   ص+ح المحاسبي فيNول و الخامس ،الملتقى العلمي الدولي حول اCوحول الصنف ا

 .2011نوفمبر  29،30الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

 :1التصوري ا5طار -1    
 تعتبyر والتyي بھyا، التقيyد يتعين التي المحاسبية والمبادئ الفرضيات مختلف التصوري اNطار يحوي    

 فyي الخصyوص علyى المتمثلyة الماليyة القyوائم لعناصyر التعyاريف يعطyي كمyا المالية، القوائم إعداد أساس
 النوعيyة الخصائص توضيح إلى إضافة واCعباء، النواتج الخاصة، اCموال رؤوس الخصوم، اCصول،

   .التطبيق مجال وتحديد المالية للقوائم
 
 
  
  

                                                           
1
ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير،تخصص  بوسبعين تسعديت ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائري،مذكرة تدخل 

  .80،ص2009/2010محاسبة ،المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر،

 النظام المحاسبي المالي

عyyyyyyyyرض القyyyyyyyyوائم الماليyyyyyyyyة و 
اCصول،الخصyyyyyyyyyوم ،حسyyyyyyyyyاب 
النتيجة،جyyyyyyyyyyyyyyyدول تyyyyyyyyyyyyyyyدفقات 
الخزينة،جyyyدول تغيyyyرات رؤوس 

.اCموال الخاصة و الم+حق  

القواعد العامة و الخاصة 
بالتقييم و التسجيل محاسبي 

) المبادئ العامة(  

 تعريف اNطار المفاھيمي
مجال التطبيق مستعملو القوائم (

القوائم  المالية ، طبيعة و أھداف
المالية ،القواعد اCساسية 

للمحاسبة و المبادئ اCساسية 
   )المحاسبة

التنظyyyyyyyyيم و (تنظyyyyyyyيم المحاسyyyyyyyبة 
المراقبة،عدم المسyاس بالتسyجي+ت 
المحاسبية ،الدفاتر المحاسبية،إثبات 

      ؛)وحفyyyyyظ المسyyyyyتندات المحاسyyyyyبية
    

مبادئ (ونة وسير الحسابات مد
الحسابات،إطار وسير المخطط 
.)الحسابات  
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  تعريف النظام المحاسبي المالي-1-1 
،وطبقا 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07صدر النظام المحاسبي المالي بموجب القانون رقم       

المحاسبة المالية نظام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية "لھذا القانون فإن
وممتلكات  وتصنيفھا و تقسيمھا وتسجيلھا وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية  المالية

  . 1الكيان و نجاعته خزينته في نھاية  السنة المالية

 شخص كل على ويطبق المالية المعلومة لتنظيم نظام ھو المالية المحاسبة أو المالي المحاسبي النظام إن    
 ا�حكام مراعاة مع المالية المحاسبة بمسك تنظيمي أو قانوني نص بموجب ملزم معنوي أو طبيعي

  .2العمومية المحاسبة لقواعد الخاضعون المعنيون ا�شخاص يستثنى  الخاصة بھا،

  :مجال تطبيق مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد-2- 1

يخضع للترتيبات التي جاء بھا النظام المحاسبي الجديد كل شخص طبيعي و معنوي يخضع        
للقانون التجاري و المتمثلين في المؤسسات العمومية و شبه العمومية أو ا�قتصاد المختلط و كذلك 

المالية حسب  التعاونيات و المؤسسات المنتجة للسلع و الخدمات السوقية  أو� ،أما مستعملو المعلومة
المشروع فتشمل المسيرين،أعضاء اNدارة و الھياكل الداخلية للمؤسسة أصحاب رؤوس اCموال من 

  .مساھمين وبنوك ،اNدارة الضريبية و اNحصاء ،عمال التامين و الجمھور

  :و تلتزم الكيانات اTتية بمسك المحاسبة المالية  

  .المؤسسات الخاضعة Cحكام القانون التجاري  - 

اCشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية و غير التجارية،إذا كانوا  - 
  .يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة

 بموجب نص قانوني أو اسبة الماليةوكل اCشخاص الطبيعيون أو المعنويين الخاضعين لنظام المح -
  .تنظيمي

كما يمكن كذلك للكيانات الصغيرة التي � يتعدى رقم أعمالھا وعدد مستخدميھا و نشاطھا الحد المعين  - 
  3.أن تمسك محاسبة مالية مبسطة

   ا�ساسية للنظام المحاسبي المالي المبادئ المحاسبية-3- 1

  :تبنى مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد مختلف المبادئ المحاسبية المعروفة وھي      

يجرى إعداد القوائم المالية با�فتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في :استمرارية النشاط*  
المستقبل المنظور،وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتھا 

                                                           
1
  .3،ص 03المتعلق بالنظام المحاسبي المالي ،المادة 11-07،القانون 2007نوفمبر 25،بتاريخ 74جريدة الرسمية ،العدد  

  
2
ة المعلومات المحاسبية،،مذكرة ماستر في العلوم التجارية،تخصص دراسات محاسبية شھرزاد لباز ،دور النظام المحاسبي المالي في تحسين جود 

  .03،ص2012/2013وجبائية معمقة،ورقلة،
3
لة إقتصاديات شمال إفريقيا،العدد في الجزائر،مج(IAS/IFRS)كتوش عاشور،متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد   

  .السادس،الجزائر
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في  بشكل ھام،ولكن إن وجدت ھذه النية أو الحاجة فان القوائم المالية يجب أن تتعدد إلى أساس مختلف
  .مثل ھذه الحالة المؤسسة معبرة باNفصاح عن ذلك

كما  31/12وتنتھي  01/01تكون الدورة المحاسبية سنة حيث تبدأ في  عادة ما:الدورة المحاسبية *
إذا كان نشاطھا مقيد  31/12يمكن للمنشأة أن تضع تاريخ Nدخال دورتھا المحاسبية مخالف تاريخ 

دنية،وفي الحا�ت ا�ستثنائية يمكن أن تكون الدورة المحاسبية أقل أو بدورة استغ+ل مختلفة للسنة الم
 .شھرا 12أكثر من 

إن تحديد نتيجة كل دورة محاسبية  تكون مستقلة عن الدورة السابقة وال+حقة :استقSلية الدورات* 
  .لھا،حيث يساعد ھذا المبدأ على تحميل اCحداث والعمليات الخاصة بھذه الدورة فقط

تعتبر المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن م+كھا،أي لھا : عدة كيان الوحدة ا$قتصاديةقا * 
  ..شخصية معنوية مستقلة عن مالكي المشروع

أي تسجيل العمليات المعبر عنھا بالنقود كما تسجل العمليات التي � يمكن :قاعدة الوحدة النقدية * 
الية وخاصة في الملحق،إذا ما كان لديھا تأثير مالي على الصورة التعبير عنھا بالنقود في القوائم الم

  .العامة

تكون المعلومة ذات معنى أي ذات أھمية إذا أثر غيابھا عن القوائم المالية في : مبدأ ا�ھمية النسبية * 
  .القرارات المتخذة من طرف المستديمين لھذه القوائم

أي ق في الدورة المالية والمطبقة في دورة سابقة تطبالطرق أي أن نفس : مبدأ استمرارية الطرق * 
  .تغيير �بد أن يبرر في الملحق

ويقصد بذلك ا�لتزام بدرجة من الحذر في إعداد التقديرات في ظل عدم التأكد : مبدأ الحيطة والحذر * 
قيمة  بحيث � تؤدي ھذه التقديرات إلى تضخيم وإفراط في قيمة اCصول واNيرادات أو التقليل من

  .الخصوم والتكاليف

من الضروري محاسبة العمليات المالية واCحداث : تغليب الوضعية ا$قتصادية على الشكل القانوني * 
اCخرى حسب حقيقتھا ا�قتصادية وليس استنادا فقط على شكلھا القانوني Cنه توجد في بعض الحا�ت 

 عملية القرض ا�يجاري تعتبر عملية اNيجار عدم تناقض بين الشكل القانوني والحقيقة ا�قتصادية،فمث+
  .انتقال الملكية من النظرة القانونية،وتعتبر عملية بيع أو شراء من الناحية ا�قتصادية

المقاصة بين عناصر اCصول والخصوم في الميزانية أو بين عناصر اNيرادات :مبدأ عدم المقاصة *
إ� إذا كانت ھذه المقاصة مسموح بھا في نص قانوني والتكاليف في حساب نتيجة غير مسموح بھا 

  .محدد

تسجل عناصر اCصول والخصوم في القوائم المالية بقيمة الحصول عليھا لكن :  مبدأ التكلفة التاريخية *
  .ھناك حا�ت يمكن فيھا تعويض التكلفة التاريخية بما يسمى القيمة العادلة

المالية صورة صادقة حول الوضعية المالية للمنشأة،وفي  يجب أن تعطي القوائم:الصورة الصادقة*  
  .1تتوفر ھذه الصورة �بد من احترام قواعد ومبادئ المحاسبة

  

                                                           
1
رحمة بلھادف،واقع تكييف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي ـالعوائق و الرھانات ،ملتقى .سفيان نقماري وأ.أ 

 ،جامعة عبد الحميد إبنIAS/IFRSالوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر و ع+قته بالمعايير الدولية 
  .2013جانفي  13/14باديس،مستغانم،
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 المالية القوائم عناصر تعاريف-1-4  
 المعايير قدمتھا التي التعاريف على المالية القوائم لعناصر تعريفه في المالي المحاسبي النظام يعتمد  

 .المالية والمعلومة للمحاسبة الدولية
 ا�صول تعريف-1-4-1  
 مزايا منھا ينتظر والتي الماضية اCحداث أساس على المؤسسة طرف من المراقبة الموارد تمثل  

 باCصول تسمى الوحدة نشاط في دائمة بصفة استعمالھا الممكن اCصول عناصر مستقبلية، اقتصادية
 تسمى اCول النوع خاصية لھا وليست الخاصة وطبيعتھا استعمالھا بسبب التي اCصول أما متداولة غير

 :اCصل يكون أن ويمكن .المتداولة اCصول
 ).أولية مواد ومخزون ثابتة، أصول (وخدمات سلع إنتاج في يستعمل -
 ).سلع مخزون منتوج، مخزون،(أخرى أصول مع تبادل في يستعمل -
 .)السيولة (التزام لتسديد يستعمل -
 .)السيولة( المساھمين على موزع -
 الخصوم تعريف  -2- 1-4

 للوحدة بالنسبة تترجم انقضائھا عند والتي ماضية أحداث عن الناتجة للوحدة الحالية ا�لتزامات تمثل    
 :حا�ت عدة على ا�لتزام ويسدد .اقتصادية لمزايا ممثلة موارد بخروج

 .النقدي التسديد -
 .أخرى أصول إلى التحويل -
 .خدمات تقديم -
 .آخر بالتزام التزام استبدال -
  المال رأس من جزء إلى ا�لتزام تحويل -
 الخاصة ا�موال رؤوس تعريف  -3- 1-4

 :اTتية للع+قة وفقا الخاصة اCموال رؤوس فوتعر خصومھا، على الوحدة أصول زيادة ھو   
 .الخصوم – اCصول = الخاصة اCموال رؤوس

 ا5يرادات -4- 1-4
 أي .الخصوم في نقص أو اCصول في زيادة أو مداخيل شكل على دورة في اقتصادية مزايا زيادة ھي  

 في أرباح أو الثابتة اCصول بيع عن الناتجة واCرباح للمؤسسة العادي النشاط عن الناتجة المداخيل
 .اCصول تقييم إعادة

 التكاليف -5- 1-4
 .جديدة خصوم ظھور أو أصول نقص أو سحب شكل على ا�قتصادية المزايا في نقصا التكاليف تعتبر   

 والخسارات)العمال أعباء البيع، تكاليف(للمؤسسة العادي النشاط عن الناتجة التكاليف وھناك
 .الصرف سعر وتغيرات الثابتة، اCصول بيع الكوارث،:مثل
 الدروة لھذه التكاليف ومجموع اNيرادات مجموع بين الفرق إلى تساوي الصافية،فھي النتيجة أما   

 .1الخاصة اCموال رؤوس مبلغ مباشرة تمس التي العمليات منھا ويستثنى
 المالي المحاسبي النظام في المحاسبي التسجيل التقييم وقواعد المحاسبة تنظيم -2    

 :يلي ما العنصر ھذا يتناول

                                                           
1
سعديت ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائري،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير،تخصص بوسبعين ت 

  .83-82:،ص ص 2009/2010محاسبة ،المدرسة العليا للتجارة ،الجزائر،
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 المحاسبة؛ تنظيم -
 المالية؛ والقوائم المحاسبية القواعد -
 الحسابات؛ ومدونة المالية القوائم عرض -
 المحاسبة تنظيم .-2-1
من خ+ل النظام المحاسبي المالي يجب على المؤسسات و الخاضعين لھذا النظام مراعاة و إحترام   

  :المبادئ والقواعد التالية

يجب ان تستوفي المحاسبة التزامات ا�نتظام ، المصداقية ،الشفافية،و اNفصاح المرتبطة بمسك  -  
  المعلومات التي تعالجھا و إحترام مبادئ الحيطة و الحذر ،وتمسك المحاسبة بالعملة الوطنية؛

  ؛ينبغي ان تكون داخل كل مؤسسة دليل عمل للمراقبة و المراجعة الداخلية و الخارجية - 

  كل تسجيل محاسبي يجب أن يتم إنط+قا من وثائق مؤرخة و مكتوبة في شكل يضمن المصداقية ؛ -

  يرقم رئيس محكمة المؤسسة و يؤشر على دفتر اليومية و الجرد؛ -

إبتداءا من تاريخ  سنوات 10تمسك المحاسبة يدويا أو عن طريق اNع+م اTلي و تحفظ الدفاتر لمدة  -
  .1ةإقفال كل سنة مالي

 المالي المحاسبي النظام في المالية والقوائم المحاسبية القواعد - 2-2
 في عليھا تعتمد أن المؤسسات على يجب التي القواعد مختلف على المالي المحاسبي النظام يحتوي    

 مدونة وفق المالية، القوائم عليھا تحتوي التي للعناصر والتقييم المحاسبية بالتسجي+ت القيام
 .الضرورية المالية القوائم وإعداد المستعملين من المطلوبة المالية المعلومة توفير حسابات،بغرض

 الدولية المعايير على المالية، والقوائم المحاسبية للقواعد تحديده في المالي المحاسبي النظام ويستند
 وسيتم .التسجيل عمليات تنظم التي والخصوصية العامة القواعد خ+ل من المالية، والمعلومة للمحاسبة

 :من كل عرض العنصر ھذا في
 والتقييم؛ المحاسبي التسجيل قواعد -
  المالية؛ القوائم -
 والتقييم المحاسبي التسجيل قواعد  -1- 2-2
 وقواعد عامة وقواعد مبادئ من المالي، المحاسبي النظام في والتقييم المحاسبي التسجيل قواعد تتشكل   

 اCصول، في المتمثلة المالية القوائم عليھا تحتوي التي العناصر على تطبيقھا ينبغي خصوصية،
 ا�قتصادي الواقع تعكس معلومات توفير القواعد ھذه تطبيق عن ينتج بحيث والنواتج، اCعباء الخصوم،
 عملية في المعلومات ھذه مستعملو يفيد بما الدورة، خ+ل المؤسسة بھا تقوم التي والتعام+ت ل\حداث

 :العنصر ھذا سيتناول كما .القرارات اتخاذ
 والتقييم؛ المحاسبي للتسجيل العامة والقواعد المبادئ -
 للتقييم؛ العامة القواعد -
 والتقييم؛ المحاسبي للتسجيل الخصوصية القواعد -
  الخصوصية؛ الع+مات بعض معالجة طرق -
 

                                                           
1
  .6حنان خميس،مرجع سابق،ص 
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 :والتقييم المحاسبي للتسجيل العامة والقواعد المبادئ-1-1- 2-2
 .المالية القوائم لعناصر التقييم وقواعد المحاسبي للتسجيل اCساسية المبادئ في تتمثل   
 .واCعباء النواتج الخصوم، اCصول، تسجيل شروط -

 :في والمتمثلة المالية والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير في عليھا المنصوص القواعد نفس ھي     
 .المباد�ت تسجيل -
 .مرقمة و� مكتوبة � أخرى معلومة بأي تعديله أو تبريره يمكن � المحاسبي التسجيل غياب -
 تقييمه ويتم مستقبلية اقتصادية مزايا للمؤسسة جلب الممكن من كان إذا الميزانية في اCصل يسجل -

 .مدققة بصفة
 خسارة عنه ينتج الخصم يمثله الذي ا�لتزام تسديد أن المحتمل من كان إذا الميزانية في الخصم يسجل -

 .مدققة بصفة تقييمه يمكن التسديد ھذا مبلغ كان وإذا للمؤسسة مستقبلية اقتصادية مزايا
 في بالزيادة والمتعلقة المستقبلية ا�قتصادية المزايا في زيادة حدث إذا النتيجة حساب في اNيراد سجلي  -

 .مدققة بصفة تقييمه الممكن من كان وإذا الخصوم في نقص أو اCصول
 في بنقص المتعلقة المستقبلية ا�قتصادية المزايا في نقص حدث إذا النتيجة حساب في التكلفة تسجل -

 .مدققة بصفة قيمت وإذا الخصوم في زيادة أو اCصول
 :للتقييم العامة القواعد -1-2- 2-2
 بتكلفتھا المالية القوائم في وتعرض واCعباء، النواتج الخصوم، اCصول، عناصر المحاسبة في تقيد  

 يمكن أنه غير للنقود، الشرائية القدرة وتطور اCسعار تغيرات تأثير الحسبان في تأخذ � التي التاريخية،
 اCصول منھا المالي، المحاسبي النظام يحددھا شروط وفق العناصر لبعض الطريقة لھذه مراجعة إجراء

 درتق مالية دورة كل نھاية وفي.1)العادلة القيمة(الحقيقية بالقيمة تقيم التي المالية، واCدوات البيولوجية
 ھذا وجد وإذا معين، أصل قيمة في النقصان أو الخسارة إمكانية على مؤشر ھناك كان إذا المؤسسة
 :أن بحيث ل\صل، للتحصيل القابلة القيمة رتقد أن المؤسسة على يجب المؤشر،

 للتحصيل القابلة القيمة – الصافية المحاسبية القيمة = القيمة في الخسارة   
 إن حيث ل\صل، المنفعة وقيمة الصافي البيع سعر بين قيمة أكبر في للتحصيل القابلة القيمة تتمثل   

 منه منقوصا اCصل بيع من عليه الحصول يتم أن الممكن من الذي المبلغ ھو الصافي البيع سعر
 ما ولديھم البيع بعملية يقبلون أطراف بين العادية المنافسة شروط إطار في .والتوزيع البيع مصاريف

 المستقبلية النقدية للتدفقات المقدرة الحالية القيمة في فتتمثل المنفعة قيمة أما .المعلومات من يكفي
   .به ا�نتفاع مدة نھاية في عنه التنازل غاية إلى ل\صل المتواصل ا�ستعمال من المنتظرة

 ذلك فإن ا�ھت+كات، من الصافية المحاسبية قيمته من أقل ل\صل للتحصيل القابلة القيمة تكون عندما   
 المحاسبية القيمة بإرجاع الوضعية ھذه تصحيح ويتم القيمتين، بين الفرق بمقدار القيمة في خساًرة يشكل

 وتسجيل المعني، اCصل قيمة في بالتناقص الخسارة ھذه إثبات ويتم للتحصيل، القابلة القيمة إلى الصافية
 نھاية تاريخ في الحقيقية بقيمھا اCصول إظھار أجل من وذلك اCعباء، ضمن محاسبيا الخسارة مقدار
 ضمن إرجاعھا يتم سابقة، دورات خ+ل اCصول على المحققة القيمة في للخسارة بالنسبة أما .الدورة
 المحاسبية قيمته من أكبر اCصل لھذا للتحصيل القابلة القيمة تصبح عندما النتائج حساب في النواتج

 .الجارية الدورة خ+ل الصافية
 :والتقييم المحاسبي للتسجيل الخصوصية القواعد -1-3- 2-2

 وتخص العامة، القواعد تكمل قواعد ھي والتقييم، المحاسبية للتسجي+ت الخاصة القواعد تمثل   

                                                           
1
المتضمن النظام المحاسبي المالي ،المادة 11-07،المتضمن أحكام القانون 2008ماي  26بتاريخ 08- 156 رقم التنفيذي المرسوم 

16.  



المحاسبة و تطورھا في الجزائر                                                                  الفصل ا�ول          

 

 
31 

 .النتائج وحساب الميزانية عناصر بعض
 :والمعنوية المادية الثابتة ا�صول �

 توريد أو السلع إنتاج في ل+ستعمال موجھة مادية أصول ھي للمؤسسة المادية الثابتة اCصول    
 اCصول أما محاسبية، دورة من أكثر خ+ل إدارية Cغراض استعمالھا أو للغير تأجيرھا أو الخدمات

 وك+ ا�ستعمال، لنفس وموجھة للتحديد قابلة)ملموسة غير(مادي وجود بدون أصول فھي المعنوية الثابتة
 الثابتة اCصول تكلفة تضم .المؤسسة واستعمال مراقبة تحت يكونا والمعنوية المادية الثابتة اCصول من

 ال+حقة النفقات أما اCصول، بھذه مباشرة والمرتبطة المدفوعة المصاريف مختلف أوليا بھا تسجل التي
  :يلي كما عنھا المحاسبة فتتم
 بأن المحتمل من ويكون ل\صل، المحاسبية القيمة زيادة إلى تؤدي كانت إذا إ� اCعباء ضمن تسجل -

 يتم الحالة ھذه وفي اCصل، أداء زيادة خ+ل من النفقات ھذه بفضل المستقبلية ا�قتصادية المنافع تزداد
 آلة تصليح مث+( اCصول ضمن بالتالي وتسجيلھا المعني، ل\صل المحاسبية للقيمة النفقات ھذه إضافة
 .)طاقتھا زيادة أو منفعتھا مدة بتمديد يسمح إنتاج

 ا�قتصادية المنافع توفير أو المنفعة مدة حيث من بينھا فيما تختلف والتي ل\صل، المشكلة العناصر  
 للعنصر بالنسبة اCمر ونفس حدى، على عنصر كل أي منفصلة، بصفة معالجتھا تتم مختلفة، بوتيرة
 بصفة العناصر ھذه تسجيل يتم بحيث إليه، ينتمي الذي اCصل تكلفة مع بالمقارنة ھامة تكلفته تكون الذي

 .اCخرى العناصر عن منفصلة
 :ھتSكاتا5 �

 توزيع خ+ل من تحديده يتم النتائج، حساب في اCعباء ضمن محاسبيا يسجل الذي ھت+كاN قسط مبلغ   
 القيمة ذلك في ا�عتبار بعين وتؤخذ منفعته، مدة على المعني ل\صل ھت+كل� القابل للمبلغ منتظم

 تنتظر الذي الصافي المبلغ ھي المتبقية القيمة إن، حيث منفعته، مدة نھاية في ل\صل المحتملة المتبقية
 إعادة ويتم .لخروجه المنتظرة التكاليف طرح بعد منفعته مدة نھاية في اCصل من تحصيله المؤسسة

 والتوقعات التقديرات تعديل حالة وفي دوريا، المتبقية والقيمة ھت+كاN طريقة المنفعة، مدة فحص
 .ال+حقة والدورات الجارية للدورة ھت+كاتاN مخصصات تعديل كذلك فيجب السابقة،
 :التوظيف عقارات �

 ھو منھا الغرض يكون � مباني، أو أراضي من تتشكل مادية ثابتة أصول ھي التوظيف عقارات    
 العادي النشاط إطار في بيعھا أو إدارية �ستعما�ت أو الخدمات توريد أو السلع إنتاج في ا�ستعمال
 يتم المادية، الثابتة اCصول ضمن أوليا تسجيلھا يتم فبعدما للغير، تأجيرھا أجل من وإنما للمؤسسة،

 وإما القيمة، في والخسائر ھت+كاتل� المتراكم المجموع منھا مخفضا بتكلفتھا إما ذلك بعد تسجيلھا
 .1العادلة بقيمتھا
 :المادية الثابتة ا�صول وتقييم تسجيل في بھا المسموح البديلة المعالجة �

 حقا�  تسجل اCصول، ضمن محاسبيا المادية الثابتة للقيم اCولي التسجيل بعد أنه ھي العامة القاعدة    
 توجد أنه إ� القيمة، في للخسائر المتراكم والمجموع ل+ھت+كات المتراكم المجموع منھا منقوصا بتكلفتھا
 مبلغھا أساس على دورة، كل نھاية في المادية الثابتة اCصول تسجيل في بھا مسموح أخرى طريقة
 منھا منقوصا التقييم إعادة تاريخ في العادلة للقيمة وفقا المحاسبي التسجيل يصبح حيث تقديره، المعاد
 قد الطريقة ھذه أن غير 73 ال+حقة، المتراكمة القيمة في والخسائر ال+حقة المتراكمة ا�ھت+كات مبلغ
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 بطريقة يتم العادلة القيمة تحديد كان إذا إ� فعالة، مالية سوق غياب في خاصة التطبيق، صعبة تكون
 .بھا موثوق
 :الجارية غير المالية ا�صول �

 المؤسسة حوزة في تكون التي والحقوق القيم ھي )المالية الثابتة اCصول(الجارية غير المالية اCصول
 إجراء لغرض بھا المحتفظ اCخرى المالية واCصول للتوظيف المنقولة القيم تلك عدا ما دورة، من Cكثر

 اCصول وتتكون العادلة، بالقيمة وتقيم الجارية اCصول ضمن تظھر والتي للبيع، والمتاحة التعام+ت
  :اTتية العناصر من الجارية غير المالية

 .بھا المرتبطة والحقوق المساھمة سندات -
 .ا�ستثمارية المحافظ بنشاطات الخاصة الثابتة والقيم السندات -
 .استحقاقھا تاريخ حتى بھا المحتفظ التوظيف قيم -
 .1القصير المدى في بيعھا في النية لھا وليست المؤسسة تصدرھا التي والحقوق القروض -

 :ا$نجاز قيد ھو وما المخزونات �
 قيد في أصول أو للمؤسسة، العادي النشاط إطار في البيع لغرض بھا محتفظ أصول ھي المخزونات    

 مراحل في استھ+كھا يتم سوف لوازم أو أولية مواد شكل في أصول أو البيع، نفس أجل من ا�نجاز
 .2الخدمات تقديم في أو اNنتاج

 يكن لم وإن إنتاجھا، بتكلفة أو عليھا الحيازة بتكلفة اCصول ضمن للمخزونات اCولي التسجيل يتم    
 وبعد .والتوزيع البيع مصاريف منه مخصوما الدورة إقفال تاريخ في بيعھا سعر أساس فعلى ممكنا، ذلك
 ھذه تتمثل بحيث لھا، الصافية اNنجاز وقيمة تكلفتھا بين قيمة بأدنى والحذر الحيطة لمبدأ وفقا تقيم ذلك

 المخزون تكلفة تكون وعندما والتوزيع، البيع إتمام مصاريف منه مطروحا المقدر البيع سعر في اCخيرة
 جدول في اCعباء ضمن محاسبيا تسجل القيمة في خساًرة ذلك يشكل له، الصافية ا�نجاز قيمة من أكبر

 عملية من عليھا الحصول المنتظر المبالغ تفوق بمبالغ المخزونات تظھر � حتى وذلك النتائج، حساب
 .ا�ستعمال أو البيع
 الخارج أو� الداخل بطريقة إما المخزونات تقييم يتم الجرد عند أو المخزن من الخروج وعند    
 على لزاما ويكون .المرجحة الوسطية التكلفة بطريقة أو(– First In First Out – FIFO)أو�

 إلى إضافة المخزونات، ومتابعة تقييم بواسطتھا يتم التي الطريقة إلى الملحق في تشير أن المؤسسة
 .المتبعة الطريقة اختيار أثر توضيح
 :وا�عباء ا�خطار مؤونات �

 إذا محاسبيا تسجيلھا ويتم مؤكد، غير ومبلغه استحقاقه يكون خصم عن عبارة ھي اCعباء مؤونة    
 :ا�تية الشروط تحققت

 .سابق حدث عن ناتج حالي التزام للمؤسسة -
 .ا�لتزام ھذا تسوية أجل من اقتصادية منافع تمثل لموارد ضروري خروج ھناك يكون بأن يحتمل -
 الخسائر استبعاد إلى تؤدي الشروط ھذه فإن وبالتالي، .بھا موثوق بطريقة ا�لتزام ھذا مبلغ تقدير يمكن -

 على توزيعھا الواجب التكاليف مؤونات على ينطبق ما وھو المستقبل، في وقوعھا المحتمل والتكاليف
 .حالية التزامات تشكل و� المستقبل في منتظرة خسائر تعتبر Cنھا سنوات، عدة
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 :الخصوصية العمليات بعض معالجة طرق-2- 2-2
 أكثر معالجة لھا خصص التي والھامة، الجديدة العناصر بعض إلى المالي المحاسبي النظام تطرق    

 .للمحاسبة الوطني بالمخطط مقارنة ووضوح، واقعية
 :التمويلي ا5يجار عقود-2-1- 2-2

 إلى المؤجر من اCصل لملكية الم+زمة واCخطار المنافع كامل تحويل بموجبھا يتم إيجاريه عقود ھي   
 اNيجار عن المحاسبة وتتم .للمستأجر العقد نھاية في الملكية تحويل عدم أو تحويل مع المستأجر،

 :يلي كما التمويلي
 للمدفوعات الحالية بالقيمة أو العادلة، بالقيمة )مادية ثابتة أصول(اCصول ضمن يسجل المستأجر، لدى  -

  .الخصوم في السنوية اNيجار مدفوعات عن الناتجة ا�لتزامات وتسجل ل�يجار، المقابلة المالية
 .الميزانية في الحقوق ضمن العادلة بقيمته اCصل يسجل المؤجر لدى  -
 :المؤجلة الضرائب-2-2- 2-2

 نتائج على المستحقة الضريبة اCعباء، وضمن محاسبيا تسجيل يتم بأن المؤجلة الضريبة مبدأ يقتضي   
 دفعھا سيتم اCرباح على ضريبة بأنھا المؤجلة بالضريبة والمقصود .فقط بالدورة المتعلقة العمليات

 الدورات خ+ل)مؤجل ضريبي أصل(ل+سترجاع قابلة اCرباح على ضريبة أو )مؤجل ضريبي خصم(
 .المستقبلية

 :للموظفين الممنوحة ا$متيازات-2-3- 2-2
 في اCعباء، ضمن محاسبيا تسجيلھا يتم وعمالھا لموظفيھا المؤسسة طرف من الممنوحة ا�متيازات    

 تجاه المؤسسة التزامات فإن الدورة نھاية وفي ا�متيازات، ھذه مقابل Cنشطة المؤسسة عمال قيام إطار
 شكل على إثباتھا يتم ا�جتماعية، وا�متيازات ا�جتماعية ا�شتراكات التقاعد، منح صورة في عمالھا

 .موظفيھا تجاه المؤسسة التزامات لمجموع الحالية القيمة أساس على المؤونات ھذه تحدد بحيث مؤونات،
 :أجنبية بعمSت تتم التي العمليات -2-4- 2-2

 الصرف سعر أساس على الوطنية العملة إلى اCجنبية بالعملة عليھا المحصل اCصول تحويل يتم      
 بالنسبة العملية أطراف بين ا�تفاق تاريخ في الصرف سعر أساس وعلى المعاملة، إجراء تاريخ في

 ففي المالية، بالتعام+ت الخاصة والديون الحقوق أما التجارية، بالتعام+ت الخاصة والديون للحقوق
 في المالية اCعباء في الصرف سعر في التغير عن الناتجة الفوارق تسجيل ويتم .المعاملة إجراء تاريخ
 .الربح حالة في المالية النواتج وفي الخسارة، حالة

 :ا�خطاء وتصحيح المحاسبية والطرق التقديرات تغيير -2-5- 2-2
 تغير على )مث+ المادية الثابتة اCصول بعض اھت+ك مدة كتعديل( المحاسبية التقديرات تغيير يستند      

 بھا موثوق معلومة على بالحصول تسمح جديدة معلومات على أو التقدير، أساسھا على تم التي الظروف
 ويزيد المالية القوائم عرض عملية بتحسين يسمح ذلك كان إذا إ� المحاسبية الطرق تغيير يتم و� أكثر،

 في تغيير إلى يؤدي جديد، محاسبي معيار أو تنظيم من مفروضا يكون بحيث للمؤسسة، جودتھا من
   1.المؤسسة تطبقھا التي الخاصة والممارسات والقواعد واCسس المبادئ

 إعداد في مرتكبة بأخطاء والمتعلقة الدورة، أثناء اكتشافھا يتم التي اCخطاء ھناك ذلك، إلى إضافة   
 إعداد في الصادقة الصورة بمبدأ إخ+� ذلك يعد وبالتالي سابقة، دورات عدة أو لدورة المالية القوائم
 2.الدورات بين المالية القوائم مقارنة على ويؤثر السابقة، للدورات المالية القوائم
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 : جمعةالمت الحسابا -6- 2-2- 2
 أو مؤسسة على وتشرف الجزائري اNقليم في موجودا الرئيسي نشاطھا أو مقرھا يكون مؤسسة كل   

 لكل المكون للمجموع المجمعة المالية القوائم سنويا وتنشر دتع بأن ملزمة تكون أخرى، مؤسسات عدة
 .واحدة مؤسسة كأنھا المؤسسات مجموع ونتيجة المالية الوضعية عرض بھدف المؤسسات، ھذه

  1:اTتية الحا�ت في الرقابة أو اNشراف وجود ويفترض
 حقوق Cغلبية لھا، تابعة شركات طريق عن مباشرة غير أو مباشرة بطريقة المشرفة المؤسسة امت+ك -

 .أخرى مؤسسات في التصويت
 .التصويت حقوق نصف من أكثر في التحكم -
 .أخرى لمؤسسة اNدارة مجلس وأعضاء المسيرين أغلب مھام إنھاء أو تعيين سلطة -
 .أخرى لمؤسسة والعملياتية المالية السياسات تحديد سلطة -
 .اNدارة مجلس اجتماعات في اCصوات أغلبية على ترجيح سلطة وجود -

 :المصغرة المؤسسات على المطبقة المبسطة المحاسبة -7- 2-2- 2
 واCنشطة اCفراد عدد اCعمال، برقم المتعلقة الشروط بعض تحقق التي المصغرة والوحدات المؤسسات

 على اCخيرة  ھذه وترتكز  ،2الخزينة بمحاسبة تسمى لمحاسبة تخضع المالية، وزارة طرف من المحددة
 وتتطلب للخزينة، الصافي التدفق إعطاء من يمكن بشكل والمدفوعات، المقبوضات عن حالة إعداد

 :يلي ما الخزينة محاسبة
 .)النفقات دفتر المداخيل، دفتر ( الخزينة لدفاتر منتظم مسك -
  .)إلخ ..البنكية، الكشوفات الفاتورات، ( التبريرية الوثائق حفظ -
 الحسابات ومدونة المالية القوائم عرض-3 -2  

 الدولية المعايير مجلس يفرضھا التي المالية القوائم بنفس المالي المحاسبي النظام يأخذ    
 اCموال رؤوس تغيرات جدول الخزينة، تدفقات جدول النتائج، حساب الميزانية، من للمحاسبة،والمشكلة

 حسابات كل على تشمل حسابات مدونة وضع تم القوائم ھذه إعداد أجل ومن ، 3 والملحق الخاصة
 استنادا بھا، تقوم التي العمليات مختلف المؤسسات فيھا تسجل والتي التسيير، وحسابات المالية الوضعية

 :العنصر ھذا في تناول وسيتم .حساب كل عمل طريقة إلى
 المالية؛ القوائم -
  الحسابات؛ مدونة -

 :المالية القوائم - 3-1- 2  
 بإعطاء تسمح والمالية، المحاسبية الوثائق من متكاملة مجموعة ھي )المالية الكشوف(المالية القوائم   

 كل وتكون الدورة، نھاية في المؤسسة في الخزينة وحالة واCداء المالية الوضعية عن صادقة صورة
 من والتي سنويا، القوائم ھذه تعد أن على مجبرة المالي المحاسبي النظام تطبيق لمجال تنتمي مؤسسة

 .بالمقارنة القيام أجل من السابقة الدورة معطيات تظھر أنھا مميزاتھا
 :المالية بالقوائم الخاصة الترتيبات - 2-3-1-1 

 :4يلي كما أھمھا إبراز يمكن المالية القوائم تخص ترتيبات عدة على المالي المحاسبي النظام نص    
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 على يطرأ تغيير وكل للمؤسسة، واCداء المالية الوضعية وفية بصفة المالية القوائم تعرض أن يجب -
 وآثار المؤسسة تعام+ت عن الناتجة واCحداث العمليات مجمل القوائم ھذه تعكس بحيث المالية، حالتھا

 .بنشاطھا المتعلقة اCحداث
 تاريخ من أشھر ( 04 ) أربعة أقصاه أجل في وتعدالمسيرين، مسؤولية تحت المالية القوائم تضبط  -

  .الوطنية بالعملة وتعرض والمحاسبية، المالية الدورة إقفال
 إشارة الخاصة اCموال تغيرات وجدول النتائج حساب الميزانية، أقسام من قسم كل يتضمن أن يجب - 

  .السابقة المالية السنة في له الموافق بالقسم المتعلق المبلغ إلى

 :المالية القوائم محتوى -2- 3-1- 2
 : من المالي المحاسبي النظام حسب إعدادھا يتم التي المالية القوائم تتشكل
 :الميزانية �

 داخل والخصوم اCصول عرض ويبرز والخصوم، اCصول عناصر منفصلة بصفة الميزانية تحدد   
 من Cكثر(الجارية وغير ) واحدة دورة خ+ل قيمھا تحقق التي(الجارية العناصر بين الفصل الميزانية

 )03أنظر الملحق رقم(.1)واحدة دورة
 :النتائج حساب �

 النتيجة يبرز الدورة، خ+ل المؤسسة حققتھا التي والنواتج ل\عباء تلخيصي جدول ھو النتائج حساب  
 كذلك يسمح كما والنواتج، اCعباء قيمتي بين بالفرق وذلك خساًرة، أو ربًحا كانت سواء للدورة الصافية
 الخام والفائض المضافة القيمة اNجمالي، الھامش في المتمثلة للتسيير الرئيسية المجاميع بتحديد

 )04رقمأنظر الملحق (.ل+ستغ+ل

 :الخزينة تدفقات جدول �
 عل،توليد المؤسسة قدرة لتقييم المالية القوائم لمستعملي قاعدة تقديم إلى الخزينة تدفقات جدول يھدف     

 يوفر ،بحيث 2التدفقات ھذه استعمال حول معلومات وكذلك يعادلھا، وما)الخزينة تدفقات(نقدية تدفقات
 :كاTتي مصدرھا، حسب الدورة خ+ل الخزينة تمس التي والمخرجات المدخ+ت حول وافية معلومات

 ).العملياتية اCنشطة(ا�ستغ+ل أنشطة عن ناتجة تدفقات  -
 .ا�ستثمارية اCنشطة عن ناتجة تدفقات - 
  .التمويلية اCنشطة عن ناتجة تدفقات - 
 ).05أنظر الملحق رقم(

 الخاصة ا�موال رؤوس تغيرات جدول �
 المشكلة العناصر في أثرت التي للحركات تحلي+ الخاصة اCموال رؤوس تغيرات جدول يشكل  

 :يلي فيما العناصر ھذه وتتمثل الدورة، خ+ل بالمؤسسة الخاصة ل\موال
 .للدورة الصافية النتيجة -
 .الخاصة اCموال رؤوس في آثارھا تسجيل تم والتي اCخطاء، وتصحيح المحاسبية الطرق تغيرات أثر -
 .الخاصة اCموال رؤوس في مباشرة المسجلة اCخرى واCعباء النواتج -
 ).تخفيض أو زيادة (المال رأس تمس التي والتغيرات العمليات -
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 ).06أنظر الملحق رقم(.الصافية النتيجة توزيعات -

 الملحق �
 المالية القوائم في الواردة العمليات فھم في وتفيد أھمية ذات معلومات المالية القوائم ملحق يتضمن  

 :اTتية المعلومات توضيح يتم بحيث لھا، مكملة وتكون اCخرى،
 .التوضيحات كل وإعطاء المالية، القوائم وإعداد المحاسبة في المعتمدة المحاسبية والطرق القواعد -
 الخزينة تدفقات جدول النتائج، حساب للميزانية، أحسن فھم أجل من المكملة الضرورية المعلومات -

 .الخاصة اCموال رؤوس تغيرات وجدول
 ھذه مع تتم التي والعمليات اCم، والمؤسسة الفروع الشريكة، المؤسسات تخص التي المعلومات -

 تحديد سياسة التعام+ت، ومبلغ حجم التعام+ت، نوعية الع+قات، طبيعة بتوضيح مسيريھا، أو اCطراف
 .إلخ..العمليات، بھذه الخاصة اCسعار

 الحسابات مدونة -2- 2-3 
 معلومة اعتماد في المساعدة يمكنھا إجبارية حسابات )قائمة(مدونة المالي المحاسبي النظام يفرض    

 العام المحاسبي المخطط مدونة من قريبة المالية، والمعلومة للمحاسبة الدولية للمعايير مطابقة مالية
 .للمحاسبة الوطني المخطط مدونة من كذلك وقريبة الفرنسي،

 الوضعية حسابات أصناف بين يميز بحيث أصناف، في المالي المحاسبي النظام حسابات تجميع يتم   
 حسابات من أصناف خمسة على موزعة بالميزانية المتعلقة فالعمليات التسيير، حسابات وأصناف
 قيد ھو وما المخزونات حسابات الثابتة، اCصول حسابات اCموال، رؤوس حسابات:كاTتي الوضعية،
 .المالية والحسابات الغير حسابات اNنجاز،

 :كاTتي التسيير، حسابات من صنفين على فتوزع النتائج بحساب المتعلقة العمليات أما  
 .اCعباء حسابات :السادس الصنف -
 .النواتج حسابات :السابع الصنف -

 مدونة اعتماد نتيجة للمحاسبة، الوطني المخطط مدونة على تطرأ التي التغييرات أھم يلي وفيما    
 :المالي المحاسبي النظام حسابات

 المخطط كان بعدما دائنة، أو مدينة تكون أن يمكن بحيث الرابع، الصنف في تكون الغير حسابات كل -
 .الدائنة للحسابات الخامس والصنف المدينة للحسابات الرابع الصنف يخصص للمحاسبة الوطني

  .الخامس الصنف إلى تحول )للمحاسبة الوطني المخطط في 48 رقم الحساب( الجاھزة اCموال -
 مبيعات " 70 رقم  الحساب في ويسج+ن المباع، واNنتاج البضائع مبيعات بين التمييز إلغاء يتم -  

 .طبيعتھا كانت مھما المبيعات كل فيه تسجل الذي ،" الخدمات وأداء المّصنعة، والمنتجات البضائع
 عملياتية ونواتج أخرى، عملياتية Cعباء تخصيصھما يتم ، 75 رقم والحساب 65 رقم الحساب -

 .الترتيب أخرى،على
 النتيجة خارج ، 76 رقم الحساب في المالية والنواتج ، 66 رقم الحساب في وضعھا يتم المالية اCعباء -

 .)المالية النتيجة حساب بواسطتھما يتم( العملياتية
 .الترتيب على 77 و 67 الحسابين في وضعھما يتم ا�ستثنائية، والنواتج ا�ستثنائية اCعباء -
 القيمة في الخسائر على ( وا�سترجاعات )القيمة في والخسائر المؤونات ا�ھت+كات، (المخصصات -

 .الترتيب على 78 و 68 الحسابين لھما خصص ،)والمؤونات
 وما النتائج على الضرائب" 69 رقم الحساب في محاسبيا الشركات أرباح على الضريبة تسجيل يتم -

 ."شابه
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 المحاسبية القيود مباشرة تحميل يتم بحيث ا�ستغ+ل، تكاليف وتحويل اNنتاج تكاليف تحويل إلغاء -
  1.المعنية  للحسابات والدائنة المدينة اCطراف في بالتحويل الخاصة

  و مميزاته الجديدالمالي أھداف النظام المحاسبي :ثالثا  

  : أھداف النظام المحاسبي المالي الجديد - 1

  :من أھداف النظام المحاسبي الجديد ما يلي        

  ترقية النظام المحاسبي الجزائري ليتوافق واCنظمة المحاسبية الدولية وفق معايير المحاسبية الدولية ؛ -  

  لنظام ا�ستفادة من تجربة الدول المتطورة في تطبيق ھذا ا -  

ا�ستفادة من مزايا ھذا النظام خاصة من ناحية تسيير المعام+ت المالية و المحاسبية و المعالجة                                    -  
  ،المختلفة 

قتصادية الوطنية و المؤسسات في     تسھيل مختلف المعام+ت المالية و المحاسبية بين المؤسسات ا�-
ھو نظام دولي ي+ءم كل الكيانات الدولية التي تخضع   IFRS/IAS)(الدول اCجنبية باعتبار أن نظام 

  له ؛

تسھيل العمل المحاسبي للمستثمر اCجنبي أم+ في جلبه إلى الجزائر من خ+ل تجنيبه مشاكل اخت+ف  -
  الطرق المحاسبية ؛

قيق الراشدية من خ+ل الوصول إلى الشفافية في معالجة و مسك و الرقابة و عرض العمل على تح-
،يتضمن 2007نوفمبر 25المؤرخ 11-07من القانون رقم  10المعلومات ، و ھذا ما تنص عليه المادة 

أن تستوفي المحاسبة : "و التي تنص على  47النظام المحاسبي المالي الصادر في الجريدة الرسمية العدد
تزامات ا�نتظام و المصداقية و لشفافية المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجھا رقابتھا ال

  وعرضھا و تبليغھا؛

  محاولة جعل القوائم المحاسبية و المالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات اCجنبية ؛ -

  ؛تعزيز مكانة الجزائر لدى المنظمات المالية و التجارية العالمية   -

  ؛)حوكمة الشركات (العمل على ترسيخ الحكم الراشد في المؤسسات  -

  إعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية ،اCداء و تغيرات الوضعية المالية في المؤسسة ؛ -

  عبر الزمن و بين المؤسسات على المستويين الوطني التمكين من القابلية للمقارنة للمؤسسة نفسھا  -

  والدولي ؛

المساعدة على نمو مردودية من خ+ل تمكينھا من معرفة أحسن اTليات ا�قتصادية و المحاسبية التي  -
  تشترط كفاءة و نوعية التسيير ؛

                                                           
1
  .95-94بوسبعين تسعديت ، مرجع سبق ذكره ،ص ص 
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ول مصداقيتھا تسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسيرين و المساھمين و المستعملين اTخرين ح -
  وشرعيتھا و شفافيتھا ؛

  المساعدة في فھم أحسن �تخاذ القرارات و تسيير المخاطر لكل الفاعلين في السوق المالي ؛ -

  نشر معلومات كافية وصحيحة ،موثوق بھا وشفافة تشجع المستثمرين وتسمح لھم بمتاعة أموالھم؛ -

ادية لقطاع المؤسسات على المستوى الوطني من المساعدة في إعداد اNحصائيات و الحسابات ا�قتص -
  خ+ل معلومات تتسم بالموضوعية و المصداقية؛

  توفر ترقية للتعليم المحاسبي و التسيير ترتكز على قواعد مشتركة ؛ -

يسمح بالتسجيل بطريقة موثوق بھا و تشمل مجموع تعام+ت المؤسسة بما يمكن من إعداد التصاريح  -
  و مصداقية ؛الجبائية بموضوعية 

يتوافق النظام الجديد كليتا مع الوسائل المعلوماتية الموجودة التي تسمح بتدنية تكاليف تسجيل البيانات  -
  .1المحاسبية و إعداد القوائم المالية و عرض وثائق التسيير حسب النشاط 

 الجديد المالي المحاسبيام النظ مميزات - 2  
  :يمتازالنظام المحاسبي المالي الجديد بث+ث ميزات        

 ا�قتصاد مع التكيف نلضما يةمالعال مارسةمال مع المحاسبية مارسةمال طابقةمل ولي الد البعد اختيار �
 ؛للمؤسسة اليةمال الوضعية تعكس مفصلة معلومات كإنتاج عاصرمال
 

التسجيل ،ولطرق التقييم و إعداد إحتوائه على نصوص صريحة وواضحة لمبادئ وقواعد  �
 القوائم ،و ھذا ما يحد من التأوي+ت الخاطئة اNرادية و ال�رادية؛

يوفر معلومات مالية واضحة و متوافقة وقابلة للمقارنة و أخذ القرار ،وھذا تلبية لحاجة  �
الجديد يحتوي و لھذا فإن النظام المحاسبي المالي المساھمين خاصة الحاليين منھم أو المستقبليين 

الذي يقدم مفاھيم  IFRSعلى اNطار التصوري أو المفاھيمي ،وھو نفسه اNطار التصوري ل 
  2:متمثلة في

  المحاسبية؛ا�تفاقيات  - 
  .المبادئ المحاسبية اCساسية-

لذا فإن ھذا النظام يسھل ويساعد على شرح قواعد المعالجة لبعض اCحداث غير المدرجة في     
  .المخطط المحاسبي الوطني

                                                           
قyورين حyاج قويyدر و آخyرون ،تأھيyل قطyاع السyوق المyالي كمyدخل لتyدعيم تنافسyية ا�قتصyاد الجزائyري با�عتمyاد علyى النظyyام .أ  1

،ملتقى دولي حول المنافسة و ا�ستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطyاع المحروقyات  SCFالمحاسبي المالي الجديد 
 .2010ف في الدول العربية ،جامعة الشل

  
عبد الھادي بوقفة ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على مكونات القوائم المالية للمؤسسات الجزائرية ،مذكرة تدخل ضمن  2

متطلبyyyات نيyyyل شyyyھادة ماسyyyتر،علوم الماليyyyة و المحاسyyyبة ،تخصyyyص دراسyyyات محاسyyyبية وجبائيyyyة معمقة،جامعyyyة قاصyyyدي مربyyyاح 
  .45،46:،ص ص2010/2011،ورقلة،
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الميزانية،جدول حسابات النتائج،جدول تدفقات الخزينة،جدول حركات :إعطاء نماذج في القوائم المالية  -
  و الم+حق؛ التغير في اCموال الخاصة

  ابات؛تقديم قائمة الحس- 

  قواعد سير الحسابات؛ -

  .النظام المحاسبي الواجب تطبيقه في الكيانات الصغيرة جدا -

و النظام المحاسبي المالي )PCN(مقارنة بين المخطط المحاسبي الوطني :المطلب الثالث
  )SCF(الجديد

 وبين المخطط) SCF(من خ+ل إجراء مقارنة بين مشروع النظام المحاسبي المالي الجديد    

،نجد أن ھناك عدة تعدي+ت أجريت على ھذا اCخير ،و التي يمكن إيجازھا ) PCN(المحاسبي الوطني 
  :فيما يلي

  اللجوء إلى القيمة الحالية لتقييم بعض ا�ستثمارات؛ -  

  اللجوء إلى مبدأ ا�ستحداث لتقييم قيمة القرض و الحقوق الصادرة عن المؤسسة ؛ -  

  لقانونية من عناصر الخصوم؛عدم اعتبار المؤونات ا - 

تسجيل الموردين و الزبائن ضمن حسابات الغير مقارنة بالمخطط المحاسبي الجزائري السابق ،حيث - 
  كانت تسجيل حسابات الموردين في الصنف الخامس ،أما حسابات الزبائن فتسجل في الصنف الرابع؛

  إضافة جدول تدفقات الخزينة؛ -

او حسب الوضائف و ھذا من خ+ل جدول حسابات النتائج ،مقابل  تصنف اCعباء حسب طبيعتھا -
  تصنيفھا حسب طبيعتھا فقط للمخطط المحاسبي السابق؛

جل اCموال الخاصة في الحساب ا�موال الخاصة و الديون تسج+ن في الصنف اCول ،بحيث تس -
و ما يتفرع  17ب و الحسا 16و ما يتفرع عنھما ،أما الديون فتسجل في الحساب  11الحسابو10

  عنھما؛

  تكييف القوائم المالية حسب المعايير الدولية ؛ -

تسجيل النقديات في الحسابات المالية و توضع في الصنف الخامس ،مقابل تسجيلھا ضمن عناصر   -
  الحقوق في الصنف الرابع من خ+ل المخطط المحاسبي السابق؛

انت تصنف قيم معنوية و قيم إعادة تصنيف اNستثمارات مقارنة بالخطط المحاسبي السابق أين ك - 
  :،و ذلك كما يليمادية

  قيم معنوية ،قيم مادية ،أصول ثابتة تحت التنازل ،قيم ثابتة جارية،أسھم مالية أخرى؛ - 
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سابات النتائج من خ+ل تسجيل قرض اNيجار ضمن عناصر الميزانية مقابل تسجيله ضمن عناصر ح -
  1.المخطط المحاسبي السابق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
المؤسسة على ضوء :شنوف شعيب،التغيرات المحاسبية بين المعايير المحاسبية الدولية و المخطط المحاسبي الجديد للمؤسسات ،الملتقى الوطني  

  .26،ص 2007نوفمبر22-21التحو�ت المحاسبية الدولية ،عنابة ،
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  :الفصل خSصة 

 اNص+ح المحاسبي في الجزائر و تعرفنا على مختلف مراحله مكننا موضوع لدراسة تطرقنا إن        
 نشأتھا ومفھومھا من بدءا المؤسسة داخل الحساسة أي المحاسبة الوظيفة ھذه جوانب بمختلف اNلمام من

مرورا بضرورة التوحيد المحاسبي من خ+ل تعرضنا إلى المخطط الوطني  منھا المتوخاة والغاية
المحاسبي و التعرف على مزاياه و مدونة حساباته وسيرھا وعرض قوائمه المالية و التعرف أيضا على 

بي و طرح خيارات لتصحيحه عيوبه التي أدت إلى بداية مرحلة جديدة لمناقشة المخطط الوطني المحاس
و تعديله،و في اCخير تكللت كل الجھود الجزائرية على تبني نظام محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير 

 .المحاسبة الدولية
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  قطاع السوق المالي بالجزائر: الفصل الثاني

  :تمھيد

الجزائر من النظام ا$شتراكي إلى نظام اقتصاد السوق، أصبح لزاما على  بعد التحول الذي شھدته
الدولة تحرير ا$قتصاد، فقامت بعدة إص-حات اقتصادية ومن بينھا القيام بخوصصة الشركات العمومية 
فأنشأت شركات مساھمة كبيرة ناشطة في عدة مجا$ت، ومع التوسع المستمر لنشاطاتھا من جھة 

ل من جھة أخرى أصبح من الضروري إيجاد طرق للتمويل ومن ھذه الطرق السوق وانحصار التموي
  .المالية، حيث تم إنشاء سوق ل8وراق المالية بالجزائر أو ما يعرف ببورصة الجزائر

  :سوف نقسم الفصل إلى ث-ث مباحث وعليه 

  مفاھيم أساسية حول السوق المالي؛ :المبحث ا@ول -      

  بورصة الجزائر؛ماھية : الثاني المبحث  -

  .عيقات البورصة الجزائرية و آفاقھا المستقبليةم :المبحث الثالث -     
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�  أساسية حول السوق المالي مفاھيم:ولالمبحث ا

$ يختلف اثنان أن حاجة ا$قتصاد إلى الموارد المالية بات من المشك-ت التي أتعبت متخذي 
ولقد اعتمدت الدول النامية على غرار . القرار، ومتتبعي السياسة المالية و النقدية في أي اقتصاد كان

اكل كبيرة تتعلق بعض الدول المتطورة في مرحلة سابقة نظام تمويل يعتمد على ا$ستدانة، مما خلف مش
الشيء . أساسا با$ستثمار، التمويل، النمو ا$قتصادي، التضخم و اتخاذ القرار وكذا التنمية ا$قتصادية

. الذي ترجم الرغبة الجامحة $عتماد مصادر محلية أكثر تدفقية و استقرار، دون تحمل لتكاليف إضافية
  . صاتولھدا الغرض وجدت ا@سواق المالية و على رأسھا البور

  و أھميتھا  تعريف سوق ا�وراق المالية: المطلب ا�ول

  :سنتعرض في ھذا المطلب إلى   

  تعريف سوق ا�وراق المالية :أو'

ر إلى مدلول واحد ،كسوق ا@سھم على سوق ا@وراق المالية عدة أسماء تشي ا$قتصاديونيطلق    
 اسم التي شاع إط-قھا على سوق ا@وراق الماليةا@سماء و السندات،وسوق رأس المال،و السوق الماليةو
  1).بورصة ا@وراق المالية(

المعتمدة في اللغة العربية لم يعثر و كلمة بورصة ليست عربية ا@صل،إذ أنه بالرجوع إلى المؤلفات     
عندما أصدر الملك ھنري الثامن 1945ويرجع استخدام ھذه الكلمة إلى عام .   على أصل لھذه الكلمة 

ترجع إلى اللقب الذي ) بورصة(و يرى البعض أن كلمة ) تولوز(ا@مر الملكي الذي تم به إنشاء بورصة 
و قد كان ھذا )  Vande burse( كان يلقب به تاجر كان يمتلك فندقا بروجس البلجيكية،وكان اسمه 

  2.الفندق ملتقى التجار في ھذه المدينة في القرن الخامس عشر

  :تعاريف أھمھاأعطيت لھا عدة و قد 

سوق ا@وراق المالية ھي السوق التي تتعامل با@وراق المالية من أسھم وسندات، وا@سواق قد  
تكون منظمة أو غير منظمة، ففي ا@ولى تتم صفقات بيع وشراء ا@وراق المالية في مكان جغرافي واحد 

كل منھم نشاطه يعرف بالبورصة، أما السوق غير المنظمة فتتكون من عدد من التجار والسماسرة يباشر 
  .      3في مقره ويتصلون يبعضھم البعض بواسطة الحاسوب

، حيث يلتقي فيھا ا@وراق الماليةالسوق المالية ھي ذلك الفضاء الذي يتم فيه يوميا شراء وبيع  
مباشرة العارضين والطالبين لرؤوس ا@موال طويلة ا@جل، فھي بذلك أداة لتخصيص الموارد طويلة 

ة المؤسسات وا[دارات، وعليه فالسوق المالية ھي ذلك ا[طار الذي يجمع بين بائعي ا@جل في خدم
ا@وراق المالية ومشتريھا بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بھا ھذا الجمع، ولكن بشرط توافر قنوات 

                                                           
 .15:،ص2012على توفيق الحاج و عامر علي الخطيب،إدارة البورصات المالية،مكتب المجتمع العربي للنشر و التوزيع،.د 1
 .09:،ص2009مصطفي كمال طه و شريف مصطفى كمال طه،بورصات ا@وراق المالية ،دار الفكر الجامعي،ا[سكندرية، 2
، 2003، ، مؤسسة شھاب الجامعية، ا[سكندرية)أسواق رأس المال وأدواتھا، ا@سھم والسندات( ،البورصات ضياء مجيد موسوي -3

 .05:ص
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نية معينة ا$تصال الفعالة فيما بين المتعاملين في السوق، بحيث يجعل ا@سعار السائدة في أي لحظة زم
  .واحدة بالنسبة @ي ورقة مالية متداولة فيھا

 الفائضة ا1موال خ.لھا من تنساب التي أنواعھا بمختلف البورصات و المالية المؤسسات مجموع ھو -
 1.معينة زمنية لفترة ا1موال ھذه إلى بحاجة ھم من إلى في ا5قتصاد المؤسسات و ا1فراد من

وبھذا فالسوق المالية عبارة عن مفھوم $ يرتبط بوجود مكان معين، ولكن يرتبط بالتقاء العرض 
  .2والطلب بغض النظر عن كيفية ا$لتقاء

  أھمية سوق ا�وراق المالية :ثانيا

تتجلى أھمية سوق ا@وراق المالية في جملة من المھام التي تؤديھا في اقتصاديات البلدان التي 
والتي تنعكس من خ-ل ا@دوار التي تلعبھا ھذه السوق إذا ما توفرت لھا البيئات المناسبة  تتواجد بھا،

  :لعملھا، والتي يمكن إجمالھا في ا`تي

تشaaير العديaaد مaaن الaaد$ئل علaaى أن أسaaواق ا@وراق الماليaaة تقaaدم خaaدمات مaaن شaaأنھا دفaaع عجلaaة النمaaو      
ا$قتصaادي،إذ تaaؤدي دورا بaارزا ومھمaaا فaaي تحويaل المaaوارد الماليaة  مaaن وحaaدات الفaائض  إلaaى وحaaدات 

ية من ھذا العجز فھي تمثل فرص استثمارية ممتازة وعامل ھام في جذب رؤوس ا@موال ا@جنبية والمحل
  : المنطلق تكمن أھمية سوق ا@وراق المالية فيما يلي 

  .ا�ھمية المالية -1

لتمويaaل العمليaaات ا$قتصaaادية $ بaaد مaaن توظيaaف ا@مaaوال المحليaaة و العمaaل علaaى اسaaتقطاب ا@مaaوال      
فوائد مغرية، @ن و لجلب ا@موال ا@جنبية $ بد من منح .ا@جنبية، من أجل توفير السيولة النقدية ال-زمة

المسaaتثمرين غالبaaا مaaا يتaaرددون فaaي التخلaaي عaaن مaaدخراتھم لفتaaرات طويلaaة، و بھaaذا فaaإن ا$سaaتثمار فaaي 
من  )المستـثمر (عمل على تغذية السوق با@موال ال-زمة، بحيث يستفيد حامل ا@وراق المالية تالبورصة 

ــداول من تمويل دائم و طويل ا@جل و عليaه الربح  و تستفيد الشركة أو الجھــة التي طرحت أسھمھا للتـ
  .فإن البورصة تؤدي دورا مزدوجا إذ تفيــد المستثمر من جھة و المؤسسات ا[قتصادية من جھة أخرى

  .بالنسبة للمستثمر -1-1

باسaaتخدام ا@مaaوال الفائضaaة  يقaaوم المسaaتمر بشaaراء ا@وراق الماليaaة المتمثلaaة فaaي ا@سaaھم و السaaندات     
بھذا يسعى إلى الحصول على الربح الذي قaد يتحقaق إمaا عaن طريaق الفوائaد المتعلقaة بaا@وراق  ھولديه،و

  .المالية، أو بفعل المضاربة الناتجة عن تقلبات ا@سعار في البورصة

فالمستثمر يقبل على شراء ا@وراق المالية طالما يمكنه بيعھا في أي وقaت و اسaتعادة قيمتھaا، فالتعامaل    
لمسaaaتثمرة فaaaي شaaaكل أسaaaھم يaaaتم مaaaن خaaa-ل مaaaدخرات ا@فaaaراد الطبيعيaaaين و المعنaaaويين ا فaaaي البورصaaaة

المعروف أن دوافع ا$دخار لدى ھؤ$ء متنوعة، و بصفة عامة ي-حaظ أن المaدخر يحتaاج إلaى سندات،وو

                                                           
يع ا@رباح على السلوك التمويلي للمؤسسة ا$قتصادية المدرجة في البورصة،مذكرة مقدمة لزھاري زواويد،دراسة تأثير سياسة توز 1

 .04،ص20011/2012لنيل شھادة الماستر في العلوم المالية و المحاسبة،تخصص مالية المؤسسة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
ضمن متطلبات نيل شھادة ماجستير في علوم التسيير ، ا$ستثمار المالي دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة مصيبح  أحمد،  -2

 . 06: ، ص2002تخصص مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
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أمواله طبقا لظروفه الطارئة و التي $ تحدد في زمن معaين كمaا يرغaب أيضaا فaي اسaترداد ھaذه ا@مaوال 
،إذا فحامل السھم $ يمكنه استرجاع مدخراته من الشركة التي يساھم بھا، @نھaا قaد خسارة محسوسة دون

عليه الھا طالما أن المؤسسة موجودة، وو تبقى على ح  ا$قتصاديةتحولت إلى موجودات داخل المؤسسة 
يقaaة يمكaaنھم تحقيaaق فلحملaaة ا@سaaھم الحaaق فaaي التنــaaـازل عنھaaا لغيaaرھم بaaالبيع فaaي البورصaaة، و بھaaذه الطر

التوازن من ناحية العرض و الطلب، إذ يمكن للمستثمر أن يسaترد أموالaه فaي الوقaت الa-زم، مaع احتفaاظ 
 1 .صاحب الطلب با@موال المكتتب فيھا لتمويل ا$ستثمارات المختلفة و ا$حتياجات الخاصة

  . بالنسبة للمؤسسات ا'قتصادية -1-2

حيaaث أن ا[قبaaال علaaى شaaراء "  الحصaaول علaaى مaaا تحتاجaaـه مaaن سيولaaـة و تمويaaل طويaaل ا@جaaل،    
ا[صدارات الجديدة لمؤسسة مقيدة بالبورصة، يكون أكبر مما لو كانت ا[صaدارات لمؤسسaة غيaر مقيaدة 

شaaaركة و كفاءتھaaaا و ضaaaمان ،و عليaaaه فaaaإن القيaaaد بالبورصaaaة يعتبaaaر  نوعaaaا مaaaن ا$عتaaaراف بقaaaدرة ال"بھaaaا
حيث تكون مجبرة على تقديم كافة المعلومات و البيانaات المرتبطaة بنشaاطھا ووضaعيتھا، و ھaو حيتھا،لرب

aه إلaذي يدفعaر الaتثمر ا@مaس المسaي نفaة فaان و الثقaن ا$طمئنaداراتھا دون ما يخلق درجة مaاء إصaى اقتن
يولة لتمويaل مaن الحصaول علaى مaا تحتاجaه مaن سa ا$قتصaاديةبھذه الطريقة تaتمكن المؤسسaات غيرھا، و

إلى جانب التمويل الطويل ا@جل الذي توفره البورصة للشركات فھي تعمل علaى . احتياجاتھاعھا ومشاري
، التaي تلجaأ إليھaا الشaركات باعتبارھaا "التكاليف المتعلقة بالقروض ا@جنبية المتمثلة في ا@سھم "تخفيض

  .مصدرا للتمويل من جھة ووسيلة لتنويع المخاطر من جھة أخرى

إذ تؤثر سوق ا@وراق المالية على  ھذا وتلعب سوق ا@وراق المالية دورا كبيرا في خلق السيولة ؛       
النشاط ا$قتصادي مaن خa-ل خلقھaا للسaيولة النقديaة، حيaث تحتaاج العديaد مaن ا$سaتثمارات المربحaة إلaى 

سaھم $ يخططaون ل-حتفaاظ التزام طويل ا@جل بتوفير رأس المال، ولكaن المسaتثمرين وخاصaة حملaة ا@
. با@سھم التي يمتلكونھا إلى ا@بد ، في حين أنھم $ يمكنھم استرداد قيمتھا من المؤسسات التي أصدرتھا 

ولكن وفي ظل سوق ا@وراق المالية بإمكان ھؤ$ء المستثمرين الحصول على السيولة النقديaة مaن خa-ل 
احتاجوا إلى استرداد مدخراتھم  و من خa-ل ھaذه السaيولة  بيع تلك ا@وراق المالية بسرعة ويسر ، إذا ما

التي توفرھا سوق ا@وراق المالية يصaبح ا$سaتثمار أقaل مخaاطرة وأكثaر ربحيaة ، ممaا يaؤدي إلaى زيaادة 
  .ا$ستثمارات

  . ا'قتصاديةا�ھمية -2

إن الaaدور ا$قتصaaادي الaaذي تلعبaaه سaaوق ا@وراق الماليaaة يaaرتبط أساسaaا بجانبھaaا المaaالي، حيaaث أن       
 ا$قتصaاديةمشاركة  رؤوس ا@موال ا@جنبية فaي ا$سaتثمارات المحليaة، يزيaد مaن مردوديaة المؤسسaات 

و التسريع مaن  الخاصة و العامة  و ھذا ما يعود با[يجاب على ا$قتصاد الكلي ليوجھــه نحـوى ا[نعاش
ھذا الھدف الذي تسعى إليه العديد من البلدان، لھaذا فقaد أصaبحت اليaوم تaولي اھتمامaا أكبaر . وتيرة التنمية

بسaوق ا@وراق الماليaaة لبلaaوغ غايتھaaا المرجaوة، و فaaي ھaaذا الصaaدد سaنحاول معرفaaة الaaدور ا@ساسaaي لھaaذه 
  .ا$قتصاديةالسوق في الحياة 

 

                                                           
 . 09، ص  2003عبد الغفار حنفي ، رسمية قرياقص ، أسواق المال، الدار الجامعية ، ا[سكندرية  1



قطاع السوق المالي بالجزائر                             الفصل الثاني                                

 

 
46 

  لية في إستقطاب رؤوس ا�موال ا�جنبية دور سوق ا�وراق الما -2-1

مaنح : سوق ا@وراق المالية إلaى جلaب ا$سaتثمارات ا@جنبيaة و ھaذا بإتبaاع طaرق شaتى أھمھaا تسعى     
حيaث أن انضaمام الشaركة إلaى ھaذه السaوق .فوائد مرتفعة و مغرية و تبيaان مكانaة الشaركات المقيaدة لaديھا

  .ي المقبوليخلق لھا مكانة خاصة بين الشركات و يدل على أوضاعھا ا[قتصادية الجيدة و مركزھا المال

و منه فaإن تaدفقات رؤوس ا@مaوال ا@جنبيaة تعمaل علaى الرفaع مaن حجaم السaيولة علaى مسaتوى البلaد     
و خيaر دليaل علaى  1.المستقبل، مما يخلق مصدرا ماليا تتمكن من خ-له المؤسسات من تمويaل مشaاريعھا

ناشaئة فaي جنaوب شaرق آسaيا لaدان الأھمية رؤوس ا@موال ا@جنبيaة فaي ا$نتعaاش ا$قتصaادي تجaارب الب
  .أمريكا ال-تينية التي تشھد أسواق ا@وراق المالية بھا ديناميكية كبيرةو

  دورھا في زيادة ا'دخار  -2-2

إذ تaaوفر سaaوق ا@وراق الماليaaة علaaى الميaaل ل-دخaaار ، مaaن خaa-ل مaaا تaaوفره مaaن مجموعaaة كبيaaرة مaaن    
تعتبaaر أكثaaر جاذبيaaة مaaن نaaواحي السaaيولة والعائaaد الخيaaارات لوحaaدات الفaaائض ؛ كتوفيرھaaا @صaaول ماليaaة 

  .والمخاطرة، ومن ثم فھي تشجع الوحدات ذات الفائض لتقليل ا[نفاق ا$ستھ-كي لصالح ا$دخار

  دورھا في ع6ج المديونية  -2-3

فمن خ-ل جذبھا للمدخرات ا@جنبية ل-ستثمار في ا@سھم المصدرة محليا تساھم سوق ا@وراق المالية    
كما .ينفي تفادي المشاكل التي تنتج عن ا[قراض الخارجي، المتمثلة أساسا في زيادة مدفوعات خدمة الد

 الھaدفعبء المديونية الخارجية من خ-ل تقنيaة توريaق الaدين  ف تخفيف تساھم سوق ا@وراق المالية في
وتسaمى ا@دوات . الدوليaة  ھذه التقنيaة ھaو تحويaل الaدين إلaى ورقaة ماليaة قابلaة للتaداول فaي أسaواق المaال

إذ يمكaaن للمصaaارف الدائنaaة تحويaaل القaaروض . الماليaaة التaaي تسaaتخدم فaaي ھaaذه التقنيaaة بسaaندات التخaaارج 
      2.التجارية إلى أوراق مالية قابلة للتداول

  دورھا في عملية الخصخصة  - 2-4
عمدت الكثير من الدول إلى انتھاج سياسة ا[ص-ح ا$قتصادي وذلك عن طريق تحرير ا$قتصاد      

وا@خذ بمبدأ آليات السوق وقد كaان مaن نتاجھaا توسaيع قاعaدة الملكيaة وتفعيaل الaدور الaذي يضaطلع بaه 
رف وممaا سaاعد علaى تطبيaق وتوسaيع قاعaدة الملكيaة ، فaي إطaار مaا يعa. القطاع الخاص في ا$قتصaاد

ولكن ھذه ا@خيرة يعتريھا العديد من الصعاب الناجمة عن صعوبة تقaدير القيمaة الحقيقيaة .بالخصخصة
@صول ھذا القطاع ، ومن ھنaا تaأتي أھميaة ا@سaواق الماليaة ، حيaث أن الع-قaة وثيقaة بaين خصخصaة 

ا$سaتثمارات عبaر  القطاع العام وبين وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية تaوفر المنaاخ الa-زم لتمويaل
   3.تعبئة المدخرات من خ-ل ھذه السوق

وتشير تجارب الخصخصة في دول العالم بان البرامج الناجحة كانت مرتبطة بوجود سوق مال منظمة 
وكبيرة مما يسمح باستيعاب ا@وراق المالية للمؤسسات المراد خصخصتھا ، في حين أن ا@سواق التي 

. أساسية لديھا تؤدي إلى إعاقة عملية الخصخصaة أو عaدم اسaتيعابھا تعاني من ضعف وعدم توفر بنية
ومن ھنا تلعب ا@سواق المالية دورا ھاما في إتمام عملية الخصخصة بنجاح ، حيث أن الع-قة بينھمaا 
                                                           

 .16، ص 1999ة، ا[سكندرية فريد النجار ،البورصات و الھندسة المالية ، مؤسسة شباب الجامع 1
 125، ص  2003معاصرة ، الدار الجامعية ، ا[سكندرية  اقتصاديةالعولمة وقضايا عمر صقر ، 2
 .            08، ص  2004، المعھد العربي للتخطيط ، مارس  27حسان خضر ،تحليل ا@سواق المالية، مجلة جسر التنمية ، العدد  3



قطاع السوق المالي بالجزائر                             الفصل الثاني                                

 

 
47 

فسوق ا@وراق المالية تزدھر وتتوسع وتتعمق بوجود عمليات الخصخصة ، وكaذا . ھي ع-قة وطيدة 
ومaن أبaرز مزايaا . سوق أوراق ماليaة قaادرة علaة تسaھيل عمليaات التخصaيص  الخصخصة بحاجة إلى

  :اللجوء إلى سوق ا@وراق المالية في عملية الخصخصة ما يلي 
  توسيع سوق ا@وراق المالية وتشجيع صغار المدخرين  -
  .الشبھة في عملية بيع وحدات القطاع العام وعدم تمييز فئة دون أخرى عند إجراء البيع إبعاد -
  إح-ل ھدف تعظيم الربح لدى المستثمرين من القطاع الخاص محل تعظيم المنفعة -

  تمويل خطط التنمية في دورھا  -2-5
أھميaة ا@وراق الماليaة حيث رافق بaروز . وذلك عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق   

التي تصدرھا شaركات المسaاھمة ازديaاد التجaاء الحكومaات إلaى ا$قتaراض العaام مaن أفaراد الشaعب، لسaد 
نفقاتھا المتزايدة وتمويل مشaروعات التنميaة، وذلaك عaن طريaق إصaدار السaندات وا@ذون التaي تصaدرھا 

كوك مجا$ لتوظيف ا@موال $ يقل أھمية الخزانة العامة ذات ا`جال المختلفة، ومن ھنا صارت ھذه الص
  .عن أوجه التوظيف ا@خرى

  دورھا في تقييم الشركات والمشروعات -2-6
حيaث تسaاھم فaي زيaادة . إن سوق ا@وراق المالية تعتبaر أداة ھامaة لتقaويم الشaركات والمشaروعات     

aaم عليھaaتم الحكaaروعات، ويaaركات والمشaaع الشaaيرھم بواقaaتثمرين وتبصaaي المسaaلوعaaاح أو الفشaaا بالنج .
فانخفاض أسaعار ا@سaھم بالنسaبة لشaركة مaن الشaركات دليaل قaاطع علaى عaدم نجاحھaا أو علaى ضaعف 
مركزھا المaالي؛ وھaو مaا قaد يaؤدي إلaى إجaراء بعaض التعaدي-ت فaي قيادتھaا أو فaي سياسaتھا أمa- فaي 

  .تحسين مركزھا 
  دورھا في تجنب ا?ثار التضخمية  -2-7

البنaaوك التجاريaaة بعمليaaات التمويaaل @دى ذلaaك علaaى زيaaادة مفرطaaة فaaي حجaaم ا$ئتمaaان إذ لaaو قامaaت    
المحلي،وبالتالي إحداث موجات تضخمية ، خاصة أن ھذه القروض تأخذ طابع القروض طويلة ا@جل 

   1.مما يتطلب فترة طويلة قبل تحقيق النتائج

  مكونات سوق ا�وراق المالية: المطلب الثاني

سوق ا@وراق المالية يتم بداية من خ-ل قيام مصدري ا@وراق المالية بعرض إن العمل داخل 
أوراقھم على المدخرين ل-كتتاب فيھا، يلي ذلك قيام بعض حاملي تلك ا@وراق المالية ببيعھا سواء 

  .لحاجتھم إلى سيولة نقدية، أو [عادة استثمار أموالھم في استثمارات بديلة

@وراق المالية يتكون على مرحلتين ومن ثمة يتكون من نوعين، السوق إذا يمكن القول بأن سوق ا
  .ا@ولية والسوق الثانوية

  )سوق اAصدار(السوق ا�ولية  -أو'

تعتبر سوق ا[صدار تلك السوق التي تھتم بإنشاء الورقة المالية @ول مرة، لذا فإنھا تسمى أيضا 
سوق الورقة الجديدة، التي تھتم فيھا بتجميع المدخرات لتحويلھا إلى استثمارات جديدة لم تكن موجودة 

                                                           
معاصرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاھرة   اقتصاديةقضايا : ت نظرية وتطبيقية ص-ح الدين السيسي ،دراسا 1
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امت بإصدارھا من قبل  وھي السوق التي تخلقه مؤسسة متخصصة تعرض فيه للجمھور أوراق مالية ق
  . @ول مرة لحساب منشأة أعمال أو جھة حكومية

  )سو ق اAصدار(مفھوم السوق ا�ولية  -1

  :  أعطيت لھا عدة تعاريف أھمھا

ھي سوق تختص بالتعامل في ا[صدارات الجديدة، سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في 
ي أن المنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنھا مشروع قائم، وذلك من خ-ل زيادة رأس مالھا، وھذا يعن

إصدار العديد من ا@وراق المالية وطرحھا ل-كتتاب سواء في اكتتاب عام أو خاص، وھذا يعطي فرصة 
  .1لجميع ا@فراد والھيئات المختلفة في المشاركة عن طريق مدخراتھم في توفير ا@موال

السوق التي تدخل فيھا منشاة ا@عمال المصدرة يقصد بالسوق ا@ولية أو ما تعرف بسوق ا[صدار، 
ل8وراق المالية بائعة لھا، بمعنى آخر أن بائع الورقة المالية ھو المنشأة المصدرة لھا، فإذا أصدرت 
منشاة مصرفية أسھما جديدة ل-كتتاب العام فإنھا تطرح من قبلھا مباشرة في ھذه السوق ولھذا تنشأ ع-قة 

  .2ة المالية والمكتتب ا@ول فيھامباشرة بين مصدر الورق

ھي سوق يتم فيھا التعامل با@وراق المالية التي تم إصدارھا @ول مرة، وتختص بطرح رأس مال 
الشركات ل-كتتاب في صورة أوراق مالية، وتتضمن مجموعة مؤسسات متخصصة في إصدار ا@وراق 

سب ا@وراق المالية، وأنسب سعر، وأنسب المالية التي تقدم النصح والمشورة للشركات فيما يتعلق بأن
  .3كمية

  خصائص السوق ا�ولية  -2

  : تشمل الخصائص الموالية

جزء قليل  إ$سوق ا[صدار ليس لھا مكان مادي يتقابل فيه عارضوا ا@وراق المالية مع طالبيھا،  -
ا@ھمية يتم في بورصة ا@وراق المالية، وھو متعلق بإصدارات المشروعات التي سبق تسجيلھا في 

  .البورصة

 .عملية ا[صدار غير متكررة، @ن ا$كتتاب في رأس مال الشركة يتم مرة واحدة -

 .عملية ا[صدار غير دورية -

ما يملكه من أسھم فإن عملية البيع تتم من قبله إذا رغب المستثمر المكتتب في أسھم الشركة في بيع  -
وتتم أة المصدرة لتلك ا@سھم أول مرة،مباشرة، أي أن البائع الجديد ل8سھم ھو المستثمر، وھو غير المنش

 .العملية الجديدة في السوق الثانوية

 .تنشئھا مؤسسات مالية مختصة كوسيط مالي يعرض فيه للجمھور أوراق مالية جديدة -

 

  

                                                           
  .275: عبد الغفار حنفي ،رسمية قرياقص،مرجع سابق، ص -1
  .114: ، ص2001، ا$ستثمار في ا@وراق المالية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ا@ردنحمزة محمود الزبيدي، -2

 .07:، ص2003ضياء مجيد موسوي، مرجع سابق،  -3
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  )سوق التداول(السوق الثانوية :نياثا

نوية  تكون السوق ا@وليةبقدر ما  لثا ا السوق  إلى حجم  نھا $تصل  أ سوق ( كبيرة وضخمة إ$ 
التي يتم فيھا إدارة ا@وراق المالية، ونقل ملكيتھا وحيازتھا بين أكثر من شخص، وكلما كانت )  التداول

السوق الثانوية سوق نشطة كانت حيوية ا$قتصاد أكثر فعالية، فالتعامل الحقيقي يرتبط ارتباطا قويا 
 .نويةبالسوق الثا

  تعريف السوق الثانوية  -1

  :ذكر منھانأعطيت عدة تعاريف 

ھي السوق التي يتم التعامل فيه با@وراق المالية بعد إصدارھا، وفيه يتم تداول ا@وراق المالية التي 
، وفيما يلتقي العرض بالطلب، ) سوق ا[صدار( تطرح ل-كتتاب للجمھور من خ-ل السوق ا@ولية 

ق المالية بھدف الحصول على السيولة أو [عادة ا$ستثمار في أوراق مالية جديدة، ويكون بيع ا@ورا
أسھم، سندات أو أدوات ( ويحصل المشترون ل8وراق المالية على نفس حقوق بائع الورقة ا@صلية 

  .  1)المديونية ا@خرى

السوق التي تتداول فيھا ا@وراق المالية التي تم ا$كتتاب فيھا من قبل في السوق  كما يقصد بھا
وتعبئه . ا@ولية وتلعب ھذه ا@سواق دورا أساسيا في تنضيم سيولة ا$دخار المستثمر على المدى الطويل 

لمستثمرين المدخرات وإعادة استثمارھا في ا@صول المنتجة، ففي حالة عدم وجود سوق ثانوية $ يمكن ل
حاملي ا@سھم والسندات استرجاع رؤوس ا@موال الموظفة في ا@وراق المالية إ$ بعد انتھاء مدة 

 .2ا$ستحقاق أو تصفيه المؤسسة المصدرة ل8وراق المالية للحصول على قيمة الورقة

زيعھا كما تعرف على أنھا السوق التي يتم فيه تبادل ا@وراق المالية بعد إصدارھا، أي بعد تو
بواسطة بنوك ا$ستثمار ويمكن التمييز في ھذا الصدد بين ا@سواق المنظمة وا@سواق غير المنظمة 

لمنظم   ا لمنظم  –فالسوق  ملين  –على عكس السوق غير ا لمتعا فيه ا يلتقي  له مكان محدد  يتميز بأن 
السوق، حيث تراقب با@وراق المالية المقيدة به فض- عن أنه يدار بواسطة مجلس منتخب من أعضاء 

 .3الصفقات التي تبرم بدقه وحزم

  أقسام السوق الثانوية -2

  .تتخذ السوق الثانوية أي التداول شكلين ھما السوق المنظمة والسوق غير المنظمة

  ا�سواق المنظمة  -2-1

ھي أسواق تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين بالبيع والشراء، ويدار ھدا المكان بواسطة 
مجلس منتخب من أعضاء السوق، كما أن التعامل با@وراق المالية فيھا يتطلب ضرورة أن تكون ھذه 

  .4ا@وراق مسجلة بتلك السوق

                                                           
، عالم الكتاب، مصر،الطبعة )ا@ھمية، ا@ھداف، السبل، مقترحات النجاح(ص-ح الدين حسن السييسي، بورصة ا@وراق المالية  -1

 .16: ، ص2003ا@ولى، 
  .07: ، ص2002مصبيح أحمد، مرجع سابق،  -2
  .70: ، ص1999ا$ستثمار في ا@وراق المالية، منشأة المعارف، ا[سكندرية، أساسيات ، منير إبراھيم ھندي -3
  . 277:، ص2000عبد الغفار حنفي ،رسمية قرياقص، مرجع سابق،  -4
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إلى أسواق مركزية وأسواق المناطق       )  اتالبورص( ويمكن تقسيم أسواق ا@وراق المالية المنظمة 
أو ا@سواق المحلية، ويقصد بالسوق المركزية السوق الذي يتعامل با@وراق المالية المسجلة لدى لجنة 
ا@وراق المالية والبورصة بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للجھة المصدرة لتلك الورقة، ومن 

رصة نيويورك ل8سھم، أما بورصات المناطق المحلية ھي عادة أمثلتھا بورصة لندن بورصة طوكيو، بو
أوراق مالية لمنشآت صغيرة تھم جمھور المستثمرين في النطاق الجغرافي للمنشأة أو المناطق القريبة 

  .1منھا

  السوق غير المنظمة  -2-2

ديد أسعار وفيھا تتداول عادة ا@وراق المالية غير المسجلة بالبورصة من خ-ل التجار، ويتم تح
التعامل بالتفاوض، حيث أنه $ يوجد مكان محدد للتعامل والذي يتم من خ-ل شبكة اتصا$ت، ھذا 
ويوجد في الو$يات المتحدة ا@مريكية ا[تحاد الوطني لتجار ا@وراق المالية والذي يضم السماسرة 

العمل في السوق، ومنح تراخيص والتجار المتعاملين في السوق غير المنظمة، ويقوم ھذا ا[تحاد بتنظيم 
للسماسرة بعد اجتيازھم $ختبارات مؤھلة، كما أن ھذا ا[تحاد يقوم بتوفير المعلومات الضرورية للتعامل 

  .2مثل أسعار ا@وراق المالية وأحجام التعامل

  :وھناك أسواق فرعية من ا@سواق المنظمة وھي السوق الثالثة والرابعة تتمثل فيما يلي

ھي بيوت سمسرة من غير أعضاء ا@سواق المنظمة، وإن كان لھم حق  : لسوق الثالثةا -2-2-1

التعامل في ا@وراق المالية المسجلة في تلك ا@سواق، وھذه البيوت في الواقع أسواق مستمرة على 
استعداد دائم لشراء أو بيع تلك ا@وراق وبأي كمية مھما كبرت أو صغرت، فھي بھذا الشكل تعتبر 

فس ية منا ر $ستثما ا ت  لمؤسسا ا ھم  لسوق  ا ه  لھذ لعم-ء  ا و  ، لمنظمة ا لسوق  ا ء  عضا أ للمتخصصين  ا 
  3.الكبيرة،مثل صناديق المعاشات وحسابات ا@موال المؤتمن عليھا التي تديرھا البنوك التجارية

يقصد بالسوق الرابعة المؤسسات ا$ستثمارية الكبيرة وا@فراد ا@غنياء  : السوق الرابعة  -2-2-2

ذين يتعاملون فيما بينھم في شراء وبيع ا@وراق المالية دون وساطة، والھدف منھا استبعاد الشركات ال
التجارية والسمسرة بھدف تخفيض النفقات، ويتم التعامل فيھا من خ-ل شبكة اتصال إلكترونية تسمى 

INSTINET حيث يمكن عن طريق ھذه الشبكة معرفة ا@سعار وفقا لحجم التعامل.  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .71: ، ص1999منير إبراھيم ھندي، مرجع سابق،  -1
 .24: ، ص2000وعمليا، مطبعة ا[شعاع الفنية، مصر، الطبعة ا@ولى،  ص-ح الدين جودة، بورصة ا@وراق المالية علميا -2
، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا[سكندرية، )أسھم، سندات، وثائق استثمار، خيارات(عبد الغفار حنفي، بورصة ا@وراق المالية  -3

 .66: ، ص2003
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  .ھيكل سوق ا@وراق المالية ):04(شكل رقم             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بين النظرية والتطبيقبورصة ا@وراق المالية محمد صالح الحناوي، ج-ل إبراھيم العبد، :  المصــدر
  .26-25:، ص ص2002الدار الجامعية، مصر، 

 سوق األوراق المالية

 هي األسواق التي تتداول فيها األوراق المالية طويلة األجل، األسهم والسندات

أوليةسوق   سوق ثانوية 

تتداول فيها األوراق المالية بيعا وشراء هي السوق التي هي السوق التي تختص بإصدار األوراق المالية   

 سوق غير منظمة

تختص بتداول األوراق المالية المسجلة في البورصة 
 أو غير المسجلة 

ثالثةسوق   

قطاع من السوق غير المنظم يتكون من  هي

بيوت السمسرة، غير أعضاء السوق المنظمة 

وإن كان لهم حق التعامل باألوراق الماليـة  

  .المسجلة بتلك األسواق

يقصد بهـا المؤسسـات الكبـرى واألفـراد     

األغنياء، الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء 

   .وبيع األوراق المالية في طلبيات

رابعةسوق   

 يقصد بها بورصة األوراق المالية

 سوق منظمة
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  خصائص ووظائف سوق ا�وراق المالية: المطلب الثالث

 عدة تؤدي ا@سواق،كما من غيرھا عن تميزھا الخصائص من بجملة المالية ا@وراق سوق تتميز   

  .وظائف

  المالية ا�وراق سوق خصائص  :أو'

 .1 :منھا نذكر ا@خرى ا@سواق باقي عن تميزھا الخصائص بعض المالية ا@وراق لسوق   

 لكون نظرا ا@خرى، المالية ا@سواق باقي من تنظيما أكثر بكونھا تتسم المالية ا@وراق سوق -
 ھذه في المالية ا@وراق لتداول قانونية وقيود شروط وھناك المختصين، الوك-ء من فيه المتعاملين

 ا@وراق أسواق في العمليات تدير ص-حيات ذات مستقلة إدارات ھناك البلدان معظم في لذلك السوق،
 .الضرورية المعلومات للمتعاملين وتوفر المالية

 بما قبل من إصدارھا تم التي ا@دوات تداول فيھا يتم ثانوية، سوق وجود المالية ا@وراق سوق يتطلب  -
 .السيولة توفير يكفل

 العادلة ا@سعار تحديد يتم حتى التامة المنافسة وكذا الم-ئم، المناخ بتوفير يتم السوق ھذه في التداول -
 .والطلب العرض أساس على

 الشؤون في خبرة ذوي الوسطاء خ-ل من يتم الخاصة الثانوية المالية ا@وراق سوق في التداول -
 .المالية

 يعطي ذلك فإن ا$تصا$ت تكنولوجيا من استفادتھا بالمرونة،وبإمكانية تتميز المالية ا@وراق سوق -
 صفقات فيھا تتم واسعة أسواق بأنھا السلع ا@سواق من غيرھا عن تتميز بكونھا المالية ل8سواق خاصية

 .الوقت نفس في العالم من عدة أجزاء ليشمل نطاقھا يتسع قد وممتدة كبيرة

 ا$ستثمارية القرارات واتخاذ السوقية، المعلومات توفر يتطلب المالية ا@وراق سوق في ا$ستثمار -
 .الرشيدة

 تمويل في خاصة أھمية وتكتسب ا@جل، طويلة المالية با@وراق ترتبط المالية ا@وراق سوق -
 .طويل أمد على تسدد أموال إلى تحتاج التي ا[نتاجية المشروعات

 السaوق فaي ا$سaتثمار مaن سaيولة وأقaل مخaاطرة أكثaر يكaون قaد الماليaة ا@وراق سaوق فaي ا$سaتثمار -
 مخaaاطر يحتمaaل ا@جaaل طويلaaة السaaندات فيaaه،مثل ا$سaaتثمار أدوات لكaaون النقaaدي،نظرا

 مخاطرھا أن إ$ نسبيا أكبر عائد ذات أنھا من الرغم على ا@سھم وكذلك مختلفة، ية،سوقية،وتنظيميةرسع
 .أيضا كبيرة

                                                           
سالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ا[قتصادية ،جامعة بوكساني رشيد،معوقات ا$وراق المالية العربية وسبل تفعيلھا،ر 1

 .46،ص2005/2006الجزائر،
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 في المستثمرين اھتمام فإن وبالتالي نسبيا، مرتفع عائد ذا يعتبر المالية ا@وراق سوق في ا$ستثمار -
 .1والمخاطرة السيولة نحو منه أكثر الدخل نحو يكون المالية ا@وراق سوق

  المالية ا�وراق سوق وظائف :ثانيا

 موارد إلى الصغيرة راتالمدخ تحويل و تجميع نظام المالية قراا@و أسواق بأن المعروف من    
 : ھي ا@سواق لھذه وا@ساسية ا@ولى فالوظيفة لذلك الشركات، تصرف تحت توضع ضخمة تمويلية

 ا$كادة بعدم يتميز محيط ظل في و والمكان الزمان حيث من المالية للموارد الفعال ا$ستخدام ضمان -   
 والمخاطرة؛

 سابق استثماري قرار في الرجوع إمكانية بمعنى راتا$ستثما سيولة المالية وراقا@ أسواق تضمن-  
 . قصير وقت في و ممكنة تكلفة بأقل
 المتاحة المجا$ت كل عن ال-زمة المعلومات بتوفر يتميز المالية ا@وراق أسواق في ا$ستثمار إن -   

 الشركات ا@سعارو حركة أو البديلة والفرص المخاطر تخص المعلومات ھذه كانت سواءً  للتوظيف،
 .2المسعرة

 أو التمويل في العجز ذات ا$قتصادية للمؤسسات الفوائض توجيه على المالية ا@وراق سوق تعمل كما  -
 إلى ا$قتصادية،با[ضافة المؤسسات ھذه وتطوير التنمية في المساھمة أجل من نشاطھا توسيع تريد التي
 القناة تمثل إذن وا$جتماعية،فھي ا$قتصادية سياستھا تحقيق على تساعد إضافية موارد للدولة تؤمن أنھا

 .والمستثمر المدخر بين وا@مثل والسريع المباشر للتمويل الكاملة

 با@وراق المرتبط الخطر خ-ل من وتتفاوت الفرص ھذه تتنوع :متنوعة استثمارية فرص لتوفير أداة-
 البيانات وتوفير ا@وراق، ھذه وتنوع كثرة خ-ل من ذلك ويكون المالية، ا@وراق سوق في المتداولة

 لھذه الرسمية با@سعار نشرة تصدر فالبورصة بھا، التعامل يتم التي ا@وراق ھذه عن والمعلومات
 يمكن مما الخاصة، ا@سعار وحركة التعامل عليھا حدث التي ا@وراق بذلك مبينة يوم، كل ا@وراق
 مرشدا يعتبر ا@وراق،وبالتالي ھذه من المختلفة ا@نواع على ا[قبال مدى ودراسة مقارنة من المستثمر

 فيھا ا$ستثمار في يرغب التي المالية ل8وراق اختباره عند

 التنبؤ،فھي عملية في العامة ا$تجاھات تحديد في المالية ا@وراق تساعد :ا$قتصادية للحالة ومؤشر أداة -
 المعام-ت ا$قتصادي،وتسجيلھا،وحجم الكيان في تحدث التي التذبذبات تجميع فيه يتم الذي المركز تعتبر
 .المتداولة،وا@سعار السائلة با@موال مقيد

 ا@وراق سوق في والشراء البيع عم-ت أن والخارجي،،حيث الداخلي ا$ئتمان دعم في مساھمة أداة -
 المالية ا@وراق ليشمل ا$ئتمان مظاھر ازدادت ما فإذا الداخلي، ا$ئتمان مظاھر من مظھرا تعد المالية

 القروض لعقد كغطاء ا@وراق ھذه قبول الممكن من أصبح الدولية، المالية ا@وراق أسواق في المتداولة
 .المالية

 يصاحبه ما وھو ربحية، ا@كثر المجا$ت إلى الموارد توجيه في عالية كفاءة تحقيق في مساھمة أداة -
 :منھا نذكر المالية ا@وراق سوق في سمات عدة توافر يتطلب ا@مر وھذا اقتصادي، وازدھار نمو

                                                           
 .47نفس المرجع،ص 1

بلجيلية سمية،أثر التضخم على عوائد ا1سھم مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في علوم التسيير،تخصص،تسيير  2
  .26،ص2009/2010المؤسسات،جامعة منتوري ،قسنطينة،
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 .المتاحة المعلومات كافة تعكس ا@سعار أن بمعنى :التسعير كفاءة -

 أن يمكن الذي بالعائد مقارنة حد أقصى إلى المعام-ت تكلفة تتضاءل أن بمعنى :التشغيل كفاءة -
 .المعام-ت تلك تسفرعنه

 .الصفقات إبرام في يرغب من لكل متساوية فرصة السوق تتيح أن بمعنى :السوق عدالة -

 ا@طراف بين الع-قات عن تنجم التي المخاطر ضد للحماية وسائل توافر ضرورة به يقصد :ا�مان -
 إليھا تعمد التي ال-أخ-قية الممارسات من وغيرھا والتدليس، الغش مخاطر السوق،مثل في المتعاملة

 .ا@طراف بعض

 المستثمرين وعي زيادة في المالية ا@وراق أسواق تساھم حيث :والمشروعات الشركات لتقويم أداة -
 ا@سھم أسعار فانخفاض بالفشل، أو بالنجاح عليھا الحكم والمشروعات،ويتم الشركات بواقع وتبصيرھم

 قد ما المالي،وھو مركزھا ضعف على نجاحھا،أو عدم على قاطع دليل الشركات من لشركة بالنسبة
 .مركزھا تحسين في أم- سياساتھا في قيادتھا،أو في التعدي-ت بعض إجراء إلى يؤدي

 من با$نتقال تسمح قناة المالية ا@وراق سوق اعتبار يمكن السيولة، وخلق المؤسسات لتمويل أداة -
 إلى المباشر غير التمويل نظام من التحول يكفل بما المال، أوراق اقتصاديات إلى ا[قراض اقتصاديات

 عرض من مباشرة،انط-قا بطريقة تمويلھا ضمان من المؤسسات تتمكن المباشر،حيث التمويل نظام
 .السوق في ل-كتتاب مباشرة المالية أوراقھا

 جذب على المالية ا@وراق سوق تساعد الوطني،حيث ا$قتصاد ھيكل في التضخم معد$ت من للحد أداة -
 نحو المدخرات ھذه واتجاه النقدية السيولة فائض امتصاص وبالتالي والمؤسسات ا@فراد من المدخرات
 .ا$ستھ-ك من بد$ ا$ستثمار

 المالية التطورات من ا$ستفادة طريق عن التكنولوجيا وتوطيد ا@جنبية، ل-ستثمارات جذب أداة -
 طريق عن الخارجي العالم مع الترابط زيادة على المالية ا@وراق سوق تعمل حيث العالمية، وا$قتصادية

 .الدولية المالية با@سواق ارتباطھا

 والتسويقية ا$ستثمارية،التمويلية،التشغيلية السياسات كفاءة على الخارجية للرقابة رسمية غير أداة -
 أعمال نتائج تحقق كفئة سياسات إدارتھا تتبع الشركات فإن وعليه فيھا، المالية أوراقھا المدرجة للشركات

 لن أعمالھا، نتائج فان ا[دارة سوء من تعاني التي الشركات أما السوق، في أسھمھا أسعار جيدة،وتتحسن
  .1السوق في تنخفض أسھمھا أسعار فإن لذلك مرضية تكون

  ورصة الجزائر ب ماھية:الثانيالمبحث 

العام و تذبذب  زمة ا$قتصادية التي تعيشھا الجزائر و الخلل في التسيير بسبب ھيمنة القطاعنظرا ل8    
بغرض معالجة و تدارك  وتيرة النمو ا$قتصادي و التبعية للخارج، عرفت الجزائر تحو$ت ھامة

المحيط، ورغبة منھا في ربح  لتحرير ا$قتصاد و تھيئة با[ص-حاترعت ساف،الوضعية الحالية 
نظام اقتصاد السوق، وھذا ما ذات فعالية بالنسبة ل رأت السلطات العمومية أنه من المفيد توفير آلية،الوقت

                                                           
 .48- 47:،مرجع سابق،ص ص بوكساني رشيد 1
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إذ أن البورصة تعتبر أداة فعالة ومكان $لتقاء قوى ا$ستثمار  .الجزائر حدث فع- وذلك بإنشاء بورصة
 دور فعال في توجيه ا$قتصاد وتنشيطه إذ يتم إعطاؤه قوة دفع أكبر وشمولية أعم وأوسع ولھا،المختلفة 

  .للمشروع ا$قتصادي الحضاري

  ظروف نشأة بورصة الجزائر والھيئات المنظمة لھا :المطلب ا�ول

كانت الجزائر تعتمد على التخطيط المركزي في سياستھا ا$قتصادية إلى غاية وقوعھا في ا@زمة 
ا$قتصادية وفشل نظامھا المالي، فباتت ا[ص-حات سبي- لمعالجة ھذا النظام، ما تطلب تأسيس سوق 

  : في ھذا المطلب إلى ما يلي سنتطرقرؤوس ا@موال بالجزائر، وعليه 

  ظروف نشأة بورصة الجزائر؛ -

  .الھيآت المنظمة لبورصة الجزائر -

   1 ظروف نشأة بورصة الجزائر -أو'

والتي دخلت حيز التنفيذ      1987بعد تبني الجزائر لفكرة ا[ص-حات ا$قتصادية المعلن عنھا سنة 
، تمت المصادقة على قوانين اقتصادية تزكي استق-لية المؤسسات العمومية وصناديق 1988سنة 

إلى عدد  المساھمة بشكل يدخل الجزائر إلى اقتصاد السوق، بجعل رأس مال المؤسسات العمومية مقسم
من ا@سھم توزع بين صناديق المساھمة، وعلى ھذا ا@ساس تحولت الشركات العامة إلى شركات ذات 

، ھذا ما أدى إلى بروز 1988والمكمل بقانون سنة  1975أسھم تسير وفق أحكام القانون التجاري لسنة
تسھم في تمويل الحاجة إلى وجود سوق أوراق مالية، أو ما يسمى بالبورصة في الجزائر كأداة 

المؤسسات في ظل التأكد من فشل نظام المديونية، حيث تم تأسيس بورصة الجزائر في شھر 
دج تحت اسم شركة القيم المنقولة تساھم فيھا صناديق  320.000برأس مال قدره  1997ديسمبر

لصادر بتاريخ ا 88/03المساھمة الثمانية بحصص متساوية، وھذا استنادا إلى المادة ا@ولى من القانون 
ظھرت ث-ث مراسيم تختص  1991ماي  08المتعلق بصناديق المساھمة وبتاريخ  1982جانفي  02

بتباد$ت القيم المتداولة، أنواع وأشكال القيم المتداولة وكذا شروط إصدارھا وأيضا لجنة البورصة، 
نقولة لتصبح بورصة القيم وبصدور ھذه المراسيم تم استبدال ما أطلق عليه في البداية شركة القيم الم

المنقولة، إ$ أن ھذه ا@خيرة مرت بفترة حرجة ناتجة عن ضعف رأس مالھا ا$جتماعي، وكذا الدور 
غير الواضح لمھامھا، ذلك أن السلطات آنذاك لم تكن لديھا نظرة واضحة عن أھمية عملھا، وبقية 

ل ا$جتماعي لبورصة الجزائر حين تم رفع رأس الما 1992ا@وضاع ھكذا إلى غاية شھر فيفري 
دج، ومنذ ذلك التاريخ و بورصة الجزائر ھي الشغل الشاغل للحكومة حيث أعيد  932.000ليصبح 

النظر في قضية تنظيمھا عدة مرات من خ-ل جملة من المراسيم التشريعية والتنفيذية التي من بينھا ما 
  :يلي

المتمم والمعدل ل8مر المتضمن قانون  1993ل أفري 25المؤرخ في  93/08المرسوم التنفيذي رقم  -
  . التجارة

                                                           
،الجزء ا1ول،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه بورصة القيم المتداولة ودورھا في تحقيق التنمية، دراسة حالة الجزائر محمد براق، - 1

   .371- 369: ،ص ص1999دولة في العلوم ا]قتصادية،جامعة الجزائر،
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المتضمن النص الكامل المنظم لبورصة  1993ماي  23المؤرخ في  93/10المرسوم التنفيذي رقم  -
  . الجزائر

المتعلق بتعيين أعضاء لجنة البورصة واستبدال  1995ديسمبر  27القرار التنفيذي الصادر بتاريخ  -
  .جنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةھذه ا@خيرة لتصبح ل

المتعلق بنظام ھيأت التوظيف الجماعي  1996جانفي  10المؤرخ في  96/08المرسوم التنفيذي رقم  -
  .ل8وراق المالية

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات  1996جويلية  03المؤرخ في  96/03النظام رقم  -
  .البورصة وكذا واجباتھم

المتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم و مراقبة  1996نوفمبر  02المؤرخ في  96/03م النظام رق -
  .عمليات البورصة

  . المتضمن القواعد الرئيسية لسير بورصة الجزائر 1997نوفمبر  18المؤرخ في  97/03النظام  -

  .فھذه المراسيم سمحت بتوفير شروط مناسبة لقيام بورصة القيم المتداولة في الجزائر

  الھيئات المنظمة لبورصة الجزائر - اثاني

  :ھناك ث-ث ھيئات في الجزائر تتولى مھمة تنظيم بورصة القيم المتداولة ھي

  لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة؛ -

  شركة تسيير بورصة القيم؛ - 

  .المؤتمن المركزي على السندات - 

   لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة -1

المتعلق ببورصة القيم  1993ماي  23المؤرخ في  93/10بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 
حيث  2003فيفري  17المؤرخ في  03/04المتداولة تم تأسيس ھذه اللجنة وعدل بموجب القانون رقم 

تتكون ھذه اللجنة من رئيس و ستة أعضاء، يعين الرئيس لمدة أربع سنوات بموجب مرسوم تنفيذي 
  .جلس الحكومة باقتراح من وزير الماليةيتخذه م

قاض يقترحه وزير العدل، ممثل بنك الجزائر، عضو مختار من : أما ا@عضاء الستة الباقين فھم
الوطني للخبراء  بين المسيرين ل8شخاص المعنوية المصدرة للقيم المنقولة، عضو يقترحه المصف

المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم 
   1.العالي، وعضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية

  :  على السھر خ-ل من وذلك المنقولة القيم سوق ومراقبة الحسن السير ضبط في اللجنة ھذه مھام تتمثل 

  

                                                           

 -
التجارية  ر في العلومي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة ماجستالقيم المنقولة دراسة حالة الجزائر جباية،  مختار عيواج1

    .104-103: ص ص.2004 تبسة، ،فرع مالية، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي
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 :المنقولة القيم في المستثمرين حماية*  

 إلى يؤدي آخر مالي منتوج أي أو المنقولة القيم في المستثمر ا$دخار حماية على اللجنة ھذه تسھر
 علنا تلجا شركة كل تعدھا التي ا[ع-مية المذكرة على تأشيرة تسلم حيث .ل-دخار العلني اللجوء

 ا[ع-م فقط بل العملية لجدوى تقدير أي التأشيرة ھذه تعني و$ منقولة لقيم إصدارھا خ-ل من ل-دخار
 .ا$ستثماري قراره باتخاذ للمستثمر يسمح ما وشامل مترابط مناسب ا[ع-مية المذكرة تضمنته الذي

 :وشفافيتھا للسوق الحسن السير وضمان مراقبة *

 رقابة خ-ل من وشفافيته المنقولة القيم سوق نزاھة ضمان في السوق مراقبة من الرئيسية المھمة تتمثل

 المركزي والمؤتمن المنقولة، القيم بورصة تسيير وشركة البورصة، عمليات في الوسطاء نشاطات
 بالتأكد السوق ضبط لسلطة المراقبة ھذه وتسمح .المنقولة القيم في الجماعي التوظيف وھيئات للسندات،

 :من

 احتيالي سلوك أي من السوق حماية إلى الرامية القواعد يحترمون البورصة عمليات في الوسطاء أن -
 .مجحف أو

 .الحماية و الشفافية للمستثمرين تضمن لقواعد وفقا يشتغل السوق أن -

 .السوق ضبط سلطة من المحددة للقواعد وفقا تسيران وتسييرھا السندات إدارة أن -

 أو سرية معلومة استعمال أو البورصة في جنحة أي ترصد إلى رقابتھا خ-ل نم اللجنة ھذه تھدف حيث

  . 1المضللة و الخاطئة المعلومات أو با@سعار الت-عب

  :شركة تسيير بورصة القيم - 2

شركة تسيير بورصة القيم ،و ھي عبارة عن شركة أسھم  10-93أسس المرسوم التشريعي رقم    
منشأة بين وسطاء عمليات البورصة ،و قد كلفت ھذه الشركة بضمان نشر المعلومات التي تخص القيم 

 لتسوية القانوني ا[طار أنھا على المنقولة القيم بورصة وتعّرف المنقولة المدرجة في البورصة،
 وتعتبر .ا@سھم شركات أو الطبيعيون ا@شخاص الدولة، قبل من المصدرة المنقولة القيم في التعام-ت
  .البورصة تسعيرة في المدرجة المنقولة القيم تداول فيھا يتم ومنظمة مركزية سًوقا الجزائر في البورصة

 شركة تقوم حيث البورصة، عمليات ومراقبة تنظيم لجنة سلطة تحت البورصة تسيير شركة وتعمل   
 18المادة  وحددت .اللجنة طرف من عليھا التصديق يتم أن على التعامل طرق بتحديد البورصة تسيير

مھام شركة تسيير بورصة القيم في وضع التنظيم العام وتوفير  10-93من المرسوم التشريعي رقم 
لى أحسن وجه،فض- عن التدابير العامة لقبول ا`ليات الضرورية للبورصة للسماح لھا بإنجاز مھامھا ع

 .إدراج الشركات في بورصة القيم 

                                                           
شھادة الماجستير في ا5قتصاد و المناجمنت ،فرع  طلبة أميرة ،أثر ا5فصاح المالي و المحاسبي على القيمة السوقية للسھم،مذكرة مقدمة لنيل 1

 .156- 155:،ص ص 2008/2009ا5دارة المالية ،جامعة منتوري قسنطينة ،
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 للتسعير الرسمية النشرة خ-ل من يومًيا المعلومات بنشر المنقولة القيم بورصة تسيير شركة وتلتزم   
 في الحق القيم بورصة تسيير لشركة المشرع ويمنح .الجمھور مجموع إلى قراراتھا وصول لضمان
 التسعير إيقاف في الحق ھذا ويبرر ا[جراء، ھذا $تخاذ الضرورة دعت إذا المالية ا@وراق تسعير إيقاف
 للوزير القانون ويسمح .البورصة وتنظيم مراقبة بلجنة مقارنة السوق من بقربھا البورصة تسيير لشركة
 بعد المنقولة القيم بورصة تسيير لشركة الرئيسيين والمسيرين العام المدير بتعيين بالمالية المكلف

  .البورصة عمليات ومراقبة تنظيم لجنة استشارة

 وتعتمد التعام-ت، إتمام بمجرد والتسديد التسليم يتم حيث فورية سًوقا الجزائر بورصة وتعتبر   
 في والشراء البيع أوامر وفق يتحدد التداول سعر أن أي السوق، أوامر على نشاطھا في الجزائر بورصة
 السعر اعتماد يتم بحيث الثابت، التسعير ھو ا@وامر تسعير في به المعمول والنظام .التسعير جلسات

 شركات طرف من بإصدارھا المسموح المالية ا@وراق وتتمثل .التعام-ت من قدر أكبر يحقق الذي
  :يھ أنواع عشرة في ا@سھم

 .العادية ا@سھم -

 .العادية السندات -

 .التصويت حق مع التوزيعات في أولوية ذات أسھم -

 .التصويت حق دون التوزيعات في أولوية ذات أسھم -

 .التصويت حق مع ا$ستثمار شھادات -

 .التصويت حق دون ا$ستثمار شھادات -

 .المشاركة سندات -

 .ا@سھم في اكتتاب قسيمات ذات سندات -

 .أسھم إلى للتحويل قابلة سندات -

 .با@سھم تبدالل-س قابلة سندات -

 بإصدارھا المسموح المالية المنتجات في للشركات قانونُيا المتاحة العديدة الخيارات من الرغم وعلى   
 وا@سھم السندات الكبيرعلى ا$عتماد يبرز البورصة واقع أن إ$ الجزائرية، البورصة في وتداولھا
 المالية إصدارا@وراق تعترض قد التي التقنية الصعوبات إلى ذلك يعود وقد رئيسي، بشكل العادية

 استثمارية كأداة السندات تقدمھا التي الضمانات وإلى المجال، ھذا في حديثة مالي لسوق بالنسبة ا@خرى
 .1عامة بصفة المالية ل8وراق الم-زمة المخاطر المستثمرين تجنب

 

  

                                                           
،جامعة سامي مباركي ،فعالية ا1سواق المالية في تنشيط ا]ستثمارات ،مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير ،علوم اقتصادية ،فرع اقتصاد التنمية 1

  .115-114:،ص ص2004-2003تنة،الحاج لخضر با
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  بورصة القيم المنقولة  تنظيم شركة إدارة:05شكل رقم
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   المؤتمن المركزي على السندات -3

تأسسaaت ھaaذه الھيئaaة، وھaaي ھيئaaة ماليaaة  2003فيفaaري  17المaaؤرخ فaaي  03/04القaaانون  بموجaaب 
دج مaaaن مسaaaاھمات  65.000.000تمaaaارس مھامھaaaا فaaaي شaaaكل شaaaركة ذات أسaaaھم بaaaرأس مaaaال قaaaدره 

 العموميaaaaaaaaة ، إضaaaaaaaaافة إلaaaaaaaaى البنaaaaaaaaوكالمسaaaaaaaaعرة فaaaaaaaaي البورصaaaaaaaaة؛ وھم الشaaaaaaaaركاتمؤسسaaaaaaaaيه،
 . BADR,BEA,CPA,BNA , CNEP:الخمس

ماله إ$ لشركة تسيير بورصة القيم، الشركات المقيدة والوسطاء في عمليات و$ يفتح رأس 
البورصة وتعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساھمين فيه بحكم القانون،كما يخضع كل 
طلب جديد للمساھمة في رأس ماله إلى موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بناء على اقتراح 

المؤتمن، ويخضع وضع القانون ا@ساسي للمؤتمن وتعديله وكذا تعيين المدير العام والمسيرين  من إدارة
ا@ساسيين إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ويتمثل 

  :دور المؤتمن المركزي في ما يلي

  .والسھر على استمرار حركيتھا الحفاظ على السندات من خ-ل فتح الحسابات -

  .إدارة وتنفيذ العمليات على السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقھم المرتبطة بھا -

  .إصدار المعلومات الخاصة بسوق البورصة و المتعلقة بتنفيذ ا@وامر وحركية الحسابات -

  .الترقيم القانوني للسندات -

  :إنشاء المؤتمن ھو وقد كان الھدف الرئيسي من

  .العمل على زيادة سرعة التداول -

  .مركزية التداول انط-قا من تسيير ا@وراق المالية للشركات المقيدة على مستوى البورصة -

  .ضمان سيولة السوق -

  :أما المھام التي أنيطت به عند ا$نط-ق فتمثلت في

  .جمع الشھادات ا$سمية ل8سھم -

  .سمية إلى شھادات خاصةتحويل الشھادات ا$ -

  .تعيين المدير العام والمسيرين ا@ساسيين لشركة تسيير بورصة القيم المتداولة -

   1".الجزائرية للتسوية"وقد تمت تسمية المؤتمن رسميا باسم 

 

 

 

  

                                                           

حفيظ عبد الحميد ، أدوات سوق ا@وراق المالية ومناھج تقييمھا، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في العلوم  -1
   .159- 158: ،ص ص2004تبسة، ،المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي،فرع مالية ،التجارية 
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   فيھااAدراج و  المتدخلون في بورصة الجزائر : نيالمطلب الثا   

  المتدخلون في بورصة الجزائر:أو'

  :و نميز ھنا بين الوسطاء في عمليات البورصة و المتعاملين ا`خرين 

  :الوسطاء في عمليات البورصة -1

فقaaد رخصـaaـت السلطـaaـات  23/05/1993المaaؤرخ فaaي  10-93منaaذ صaaدور المرسaaوم التشaaريعي رقaaم 
يaaة منحھaaا العموميaaة و بصaaفة انتقاليaaة  لكaaل مaaن البنaaوك و الھيئaaات الماليaaة و شaaركات التaaأمين ، مaaن إمكان

ا$عتماد لممارسة دور الوسيط في عمليات البورصة ، شريطة أن تثبت ھذه ا@خيرة بوجود قسم بaداخلھا 
  .مستقل يحقق الفصل بين النشاط كوسيط للعمليات في البورصة و ا@نشطة ا@خرى لھذه الھيئات

  :و قد ظھر للوجود خمسة شركات وساطة و ھي 

  .BEA ،CNMA  ،CCR : و تتكون من : الرشد المالي  -

  .CPA  ،CNEP  ،CAAT: الشركة العامة للتمويل و تتكون من  -

  .BNA  ،BDL  ،SAA: الشركة المالية ل-ستثمار و التوظيف و تتكون من  -

و ھو الوسيط ( ، يونيون بنك  BADR  ،CAAR: و تتكون من : شركة التوظيف في القيم المتداولة  -
  ).الوحيد برأسمال خاص 

  :المتعاملون -2

يفتح المشaرع الجزائaري البaاب واسaعا أمaام تaدخل ا@شaخاص الطبيعيaين $سaتثمار أمaوالھم مaن خa-ل مaا 
  : تمنحه البورصة من منتوجات مالية، و ھذا ا$ستثمار يكون من خ-ل الطرق التالية

  .تكوين محافظ مالية شخصية مسيرة مباشرة من قبل صاحبھا أو مسيرة من طرف الوسيط  -

  .شركات ا$ستثمار ذات رأس المال المتغير -

  .الصناديق الجماعية للتوظيف -

الصaادر بتaاريخ  10 -98و قد تم اعتماد شركة استثمار ذات رأس مال متغير بمقتضى مقرر رقم        
 BNA  ،BDL ، SAA: من طرف اللجنة و لفائدة شركة استثمار المالي المتكونة من  31/03/1998

   1.مليون دينار جزائري 120 برأسمال قدره

  

  

                                                           
لتمويل التنمية ا]قتصادية،أطروحة دكتوراه في العلوم ا]قتصادية ،نقود و مالية ،جامعة  ترقية ا]ستثمار كأداةآليات تشجيع و  منصوري الزين، 1

 .134الجزائر،ص
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 :الجزائر بورصة في اAدراج:ثانيا
 مراحل وعبر لشروط وفق العالمية البورصات من كغيرھا الجزائر بورصة إلى الدخول تأشيرة تمنح   

 1. تقييمه يستدعي الجزائر بورصة إلى الدخول و ، محددة

 : القبول شروط 1-
 وحتى المساھمة، شركات عن الصادرة المنقولة القيم إ$ فيھا يدرج $ أنه على البورصة قانون حدد    
 :التالية الشروط تستوفي أن يجب الجزائر بورصة في المساھمة شركات تقبل

 ؛ القبول طلب خ-لھا قدم التي للسنة السابقة السنوات لث-ث عليھا المصادق المالية المراكز نشر -
 من عضو ينجزه @صولھا تقييمي تقرير تقديم يجب كما قبول طلب محل تكون التي الشركة على

 تعترف آخر خارجي خبير أي أو للشركة الحسابات مراجع غير المحاسبين للخبراء الوطنية المنظمة
 ؛ بتقييمه اللجنة

 القبول؛ طلب خ-لھا قدم التي للسنة السابقة المالية السنة خ-ل ربح تحقيق -
 الداخلية؛ للمراجعة ھيكل وجود إثبات -
 بالكامل؛ قيمتھا دفعت تكون أن يجب ا@سھم -
 قبولھا ملف دراسة فترة خ-ل التزام أي عقدت أو أصل أي عن تخلت ما إذا الشركة على يجب -
 ؛ بذلك اللجة تعلم أن
 وفاءه تم الذي المال رأس يقل $ أن يجب ل8سھم فبالنسبة ، المالية ا@وراق تحويل ضمان -
 العام ا$كتتاب مالھا رأس من ا@قل على % 20 الشركة تطرح أن ويجب دج 100.000.000عن
 .البورصة إلى الدخول يوم مساھم 300 على ا@قل على موزعة تكون أن على
 :2القبول ملف 2-

 :من البورصة في للتداول المساھمة للشركات المالية ا@وراق قبول ملف يتكون
 الجزائر؛ بورصة في أسھمھا تداول قبول الشركة فيھا تطلب رسالة -
 ؛ التجاري المركز في تسجيلھا شھادة -
 القبول؛ طلب إعداد تاريخ حتى بانتظام الشركة وضعيات -
 المال؛ رأس فتح على تصادق و تقرر التي الجمعيات ضبط محاضر -
 المقدمة أو المعدة الضبط محاضر ، الحسابات محافظي تقارير الملحقات، الميزانية، ، النتائج حسابات -

 .السابقة المالية سنوات بالخمس المتعلقة العادية العامة الجمعيات كل خ-ل
 :التالية القضايا حول إيضاحية أو وصفية م-حظات -
 وتنظيمھا، فروعھا، ، الشركة نشاطات •
 المحاكم؛ في المنازعات •
 للشركة؛ الرئيسين المسيرين وكذلك ا[دارة، مجلس أعضاء قائمة •
 بھا؛ الخاصة المالية المصالح بإمساك المكلفة المؤسسة اسم •
 تأسيسھا؛ منذ رأسمالھا تطور •
 يحتفظون التي ا@سھم وعدد ا$جتماعي المال رأس من %5 من أكثر يملكون الذين المساھمين أسماء •
 ؛بھا
 أكثر؛ أو % 10 بمقدار أسھم ، المال رأس من بحصة فيھا تحتفظ التي الشركات بكل قائمة •

                                                           
  .1987ديسمبر  29،الصادرة في 87الجريدة الرسمية  الجمھورية الجزائرية ،العدد1
  .156طلبة أميرة،مرجع سابق،ص 2
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 . القادمة سنوات الخمس خ-ل للشركة النقدية التدفقات و ا@رباح تقديرات •
 : 1الجزائر بورصة إلى الدخول مراحل 3-
 عبر تمر البورصة إلى الدخول شروط القيم بورصة في تدرج أن تود التي الشركة تستوفي أن بمجرد   

 : أساسية تعتبر مراحل عدة
 : المال رأس لفتح قانوني إقرار -3-1

 : اجل من استثنائية دورة في العامة الجمعية انعقاد ل-كتتاب الشركة مال رأس فتح قرار يستدعي    
 .المال رأس لفتح كحل المالي السوق إلى الدخول تحديد •
 .العملية [نجاح ال-زمة بالمھام ا[دارة مجلس يكالإ •
 أن العلم مع للعرض، النھائي السعر تحديد يتم حتى خبراء طرف من الشركة ممتلكات تقييم -23-

 العلني اللجوء حالة في انه إلى إضافة للعرض النھائي سعر لتحديد المؤھلة وحدھا ھي العامة الجمعية
 ؛السھم في الخاصة ا@موال لحصة مساوي ا@قل على يكون يجب ا[صدار سعر فان ل-دخار

 قبول عملية طيلة ويرافقھا يساعدھا إلزامية بصفة ويكون البورصة عمليات في وسيط اختيار -33-
 التداول؛ في أسھمھا

 مراحل خ-ل المنجزة ا@عمال و ا@سھم كل وتنظيم متابعة مھمته بالتنسيق مكلف مسئول تعيين- 3-4
 البورصة؛ إلى الدخول

 الواجب الوثائق طبيعة و القبول عملية سير توضيح اجل من COSOB مع الشركة ترتبط -5 -3
 ا[ع-مية؛ المذكرة محتوى لفھم الشركة لمسئولي ا[يضاحية المعلومات وتقديم تقديمھا

 المعلومات بكل المستثمر لتزويد أساسي مستند تعتبر حيث للجمھور إع-مية مذكرة مشروع إعداد -3-6
 : الوثيقة ھذه وتعالج الضرورية؛

 ؛ الشركة تنظيم •
 ؛ نشاطھا •
 ؛ ممتلكاتھا •
 المالي؛ مركزھا •
  البيع؛ عرض في المطروحة المنقولة القيم مميزات •
  جھة من التنظيمية، النصوص مع تطابقھا ثبات[  COSOB طرف من المذكرة مشروع فحص -3-7 

 .القبول لملف المكونة المستندات و للوثائق المعلوماتي المحتوى مع المعلومات ترابط أخرى جھة ومن
 ا[ع-مية؛ المذكرة مشروع محتوى عن ل�ع-ن شھرين مدة اللجنة تستغرق -3-8
 اعتراضات؛ أو م-حظات بأي الشركة إشعار يتم ا[ع-مية للمذكرة النھائية النسخة إيداع قبل -3-9
 العام المدير الرئيس طرف من موقعة ا@صلية تكون حيث نسخ عشر في النھائية المذكرة إيداع 10- 3

 الشركة؛ حسابات ومحافظي
 :يلي كما محتواھا ويكون ا[ع-مية المذكرة آخر في التوقيع يتم -3-11

   -05-231993في الصادر10- 93  رقم التشريعي المرسوم من ، 42  و 41 المواد بتطبيق
 على البورصة ياتلمع مراقبة و تنظيم لجنة وقعت ،والمنقولة القيم ببورصة المتعلق المكل، و المعدل 

 .....بتاريخ ..... رقم التأشيرة ، الحالية المذكرة
 المقدمة المعلومة نوعية على فقط ترتكز بل،للعملية تثمين آو تقدير تتضمن $ الممنوحة التأشيرة نإ

 ؛ المطبق التنظيم و التشريع مع تطابقھا ومدى

                                                           
  .159-157:نفس المرجع،ص ص  1



قطاع السوق المالي بالجزائر                             الفصل الثاني                                

 

 
64 

 شركة إلى القرار ھذا ليحول فيھا الواردة المعلومات وصحة الوثائق ضبط من التحقق بعد3-12
 ،للتسعير الرسمية النشرة في نشره يتم حتى SGBVالقيم  تسييربورصة

 ھيئات ثم الطبيعيين ل8شخاص الفردي ل-دخار ا@ولوية وإعطاء تشجيع ھو البيع عرض تجزئة3-13
 أشخاص و الشركة مأجوري ، التجار ، ا@خرى المعنوية ا@شخاص ، التقاعد صناديق ، التامين
 أخرى؛ طبيعية

 :توظيف نقابة تشكيل3-14
 على توظيف نقابة لتشكيل وسطاء مجموعة و الشركة بين اتفاق عقد يتم للبيع العام العرض حالة ففي •
 مع البورصة عماليات في الوسطاء من كل ويتفق ، التوظيف نقابة المجموعة ھذه من واحد يترأس أن

 . عضو كل وواجبات حقوق وكذلك ا@موال وتخويل الشراء أوامر وجمع سير شروط على البنوك
 نقابة و الشركة بين اتفاق عقد يتم ، ل-دخار العلني اللجوء طريق عن المال رأس رفع حالة وفي •

 : حول ا$تفاق يتمحور التوظيف
 المستثمرين؛ توظيفات باست-م لھا المسموح البنوك وكا$ت تعيين -
 الممركز؛ البنك إلى وتحويلھا ا@موال رؤوس تسيير -
 المستثمرين؛ طرف من المودعة أو المدفوعة ا@موال $ست-م مخصص بنكي حساب فتح -
 العمو$ت؛ مبلغ -
 الوثائق؛ توجيه إجراء -
 الرسمية النشرة في التسعيرة إلى الدخول إع-ن نشر طريق عنه ا[ع-ن ويتم العرض فتح 3-15

 على  يجب الصفة، بھذه للفتح، المتوقع التاريخ قبل أسبوعين تبليغه يتم ا[ع-ن ھذا، BOCللتسعير 
 : التالية الوثائق القيم بورصة تسيير لشركة تقدم أن المؤسسة

  ؛COSOB اللجنة طرف من عنه المعلن القبول قرار -
 ؛COSOB طرف من ا[ع-نية المذكرة -
 COSOB.الجنة لتأشير تزكية شھادات تحمل ، ا[ع-مية النشرة -
 .COSOB اللجنة طرف من عنه المعلن القبول قرار -

 إلى ا$كتتاب مبلغ وصل فإذا المال رأس زيادة حالة في إما ل-كتتاب كامل شھر مدة المستثمرين يمنح   
 است-مھا يتم التي المستثمرين توظيفات أن العلم مع المتوقع، التاريخ قبل تختتم أن فيمكن ا[صدار مبلغ

 كشف تسمى المال رأس زيادة عملية في بينما الشراء، أوامر تسمى وثيقة بواسطة تسجيلھا أو وإثباتھا
 اكتتاب؛

 في رسمية ب-غات نشر : حول النشاط ھذا ويتمحور الجمھور $ط-ع دعائيا نشاطا الشركة تباشر3-16
 إع-نية وصور معلقة أو ملصقة وإع-نات ، مطوية إع-مية نشرات انجاز ، الوطني النشر ذات الجرائد
 مستوى وعلى مقرھا، مستوى على الجمھور تصرف تحت إع-مية ومذكرات إع-مية ت نشرا ووضع
 ؛ البورصة عمليات في الوسطاء ومقرات ، البنوك وكا$ت

 التوظيف نقابة يتراس الذي البنك و البورصة في الوسطاء طريق عن التوظيف سير وتقييم متابعة3-17
 ؛المستھدفين المساھمين أنواع و الجغرافية للمناطق تبعا المالية ا@وراق توفير عملية تنظيم اجل من
 ؛ أسھمھا شراء تثبت شھادات المكتتبين المساھمين لمختلف تسلم أن الشركة على3-18
 الذي ا@سبوع في عرضھا بسعر التسعيرة في رسميا لجمھور المطروحة المالية ا@وراق تسجل3-19
  SGBV.1 طرف من النتائج عن ا[ع-ن يلي .

                                                           
 .160المرجع،صنفس  1
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  الشركات المقيدة في بورصة الجزائر :الثالث المطلب

تتذّيل الجزائر الترتيب العالمي لمقياس كفاءة أسواق المال، الذي يندرج في إطار تقرير المنافسة        
من  143، حيث تحتل المرتبة 2014- 2013الدولي، الصادر عن المنتدى ا$قتصادي العالمي لعامي 

طات ا$قتصاد دولة شملھا التقرير نظرا للغياب شبه التام للبورصة الجزائرية في تمويل نشا 148أصل 
ويعتمد مقياس كفاءة أسواق المال، على ثماني محددات رئيسية في تقرير دافوس العالمي، حيث . الوطني

عالميا، وفي المحدد الثاني القدرة  141  نالت الجزائر في المحدد ا@ول، توفر الخدمات المالية المرتبة 
، وفي المحدد 86الحصول على القروض ، وفي الثالث سھولة 144على تحمل تكاليف الخدمات المالية 

 .142السابع تنظيم بورصات ا@وراق المالية المرتبة 

ة في عملھا، عبر كيتحاول بورصة الجزائر، في الفترة ا@خيرة، إحداث دينامي،1ولدرء ھذا التأخر    
سعى مسؤولوھا وي. ملتقيات تحسيسية والمشاركة في أھم اللقاءات ذات الع-قة بالسوق المالية في ب-دنا

من خ-ل ذلك إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المؤسسات للجوء إلى ھذه ا`لية التمويلية التي لم تجد بعد 
صدى في وسط ا@عمال، لتبقى بذلك ھذه الھيئة في وضعية نادر حدوثھا في بلدان أخرى، بالرغم من 

 .ا@ھمية التي تلعبھا البورصة في كل ا$قتصاديات

بحوالي  2013ويظھر ذلك في النتائج الھزيلة لبورصة الجزائر التي قدرت قيمة التداو$ت فيھا خ-ل   
مليون دج فقط، وھو حجم ضئيل جدا إذا ماقارناه بالدول المجاورة من جھة وبالقدرات ا$قتصادية  100

  .للجزائر من جھة أخرى
، إذ 2013ره الخاص بالربع الثالث لسنة ويؤكد تقرير صندوق النقد العربي ھذا الوضع في تقري    

بالمائة، كما  1.8يشير إلى أن مؤشرات ا@سعار للبورصة واصلت أداءھا الضعيف مسجلة انخفاضا بـ
أما بالنسبة لنشاط . مليون دو$ر 122يشير إلى انخفاض القيمة السوقية في نفس الفترة مسجلة حوالي 

  .ألف دو$ر 261.2لمتداولة لم تتعد التداول، فيقول التقرير إن قيمة ا@سھم ا
وضع بعيد جدا عن ذلك الذي تعرفه البورصات العربية، حتى بورصة فلسطين التي بلغت قيمة     

 2.8مليون دو$ر، فيما سجلت قيمتھا السوقية ارتفاعا لتبلغ  65.6ا@سھم المتداولة بھا في نفس الفترة 
  !مليار دو$ر 

مثلة أخرى كثيرة في المنطقة العربية وفي منطقة المتوسط، يوضح ضآلة وھذا مثال فقط من ضمن أ     
يتعدى عدد الشركات المدرجة بھا حاليا ستا، أربع منھا على شكل أسھم  نشاط بورصة الجزائر التي $

، واثنتان عن طريق السندات وھي "روبية«و" أليانس للتأمينات«و" ا$وراسي«و" صيدال"وھي 
  2".ليدح"وشركة " سونلغاز"

  المستقبلية وآفاقھامعوقات البورصة الجزائرية : المبحث الثالث  
دورھا حيادي إذا لم نقل منعدم  على الرغم من مرور سنوات على إنشاء البورصة في الجزائر بقي   
  .جھة مستھلكة ل8موال أصبحتلم تشھد أي تقدم بل و

  

                                                           
  ، من الموقع ا5لكتروني،2014البورصة الجزائرية في آخر الترتيب العالمي،1

 http://www.elkhabar.com/ar/economie/363542.html 
  من الموقع ا[لكتروني . 11/03/2014تعدي-ت على القانون العام لبورصة الجزائر، 2
    http://www.el-massa.com/ar/content/view/82440/41/ 
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�   معوقات بورصة الجزائر :ولالمطلب ا

بورصة الجزائر واقعا ملموسا من الناحية المؤسساتية وھذا في حد ذاته خطوة ھامة لقد أصبحت       
إ$ أنه و من خ-ل المؤشرات السابقة نجد أن ھناك .نحو المساھمة في تمويل المشاريع ا$ستثمارية 

معوقات حالت دون تحقيق الفعالية المرجوة منھا وھذه العقبات قد تأخذ طابع اقتصادي ، واجتماعي 
  .إلخ...ثقافي وتنظيمي  و

 وعليه فإنه $بد من تشخيص ھذه العقبات حتى يتسنى لنا إعطاء الحلول التي من شأنھا أن تساھم في      
  .تحقيق ا@ھداف المرجوة من بورصة الجزائر

  المعوقات اAقتصادية -أو' 
وذلك من خ-ل تأثيره على ا$دخار، إذ يؤدي إلى التقليل من الميل إلى ا$دخار بل وتقليل : التضخم - 1

حيث يدفع التضخم ا@فراد ذوي الدخول الثابتة أو المنخفضة إلى اللجوء . حجم المدخرات الموجودة فع-
افظة على مستويات إلى مدخراتھم $قتطاع جزء منھا [نفاقھا على السلع ا$ستھ-كية رغبة منھم في المح

  .استھ-كھم عندما $ تكفي دخولھم النقدية الجارية في تحقيق مستويات ا$ستھ-ك التي اعتادوا عليھا 

وإذا إستمر الوضع على ھذه الحالة فمن الممكن أن يؤدي إلى ھبوط معدل ا$دخار الوطني إلى     
التضخم اعا كبيرا لمعد$ت و قد شوھد في بداية التسعينات ارتف.مستويات غير مرغوب فيھا

  .ترجمت بارتفاع مستوى أسعار السلع و زيادة تداول الكتلة النقدية بالجزائر،

كما أن المستثمر عندما يتخذ قراراته ا$ستثمارية، $بد أن تكون حسابات التكلفة و العائد على أساس     
قيمته نتيجة ا$نخفاض في قوته الشرائية  ا@رقام الحقيقية و ليست ا$سمية ، ذلك @ن العائد يفقد جزءا من

   .خ-ل فترة ا$ستثمار تبعا لمعدل التضخم السائد خ-ل ھذه الفترة 

إضافة إلى أنه يؤدي إلى توجيه رؤوس ا@موال إلaى فaروع النشaاط ا$قتصaادي ا@قaل إنتاجيaة ، فعنaد     
التضaخم ، ا@مaر الaذي يaؤدي بaا@فراد  ظھور الحالة التضخمية تلجأ الدولة إلى رفع سعر الفائدة للحد مaن

إلى إيداع ما لديھم من أموال في البنوك للحصول على  فائaدة عاليaة ومضaمونة ، وبمaا أن التضaخم يعبaر 
عن الحالة السيئة التي يمر بھا ا$قتصاد فإنaه يشaجع علaى انتقaال رؤوس ا@مaوال نحaو ا@سaواق ا@جنبيaة 

ضaخم يمثaل عائقaا بالنسaبة لنشaاط البورصaة فaي الجزائaر مaن خa-ل وھكaذا فaإن الت1التي تتميز با$ستقرار
  توجيه رؤوس ا@موال في ميادين أخرى غير البورصة

  : السوق الموازية -2   

ن ا@رباح المحققة في ھذه السوق على قدر كبير من ا@ھمية لذا فإن وجود ھذه السوق $ يشجع إ    
  .نحو ا$ستثمار في ا@وراق المالية  على توجيه إدخاراتھا العائ-تإط-قا 

  :ضعف الحوافز الجبائية -3   
ما يميز النظام الجبائي الجزائري ھaو أنaه أخضaع ا@عaوان ا$قتصaاديين إلaى ضaرائب مرتفعaة علaى      

مaن ا@ربaاح ، ھaذه النسaبة تaؤدي إلaى  30%فمث- نسaبة الضaريبة علaى أربaاح الشaركات تعaادل الدخل ، 
تخفيض نسبة ا@رباح القابلة للتوزيع على المسaاھمين ، زيaادة عaن الضaريبة علaى الaدخل ا[جمaالي التaي 

                                                           
دار النھضة العربية "  1978/1981سياسة الصرف ا@جنبي خ-ل فترة ا[نفتاح ا[قتصادي لمصر "السيد محمد أحمد جاھين  1

 .363ص  ،القاھرة  2001
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تخضع لھا مرة أخرى التوزيعات عند تحويلھا إلي حسابات المساھمين ، كل ھaذه الضaرائب تضaعف مaن 
لذا فإن ھذا الضغط الجبائي أدى بھم إلaى تغييaر سaلوكھم . مردودية ا@موال المستثمرة في ا@وراق المالية

  . ا$دخاري و ا$ستثماري
  :ضعف الجھاز اAنتاجي -4    
من مجموع ا$ستثمارات  الجزائرية وأھم  % 80قرابة  ا$قتصاديةيمثل القطاع العمومي للمؤسسات     

  :ما يميز ھذا القطاع 
  .العمل ويد عاملة غير مؤھلة  عدد العمال وضعف مردودية ارتفاع -
  .مؤسسات عمومية غير متوازنة ماليا -
تعيين مسيري المؤسسات غالبا ما يكون إلى اعتبارات غير اقتصaادية ممaا يaنعكس سaلبا علaى أداء ھaذه  -

  .المؤسسات
ضaaف إلaaى ذلaaك أن أغلبيaaة المؤسسaaات الخاصaaة مكونaaة علaaى شaaكل شaaركات ذات مسaaئولي محaaدودة أو     

  . ن ليس لدى م-كھا استعداد لفتح رأس مالھا للغيرشركة تضام

  . المعوقات السياسية و التشريعية -ثانيا 
   :المعوقات السياسية  -1

المعروف أن بورصة الجزائر أنھا افتتحت في ظروف سياسية غير مستقرة و ھذا ما أسaھم  من      
بحكم أن المستثمر يبحث دائما علaى . في مما ساھم في عرقلة النشاط الفعلي لبورصة ا@وراق المالية

عامaaل ا@مaaان و المردوديaaة بالدرجaaة ا@ولaaى ، و ھaaذان العaaام-ن $ يتحققaaان إ$ فaaي محaaيط يتميaaز 
ا$ستقرار السياسي ، إذ عادة ما تنفaر رؤوس ا@مaوال مaن البلaدان أيaن تسaود الحaروب ، ا$نق-بaات ب

  . السياسية ، و التغيرات المستمرة للسياسات و القوانين المتعامل بھا

 :المعوقات التشريعية -2

ا@وراق المالية طبقا للقانون المتضمن شروط القيد ببورصة الجزائر نجد أنه يشترط و جوب إصدار     
الجزائر شركات ذات مسؤولية  ،إ$ أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص في1من الشركات ذات ا@سھم

محدودة أو شركات ذات شخص وحيد،ضف إلى ذلك ا[طار التشريعي البطيء حيث أن تأسيس بورصة 
ة ، إ$ أن تعيين الجزائر كان في التاريخ الذي تم فيه إنشاء لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورص

، أما التنصيب الرسمي فلم يتم إ$ في شھر فيفري من عام  1995 -12 -27أعضائھا لم يكن إ$ بتاريخ 
رغم أن  1997 -05 -21كما أن شركة إدارة بورصة القيم انعقدت جمعيتھا التأسيسية بتاريخ . 1996

نفس . 2حة على إنشائھاقد نص صرا 1993ماي  23المؤرخ في  10 -93المرسوم التشريعي رقم 
رقم  COSOBالشيء يمكن ذكره عند التطرق للوسطاء في عمليات البورصة حيث نجد صدور نظام 

إ$ أن تأسيس معظم شركات الوساطة كان في سنة 3المتعلق بھم، 1996جوان  03المؤرخ في  96-03
1999 .  

              

                                                           
العaدد  ، الجريدة الرسaمية ، 1997نوفمبر  18المؤرخ في  03-97من نظام لجنة تنظيم و راقبة عمليات البورصة رقم  30المادة  1

 1997-12-29، المؤرخ في  87
 
، رسaaالة لنيaaل درجaaة الaaدكتوراه فaaي العلaaوم "معوقaaات أسaaواق ا@وراق الماليaaة فaaي الaaدول العربيaaة و سaaبل تفعيلھaaا " بوكسaaاني رشaaيد،  2

  182،ص  2005/2006ا[قتصادية تخصص نقود ومالية ، جامعة الجزائر 
 
3 aaة رقaaات البورصaaة عمليaaيم ومراقبaaة تنظaaام لجنaaي  03-96م نظaaؤرخ فaaوان  03المaaي  1996جaaطاء فaaاد الوسaaروط إعتمaaق بشaaالمتعل

  .1997جوان  01، الصادر في  36عمليات البورصة ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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  .المعوقات ا'جتماعية و الثقافية و الدينية - ثالثا 

    :العائق ا'جتماعي و الثقافي -1

في الجزائر جعل العائ-ت منشغلة بحاجياتھا من غذاء ولباس إضافة إلى ھذا  غرافيوالعامل الديم إن    
فإن العائ-ت تميل إلى توجيه ادخارھا أساسا نحو البنوك العمومية باعتبارھا تمثل أكبر قدر ممكن من 

ة كما نجد غياب الثقافة البورصي. الثقة و ا@مان و ھذا مما يؤدي إلى إعاقة عمل البورصة في الجزائر
لدى أفراد المجتمع وذلك لجھل الفئات العريضة من المجتمع بماھية البورصة وأھميتھا ، التي تمثل عائقا 

  .حقيقيا بالنسبة لمعظم الناس غير الواعين من أجل استثمار أموالھم في القيم المتداولة 

   :العامل الديني -2

رصة من خ-ل إصدار أسھم و سندات $ يخفى على أحد أن اللجوء إلى عملية التمويل عن طريق البو   
ھي من إحدى طرق التمويل العصرية غير أن التعامل بھا من طرف المجتمعات العربية و ا[س-مية 
يعتريھا بعض الحرج من الناحية الدينية خاصة السندات باعتبارھا قرض ربوي ، و إذا ما نظرنا إلى 

الذي أقر بأن  1992ماي  4 – 9السابع بجدة من قرار مجمع الفقه ا[س-مي المنعقد في دورة مؤتمره 
ا@صل حرمة ا[سھام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتھا 

أن يؤثر على القرارات ا$ستثمارية للمدخرين التي $ بد أن تصب  كل ھذا من شأنه 1.ا@ساسية مشروعة
  .في خانة الكسب الح-ل

  المعوقات التنظيمية            - رابعا 
   :قلة المؤسسات المدرجة -1

تعتبر المؤسسات المحرك ا@ساسي للبورصة ، فھي العامل الذي يؤدي إلى نموھا حيث كلما زاد عدد     
وما ي-حظ ا`ن في . المؤسسات المدرجة في البورصة كلما زادت فعالية البورصة والعكس صحيح 

دد محدود جدا من المؤسسات المدرجة ، ذلك @ن عدد المؤسسات بورصة الجزائر ھو أن ھناك ع
المؤھلة والقادرة على أن تدرج في البورصة محدود جدا وھذا بسبب الوضعية المالية المتدھورة التي 

  .تميز المؤسسات ، وھذا ما يعيق نمو البورصة

   :عدم تنوع ا�وراق المالية -2

يعد التنويع أحد أھم الركائز التي تقوم عليھا ا@سواق المالية في الدول المتقدمة إذ تعرض أمام    
المستثمرين تشكيلة متنوعة و متعددة من ا@وراق المالية ، تفسح لھم المجال واسعا $ختيار منھا ما ي-ءم 

يعمل على تخفيض حجم  إمكانياتھم ، أھدافھم و ميو$تھم الشخصية ، و التنويع من ھذا المنطلق
أما البورصة الجزائرية فھي حديثة النشأة و $ نتداول فيھا إ$ ث-ثة أصناف من ا@وراق . المخاطر

المالية ، مما يجعلھا بذلك تفتقر للكفاءة التقنية كما و سبق ا[شارة إليه ، ا@مر الذي يرفع من حجم 
  .في ا@وراق المالية  المخاطر ، و يحد من رغبة المستثمرين على ا$ستثمار

   :غياب الشفافية -3

سواء بالنسبة للتعامل في القيم المتداولة أو بالنسبة لمصداقية المعلومات التي يجب أن تقدمھا    
المؤسسات المقيدة في البورصة للجمھور ، بحيث يجب أن تكون ھذه المعلومات ذات طابع اقتصادي 

                                                           
، المؤتمر " سوق إس-مية ل8وراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقھية ا[س-مية بين ا@مل و الواقع " ،  جاسم علي الشامسي 1

 . 743ص  العلمي السنوي الرابع عشر ، كلية الشريعة و القانون ، جامعة ا[مارات العربية المتحدة ،
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و في حالة . لوضعية السابقة والحالية والمستقبلية للمؤسسةإلخ وذلك بغرض معالجة ا... مالي ، محاسبي 
الجزائر $ نجد نظام معلومات يضمن الشفافية لمستعمليھا يضاف إليه صعوبة الحصول على ھذه 
المعلومات التي تسمح للمتعاملين القيام بالعمليات التي يريدونھا في الوقت المناسب دون الوقوع في 

  .خطر

  :  سير عمل البورصة -4

حيث نجد أن شركة إدارة بورصة القيم كانت تنظم حصص التفاوض مرة واحدة في ا@سبوع وذلك     
ضف إلى ذلك أن عملية التسوية تتم خ-ل .صباحا 10:30إلى الساعة  09:30كل اثنين من الساعة 

مدة طويلة  أسبوعا كام- مما يعرقل السير الحسن للتعام-ت فإذا كان أمر المساھم غير منفذ كليا وھناك
  .ليستلم شھادة السھم ، فھذا الوقت الطويل سيحط من رغبته في القيام بأمر بيع أو شراء آخر

 اك خمس مؤسسات فقط تعمل كوسيط فيكما ن-حظ نقص الوسطاء خاصة الخواص منھم إذ أن ھن      
  .عمليات البورصة

يعتمد على ما توفره الحكومة من رعاية إن نجاح  سوق ا@وراق المالية في أي دولة من دول العالم     
  .لھذه السوق وتتخذ ھذه الرعاية مظاھر عدة للنھوض بسوق ا@وراق المالية في الجزائر

  .حساسية ا�وراق المالية الجزائرية:المطلب الثاني   

تعتبر البورصات شديدة الحساسية للظروف الطارئة مما يعرض أسعارھا لتقلبات ،و يمكن حصر ھذه    
  :العوامل التي تؤثر في ا@وراق المالية فيما يلي

عوامل تتعلق بالشركة متى تعرض مركزھا المالي لھزة جراء تراجع الطلب على منتجاتھا أو ظھور -  
  .إبتكارات في منتجات جديدة في شركات منافسة لھا

الطلب عليھا أكثر  عوامل تتعلق بالسوق و ذلك عندما تتجاوز المدخرات الطلب عليھا أو عندما يكون -
  .مما ھو معروض من المدخرات

  .الشائعات التي تنتشر بواسطة المضاربين  -

  .الكساد و الرواج و ا[ضطرابات الداخلية و ا[قليمية و الدولية -

و بالرغم من أن الجزائر تبنت سياسة إقتصاد السوق إ$ أن ذلك لم يكن كافيا لتوفير مناخ م-ئم لنمو   
تطوير بورصة الجزائر للقيم المنقولة فيما  ويمكن تحديد أسباب ضعف،تقطاب رأس المالالمدخرات واس

  :يلي

  .ضعف البيئة ا[قتصادية من حيث ا[نتاج،النوعية،و المنافسة - 

  .عدم م-ئمة التشريعات القانونية السارية المفعول ،سواء بالنسبة للمؤسسات ا$قتصادية أو المصرفية - 

في  الخوف من التغيير و يتجلى ذلك في التردد الذي يبديه صانعوا القرار في ا@جھزة العليا للدولة-   
  .مجال الخصخصة كاستبعادھم ل8سھم من أنشطة البورصة الجزائرية 
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وتعقيداتھا تؤدي حتما إلى إحجام المستثمرين من إقامة مشروعات  طول ا[جراءات البيروقراطية- 
 .استثمارية

  .العام وذلك من طرف القطاع،المؤسسات المدرجة في البورصة والمھيمنة عليھا قلة - 

  1 .شفافيةأنعدام ال -

  آداء البورصة الجزائرية و ا?فاق المستقبلية : الثالث المطلب  

  :و من ا@دوار التي تقوم بھا بورصة الجزائر نذكر ما يلي    

  :دور السوق المالية في عمليات التنمية ا[قتصادية: أو$   

عمليات التنمية ا$قتصادية في الجزائر حيث تعد قناة قادرة على  تلعب السوق المالية دورا ھاما في     
و توجيھھا نحو تمويل المؤسسات ا$قتصادية وبالتالي فھي تعتبر بالنسبة لھا  جذب وتعبئة المدخرات

 محافظة على حسنبقى المؤسسات المقيدة في السوق تمويل الطويل و المتوسط ، كما تلل مصدر ھام
تداول أوراقھا  أدائھا ا$قتصادي وعلى تحقيق النتائج المالية و ا$قتصادية ا$يجابية كضمان لحرية

ابلة المالية لرؤوس ا@موال الق ن عملية التداول بمثابة ا@وراقأالمطروحة في السوق الثانوية كما 
أداة لتمويل العجز الذي قد كستخدم السوق المالية ت ل-ستثمار في ميادين استثمارية داخل ا$قتصاد كما

 إصداراللجوء إلى القروض من الدول ا@خرى ، وذلك عن طريق  يحدث في الموازنة العامة بد$ من
سندات القرض العام و سندات الخزينة كما يمكن للسوق المالية أن تكون وسيلة للتحكم في حجم السيولة 

العملية في حالة  عملية إصدار القرض العام إضافة إلى مزايا أخرى تحققھا ھذهفي ا[قتصاد عن طريق 
الية [صدار سندات و الم استخدامھا على أحسن وجه في حالة التضخم ، حيث تلجأ السلطات النقدية

احتياجات ا$قتصاد كما تعتبر السوق المالية  القرض العام بھدف امتصاص الكتلة النقدية الزائدة عن
يات بيع وشراء ل8وراق المالية خ-ل ما يحدث فيھا من عمل مؤشرا حقيقيا [نعاش ركود ا$قتصاد من

لتبوء تبعا بتعيير قيمة ا@وراق المالية على ذاته تعد جھاز بارومتر يمكن من ا وتقلب أسعارھا في الوقت،
ا$قتصادي  المؤسسة على تحسين مواردھا وتنمية إرباحھا كما تعتبر المراقبة كفاءة ا@داء مقدرة

لھا إع-ن مجاني أي  للمؤسسة بصفة عامة كما يمكن القول التسجيل في السوق المالية للمؤسسة يحقق
توسعھا في السوق إضافة إلى انه يعطي  ى حجم مبيعاتھا وبالتاليالتعريف بھا ، مما ينعكس ايجابيا عل

عليھا الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية ادني من  انطباعا ايجابيا عن مركزھا المالي مما يسھل
  .التكلفة

  :دور السوق المالية في عملية الخصخصة : ثانيا 

الذي يضع أمام المستثمر العديد من  مرساليب المعتمدة في خوصصة المؤسسات ، ا@ا@تتنوع     
اللجوء إلى السوق المالية  طريق المشاركة أو عن الخيارات ، فتكون إما عن طريق الشراء الكامل أو

للعملية من خ-ل طرح أسھمھا للجمھور مما يجعل  من أحسن الوسائل لضمان الشفافية ال-زمةالتي تعد 
طراف معينة ، فض- عن أمھا بالقيم بصفقات مشبوھة لصالح اتھا الحصة المكلفة بالخوصصة بعيدة عن

لحصول على سيولة جاھزة تسمح لھا بتحقق أھدافھا لأسھم المؤسسات ا$قتصادية  خلق منافسة كبيرة عن
                                                           
1 http://alassil7.yoo7.com/t3357-topic  

 



قطاع السوق المالي بالجزائر                             الفصل الثاني                                

 

 
71 

 شركة إلى 17امج يقضي بانضمام نبر 1999د أعلنت الحكومة قبل نھاية قا[طار كانت  في ھذا
شركات  ت عن حصتھا للبيع وانفتاحھا على ا$دخار الوطني وكلھاالبورصة عن طريق تنازل المؤسسا

 .الخ...والمقاو$ت  تتمتع بأوضاع جيدة وبإمكانيات عالية للمنافسة والنمو وتعمل في مجا$ت ا$سمنت
وتباين ا`راء وكان من الممكن لھذا  لكن المشروع السابق جمد @سباب سياسية وتداخل الص-حيات

كفاءة بدخول ھذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات  لية ويجعلھا أكثراالسوق المالمشروع أن يطور 
  .ا$قتصادية الناجحة

ومن خ-ل واقع ا@سواق المالية بالجزائر نستنتج أنه بالنسبة @داء بورصة الجزائر فقد إنخفض      
 صنف بورصةوت% 2.3كما انخفضت قيمتھا السوقية بنسبة  2004في نھاية % 2.3بنسبة مؤشرھا 

القيمة السوقية إلى  الجزائر ضمن ا@سواق التي تقل قيمتھا على الناتج المحلي ا[جمالي إذ تبلغ نسبة
إلى اقتصاد الجزائر كما  وھي تدل على صغر ھذه البورصة نسبة% 0.17الناتج المحلي ا$جمالى 

دل الدوران أي نسبة ا@سھم يتعلق بمع فيما% 47.1انخفضت قيمة ا@سھم المتداولة في بورصة الجزائر 
ويؤدي ذلك إلى انخفاض حجم التداول في ھذه البورصة  %0.09المتداولة إلى القيمة السوقية قد بلغ 

في ا@سبوع با[ضافة إلى قلت عدد الشركات المدرجة فيھا و القيمة السوقية على يوم واحد  واقتصارھا
 ا[جمالي للدولة وفيما يتعلق بمعدل الدوران من الناتج المحلى% 0.85ھي  2003نھاية  للبورصة في

عدة  ويعود الجمود الذي وصلت إليه السوق إلى% 0.15الذي يعتبر مؤشر على سيرة السوق بلغ 
  :أسباب نذكر منھا

كانت قد أعلنت الحكومة في برنامج  جمود مشروع خوصصة المؤسسات ا$قتصادية العمومية التي * 
  إنظمامھا إلى السوق؛

المتعاملين نتيجة نقص الخبرات ونقص المعلومات الكاملة ، غياب ثقافة البورصة  الحركة لدىنقص * 
عن  انعدام أو ضعف إع-م المواطنين بنشاطات وبدور البورصة وعملياتھا ، أدى إلى ا[حجام أو

 في ضلالمتاحة  الدخول إليھا وفي الوقت ذاته إن الجمود الذي وصلت إليه السوق $ يعكس ا[مكانيات
  :و التي نذكر منھا  الوطني ا$قتصاد

عدد المؤسسات المعروضة للخوصصة و ضخامة حجمھا و تنوعھا و ذلك بسبب الدور الكبير الذي  -أ
  .قامت به الدولة في العقود السابقة 

  . و التشجيع حتى بالنسبة ل8جانب وجود قانون استثمار يتسم بالمرونة ويعطي الكثير من الحوافز. ب
ذلك ضخمة خلف الشارع الذي تتواجد فيه البورصة و إضافتا إلى ا[ع-ن عن المشروع [قامة شاشة .ج

  1.لنشر ثقافة البورصة

  

  

  

  

                                                           
1 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=463282 
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  :الفصلخ6صة 

والتي تتكون من السوق ا@ولية التي يتم فيھا المالي،  السوقالتطرق في ھذا الفصل إلى مفاھيم حول  تم  
التي كون منظمة و تتمثل في البورصات ،السوق الثانوية يمكن ان ت ،كما انإصدار ھذه ا@وراق المالية

أو غير منظمة ويتم فيھا تداول ا@وراق المالية المسجلة أو يتم فيھا تداول ا$وراق المالية المسجلة بھا،
 .غير المسجلة بالبورصة والتي أنشئت بھدف تخفيض تكاليف المتاجرة با@وراق المالية

إلى  و بشكل عامو الھيئات المنظمة لھا مسار إنشاء البورصة في الجزائر  ثم تطرقنا إلى       
تطرقنا @ھم عامل يتعلق ،و أخيرا ائرية وا[دراج فيھا كعملية مھمةالمتدخلون في البورصة الجز

  .معيقاتھا و آفاقھا المستقبليةأ$ وھو الجزائرية  ةبالبورص
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الجزائري من خ�ل  ا�قتصاددور النظام المحاسبي المالي  في تدعيم :الفصل الثالث    
 السوق المالي 

    :تمھيد

للقارات ا�قتصادية في أي دولة تصنعھا المؤسسات العابرة أن القوة من المعروف في الوقت الحالي    
التي لھا الدور ا*ساسي في تنمية ا*سواق المالية من خ'ل ما تفرضه من وتيرة تؤثر على صانعي و

  .القرار و المؤسسات المحلية 

رفع من وتيرة ا�قتصاد وتحقيق التنمية ا�قتصادية المنشودة و ترقية السوق لاالجزائر أرادت وإذا     
تجبر  قطاب المستثمر ا*جنبي من أجل خلق حركة اقتصادية جديدة المالية المحلية يجب عليھا أو� است

ا�قتصاد الوطني على التجديد،لذا على الجزائر في المقابل تھيئة المناخ المناسب للمستثمر ا*جنبي من 
أجل النھوض بالسوق المالي ،من ھذا المنطلق تحاول الجزائر تبني نظام مالي جديد يسھل عمل 

   .و يساعد على بناء السوق مالي يمتاز بالشفافية ا*جنبيالمستثمر 

    :و من خ'ل ما سبق سوف نقسم الفصل إلى ث'ث مباحث   

  البورصة الجزائرية وتبني نظام المحاسبة المالية الجديد :المبحث ا*ول  

  العالميةدور المحاسبة المالية في إدراج المؤسسات الجزائرية في البورصات :الثانيالمبحث 

متطلبات تبني النظام المحاسبي المالي لتطوير قطاع السوق المالي في  :المبحث الثالث 
  الجزائر و خلق التنافسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



دور النظام المحاسبي المالي  في تدعيم ا�قتصاد الجزائري من خ�ل السوق المالي                   لفصل الثالث        ا
  

 

 
74 

  البورصة الجزائرية وتبني نظام المحاسبة المالية الجديد : :ا%ولالمبحث 

      �إذا تحدثنا عن ع'قة ودور النظام المحاسبي المالي ببورصة الجزائر فإننا نتحدث عن ع'قة 
مباشرة بحيث أن تطبيق ھذا النظام الجديد يمس كل المؤسسات ا�قتصادية والمالية الوطنية التي لھا 

  .ع'قة مباشرة أو غير مباشرة بالبورصة 

بناء  و التي تساعد في النظام المحاسبي الجديدأسباب توجه الجزائر إلى  :ولا� طلبالم
   سوق مالي كفء و فعال

تحاول الجزائر جاھدة مسايرة الواقع ا�قتصادي الجديد بالقيام ببعض اDص'حات ا�قتصادية من         
بينھا تبني نظام محاسبي و مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و التي لھا دور مھم في ظل 

و تسھل عملية ا�تصال بين مختلف المتعاملين ،نفتاح ا*سواق المالية على المستوى العالميا
ا�قتصاديين، كما تدعم التوجه إلى ا*سواق ، لذلك فاعتماد الجزائر على ھذا النظام بشكل رسمي يساعد 

  .على تأھيل المؤسسات و ترقية نظام التسيير بشكل جيد

تساعد في بناء سوق مالي كفء حصر أسباب توجه الجزائر إلى ھذا النظام الجديد و التي  يمكنو   
  :فعال فيما يليو

يقرب ا�ختيار الدولي الممارسة المحاسبية بالممارسة العالمية و الذي يسمح بأن نعمل على ركيزة    -
  .مرجعية و مبادئ أكثر م'ئمة مع ا�قتصاد المعاصر

معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية للمؤسسات ا�قتصادية التمكين من إعداد   -
  .الجزائرية

محاولة تطوير بورصة الجزائر و ذات كفاءة عالية من خ'ل توفير معلومات ذات مصداقية و قوائم    -
  .مالية تمتاز بالشفافية و الوضوح

دقة عن الوضع المالي للمؤسسة إمكانية الحصول على معلومات مالية محاسبية تعكس صورة صا 
الجزائرية بما يحقق الشفافية في تقديم المعلومات التي تعتبر ا*ساس الذي يعتمد عليه المستثمرين في 

  .اتخاذ قراراتھم ا�ستثمارية الصائبة

يل المحاسبي للمعام'ت تقييمھا اDع'ن يكون أكثر وضوحا عن المبادئ و القواعد التي توجه التسج  -
د القوائم المالية، ا*مر الذي سيسمح بالتقليل من أخطار الت'عب اDداري و غير اDداري بالقواعد إعداو

ه احتياجات المستثمرين الحالية كما أخذ النظام المحاسبي الجديد على عاتق. و تسھيل مراجعة الحسابات
روءة تخص المؤسسات منسجمة و مق المستقبلية ا*مر الذي يسمح لھم بالحصول على معلومات ماليةو
  .تمكنھم من إجراء المقارنات و اتخاذ القراراتو

  .إمكانية تطبيق نظام معلومات يتعلق بالمؤسسات الصغيرة مبني على محاسبة مبسطة  -
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  ؛الذي يت'ءم و النظام ا�قتصادي ا�شتراكي سابقت'في بعض النقائص و الثغرات التي خلفھا النظام ال  -

المستثمر ا*جنبي من خ'ل تدويل اDجراءات و المعام'ت المالية و المحاسبية لوقايته محاولة جلب   -
  1.من مشاكل اخت'ف النظم المحاسبية سواء من حيث اDجراءات أو من حيث إعداد القوائم المالية

 مما الدول بين المحاسبي التنوع إلى يؤدي المحاسبية، المعالجة طرق تغير فإن سبق ما إلى باDضافة     
  :يلي ما منھا نذكر عدة مشاكل عنه ينجر

 فروع عدة لھا التي ا*م المؤسسة تعدھا التي الموحدة المالية القوائم إعداد عند ا*ول المشكل يتعلق -
 الدولة تفرضھا التي المحاسبية القواعد يطبق فرع كل أن حيث أجنبية، دول في لھا تابعة ومؤسسات

 المعايير حسب معدة وتقارير قوائم إلى لفروعھا المالية القوائم تحويل ا*م المؤسسة وعلى فيھا، الموجود
 الصعوبة من نوع يخلق طبعا ا*مر وھذا ا*م، للمؤسسة ا*صلي البلد في المعتمدة المحاسبية والمبادئ

 .المحاسبية واDجراءات القواعد لتعدد نضرا المالية ا*وراق تقييم في المستثمر لدى
 في التجانس عدم إلى يؤدي مما العالم في المؤسسات مختلف بين المالية للمعلومة للمقارنة مجال غياب -

 أثر له بالطبع وھذا المعلومات نوعية و جودة ضعف يسبب مما المستعملين إلى الموجھة المخرجات
 له تقدمھا التي والمالية المحاسبية المعلومات على كلي بشكل يعتمد الذي المالي السوق على مباشر
 التي الخيرات من مجموعة على يعتمد استثمار قرار أي أن المعلوم من و المحاسبية، ا*نظمة مختلف

 معدل يرتفع المحاسبية والمعايير الطرق اخت'ف بسبب المقارنة عملية صعوبة فعند ، بينھا المقارنة يتم
 والدفاتر القوائم مختلف بين المقارنة عملية من يسھل دولي محاسبي معيار استعمال فإن لذا المخاطرة،

 . البورصة في ا�ستثمار قرار اتخاذ عملية تسھيل وبالتالي ا�قتصادية للمؤسسات المالية
 ا*سواق إلى تتوجه المؤسسات فبعض ا*جنبية، ا*موال رؤوس بأسواق خاص يكون الثالث المشكل -

 وفق المالية القوائم و التقارير من مجموعة إعداد يتطلب وھذا البورصات، في ل'ستثمار الخارجية
 مكلف ا*حيان غالب في يعتبر ھذا و فيھا، ا�ستثمار يتم التي الدول في المطبقة المحاسبية المعايير
 الذي التطبيقات بين التجانس وعدم ا�خت'ف بسبب متطورة وبورصات أسواق إلى الدخول عند خاصة
 (Daimler-Benz)بانز دايلمر" ا*لمانية المؤسسة حالة ھنا نذكر الدول، بين المحاسبية يوضح

 سبتمبر ففي .العالم في الموجودة المحاسبية ا*نظمة بين الجوھري وا�خت'ف التعقيد ،بالكامل"
 بعدھا وأرادت ا*لمانية، المحاسبة حسب مارك مليون 168 ب قدر ربحا الشركة ھذه حققت1993
 949ب خسارة ھو ا*مريكي المحاسبي المرجع حسب النتيجة وكانت نيويورك بورصة إلى الدخول
  2 ؟ خسارة أم ربحا حققت ھل ھو المؤسسة ھذه نتيجة حول التساؤل يطرح ما وھذا مارك، مليون

  
 
 
 

                                                           
1
عبد القادر دبون و محمد الھاشمي،أھمية المعلومة المالية و المحاسبية و أثرھا على كفاءة بورصة الجزائر في ظل اDص'ح  

  .2011ماي  30/ 29المحاسبي،ملتقى حول اDص'ح المحاسبي في الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،
2
نظام المحاسبة الماليةالجديد و دورھا في النھوض بالسوق المالي،ملتقى قورين حاج قويدر،الحوكمة المحاسبية في الجزائر في ظل  

  .14الدولي،جامعة حسيبة بن بو علي ، الشلف،ص
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 درجةالمالي للشركات الم المحاسبي ا�متيازات التي يقدمھا النظام:المطلب الثاني
  بالبورصة

سواء تعلق ا*مر بالشركات الوطنية المسعرة بالبورصة أو التي ھي في طريقھا إلى البورصة فان      
استخدام النظام المالي المحاسبي يمكنھا من أن تحظى بمجموعة من ا�متيازات والتي تؤثر بطريقة أو 

  :بأخرى في نشاط بورصة الجزائر بحيث أن استخدام ھذا النظام يؤدي إلى

 المحاسبي الوطني المخطط يعالجھا التي المعام'ت أو للعمليات المحاسبي للتسجيل تقنية حلول حيقتر  -
 .الحديث ا�قتصاد مع يتوافق و� ا�شتراكي ا�قتصاد يتوافق أنه على الجميع يتفق الذي المخطط ھذا
 شأنه من الذي ا*مر يسوقھا، التي والمحاسبية المالية والمعلومات الحسابات في أكثر وثقة شفافية يقدم -

 .المستثمرين بين لھا صادقة صور وإعطاء المؤسسة مصداقية من التقوية
 .المالي السوق في العمل يسھل مما المالية الحا�ت ومكان زمان حيث من توافق أحسن بتحقيق يسمح -

 المعنيين ا*طراف مع اتصا�تھا وجودة الداخلي تنظيمھا تحسين أجل من للمؤسسات فرصة يمثل   -
 .ا�قتصاديين والمتعاملين المستثمرين رأسھم وعلى المالية بالمعلومات

 الماليين المحللين طرف من للحسابات أفضل مقروئية يضمن أنه حيث من ا�ستثمار يشجع -
 .والمستثمرين

 إنتاج خ'ل من المالية، للسوق ا*ساسية الركائز من تعتبر التي للبنوك المالية المحفظة يحسن -
 .شفافية أكثر مالية لحا�ت المؤسسات

 الذي ا*مر بوضوح محددة وقواعد مفاھيم على فصاعداً  اfن من تستند التي الحسابات رقابة يسھل -
 .المالية السوق في للمؤسسات صادقة صور بإعطاء يسمح

 ھذه للحسابات، شفافية تستوجب بھا، معترف دولية محاسبية معايير تطبيق المؤسسات على يفرض -
 من الجزائرية ا�قتصادية المؤسسات في الثقة استرجاع في يشارك مالياً  أمنياً  تدبيرا تعتبر التي الشفافية

 .والمحاسبية المالية والتقارير الحسابات مختلف في الثقة ضمان خ'ل
 المحاسبي النظام ضمان بسبب والعربية العالمية )البورصات(المال أسواق إلى الدخول من التمكين -

 .صادقة ومالية محاسبية معلومات تقديم الجديد
 كفاءة من يرفع الذي ا*مر الدولية، المعايير وفق المحاسبي النظام ينتجھا التي المعلومات جودة تحسين -

 .المالي السوق في للمستثمرين خاصة القرارات �تخاذ م'ئمة معلومات إلى بالوصول اDدارة أداء
 محاسبين تأھيل إلى يؤدي الدولي المستوى على عاما قبو� تلقى دولية محاسبية معايير تأسيس إن -

 .الدولية وحتى العربية المالية ا*سواق قي العمل على قادرين
 على يشجع مما الجنسيات، المتعددة للشركات موحدة مالية قوائم بإعداد يسمح دولية معايير توافر -

 .ودوليا عربيا واDنتاجية المالية ا�ستثمارات وزيادة الوطنية المال أسواق انفتاح
  .1 والسندات لhسھم والصحيح الجيد التقييم ضمان -
  
  
  

                                                           
1
  .17- 16نفس المرجع،ص 
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  بالبورصة درجةالمالي بالنسبة للشركات الم المحاسبي واقع تطبيق النظام:المطلب الثالث 

إن الشركات المسعرة في البورصة تدرك تمام اDدراك ھذه التغييرات الھامة التي ترتبت على ھذا      
النظام الجديد وعملت جاھدة على ا�ستعداد لذلك، و� سيما في مجال تكوين المستخدمين في المحاسبة 

راسات الخارجية واقتناء البرامج المعلوماتية المطابقة أو با*حرى التماس المساعدة من مكاتب الد
المتخصصة وذلك بھدف مرافقتھا في أشغال ا�نتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام 

إن التطبيق ا*ول للنظام المحاسبي والمالي الذي كان يعتبر بمثابة التحدي . المحاسبي المالي الجديد
ط حساباتھا الخاصة بالسداسي الحقيقي بالنسبة إلى الشركات المسعرة في البورصة، بسبب إلزامھا بضب

  1.المالي،كان امتحانا صعبا للغاية وفق مخطط النظام المحاسبي 2010ا*ول من سنة 

  ةيالجزائر مؤسسات ا�قتصاديةال واقع تطبيق النظام المحاسبي المالي على مستوى:أو�

 بداية الجزائر قامت الخارج نحو ا�نفتاح ظل في و العالمية، ا�قتصادية التطورات لمواكبة منھا سعيا   
 بھدف،المالي المحاسبي النظام إلى المحاسبي الوطني بالمخطط العمل من بالتحول 2010 سنة من

 ضمان من النظام ھذا به يمتاز لما باDضافة العالمي المالي النظام مع الجزائر في المحاسبية البيئة م'ئمة
 من للمؤسسات المالية الوضعية تعكس شفافة تقارير تقديم خ'ل من المقدمة المعلومات صدق و نزاھة
 المالي المحاسبي النظام تطبيق واقع أن غير، المحاسبي الجانب في خاصة أداءھا بمستوى ا�رتقاء أجل
 التحول ھذا لحداثة نظرا العوائق من كثير يشوبه يزال � بالجزائر المتوسطة و الصغيرة المؤسسات في

 ا�قتصادية و المحاسبية البيئة تشمل صعوبات لعدة باDضافة مضموما و شك' للقديم مغاير نظام نحو
  .والمؤسساتية

  ا;ص�حات ظل في الجزائرية المحاسبية البيئة واقع تشخيص- 1

 ا�قتصادي للمحيط استناًدا تحليلھا علينا وجب الجزائر، في المحاسبة البيئة واقع على للوقوف       
 والتكوين التعليم نظام واقع إلى وكذا المحاسبة، بتطبيقات المعني باعتبارھا فيه المؤسسات تنشط الذي

 .المحاسبية المھنة واقع إلى باDضافة الجزائر، في المحاسبي

 للمؤسسات ا�قتصادي المحيط-1 -1

 :يلي ما خ'ل من وذلك المحيط ھذا خصائص أھم إلى التطرق البند ھذا خ'ل من نحاول   

 :المؤسسات أشكال تطور -1- 1-1

 سياسة انتھجت فبعدما وخارجية، داخلية ضغوط فرضتھا ھامة اقتصادية تحو�ت في الجزائر دخلت   
 والمؤسسات اDنتاج لوسائل الدولة ملكية ھو يميزه ما أھم كان والذي ا�ستق'ل، بعد ا�قتصاد ا�شتراكي

 المؤسسات خوصصة أھمھا كان كبيرة تغيرات ا�قتصاد شھد الوقت مرور ومع .عام بشكل ا�قتصادية
 .2الصغيرة والمتوسطة المؤسسات وتشجيع العمومية،

                                                           
  .86،ص210تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتھا السنويتطبيق النظام المالي و المحاسبي الجديد،  1

حالة الجزائر،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير ،جامعة  –المحاسبة الدولية خالد مقدم ،تبني معايير  2
  .114:،ص2008/2009البليدة،
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 من تتكون الجزائرية ا�قتصادية المؤسسات أغلب أصبحت للخوصصة المتعددة البرامج فبعد   
 تطوًرا عددھا شھد والتي والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات من خاصة وبصفة الخاص، القطاع مؤسسات

 المقاولة ثقافة وتطور جھة، من نشأتھا أمام اDجراءات تسھيل بفعل وذلك2000 سنة بعد ا*ھمية بالغ
 في المؤسسات عدد إجمالي من % 71.5 نسبة تمثل إذ أصبحت ثانية، جھة من الجامعات خريجي لدى
 12009.سنة بداية

 تم فقد المؤسسات عمل ولتسھيل المالي المحاسبي النظام في المتمثلة الجديدة اDجراءات مع وتماشيا    
  2:مايلي صدور

 وا*نشطة المستخدمين وعدد ا*عمال رقم أسقف حدد الذي 2008 جويلية 26 في المؤرخ القرار -
 للكيانات القرار ھذا بموجب ويمكن مبسطة، مالية محاسبة مسك بغرض الصغيرة على الكيانات المطبقة

 خ'ل القرار، في الواردة ا*سقف أحد ونشاطھا مستخدميھا وعدد رقم أعمالھا يتعدى � التي الصغيرة
  .مبسطة مالية محاسبة مسك متتاليتين، سنتين

 وكيفيات شروط تحديد إلى يھدف ، 2009 أفريل 7 في المؤرخ 110-09 رقم التنفيذي المرسوم -
 .اfلي اDع'م أنظمة محاسبة بواسطة مسك

 المحاسبي للنظام تطبيق أول تتضمن 2009 أكتوبر 29 في مؤرخة 02 رقم الوزارية التعليمة -  
 تطبيق لعملية إتباعھا الواجب وا*حكام العامة اDجراءات التعليمة، ھذه وتضمنت ،2010سنة مع المالي
  .3المالي المحاسبي النظام

 الجبائية البيئة -2- 1-1

 بعض الضريبي النظام عرف المالي، المحاسبي النظام وتبني الجزائر في المحاسبي اDص'ح ظل في   
 تحديد �سيما الجديدة، المالية المحاسبة *حكام مطابقة تكون حتى الجبائية في النصوص التعدي'ت
 با�ھت'كات يتعلق فيما الجبائية النتيجة إلى المحاسبية من النتيجة المرور عند ال'زمة المعالجات

 تقييم إعادة التمويلي، اDيجار لعقد المحاسبيالتسجيل  اDعدادية، المصاريف خصم والمئونات،
 .ا*جل طويلة العقود ا*صول،متابعة

 النظام تطبيق عن الناجمة اfثار تقليل إلى تھدف والتي والجديدة المعدلة القوانين في ذلك تمثل وقد  
 :4التالية القوانين خ'ل من وذلك المحاسبي المالي،

 ؛                                            2009 بسنة المتعلق التكميلي المالية قانون -   

                                                           
1
العايب ياسين دراسة وتحليل عوامل زيادة أھمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اDقتصاد الجزائري،ملتقى الدولي حول  

  .07،ص 2012أفريل 18/19صغيرة و المتوسطة في الجزائر،جامعة ورقلة،إستراتجيات تنظيم و مرافقة المؤسسات ال
2
،ملتقى الدولي حول اDص'ح المحاسبي  - دراسة تحليلية تقييمية - مداني بن بلغيثو فريد عوينات ، اDص'ح المحاسبي في الجزائر 

  .2011نوفمبر 29/30في الجزائر،جامعة ورقلة،
3
،واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إص'ح النظام المحاسبي،ملتقى وطني حول واقع و آفاق بوقفة ع'ء .صالح وأ حميداتو.أ 

 .9،ص06/05/2013- 05:و المتوسطة،في الجزائر،جامعة الوادي،يوم النظام المحاسبي في المؤسسات الصغيرة
4
ظام الجبائي الحالي ،ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي براق محمد،بوسبعين تسعديت ،تطبيق النظام المحاسبي المالي ومتطلبات تكييف الن 

  .07،ص2011ديسمبر  14- 13في مواجھة المعايير الدولية للمحاسبة و المعايير الدولية للمراجعة، جامعة البليدة،
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 ؛ 2010بسنة المتعلق المالية قانون -   

 . 2010 بسنة  المتعلق التكميلي المالية قانون -  

 النظام مع الجزائري الجبائي النظام تكييف إطار في تدخل والتي السابقة القانونية النصوص خ'ل من    
 ووعيھا الدولة رغبة على دلي' تعتبر التنظيمية النصوص ھذه بأن القول يمكن المالي،المحاسبي 

 غير تعتبر الجھود ھذه أن إ� .المالي المحاسبي النظام محتوى مع النظام الجبائي قواعد تكييف بضرورة
 جديدة قواعد طرح أو والتوضيح التعديل واجبة الجبائية ا*خرى القواعد بعض ھناك وتبقى كافية

 المالي المحاسبي والنظام الجبائي بين النظام قائمة �زالت التي ا�خت'ف نقاط أھم بين ومن .با*ساس
 البحث العادلة؛مصاريف بالقيمة والخصوم ا*صول عناصر تقييم :التالية بالعناصر تعلق ما ھو

 .ا*جنبية بالعملة والديون الحقوق تحويل ا�قتراض؛ تكاليف المؤجلة؛ الضرائب والتطوير؛

 الجزائر في المصرفية والمؤسسات البنوك  - 1-1-3

 ھناك أن حيث ا�قتصادي، النشاط في البنكي النظام وفاعلية أداء حول وا�تجاھات اfراء تعددت لقد    
 في دورھا وبالتالي ا�ئتمان، وتقديم الودائع تعبئة في وفاعليتھا البنوك أداء على كثيرة تؤثر عوامل
 لتطور ا*ساسية المقتضيات من تعتبر سياساتھا وصحة عملياتھا لذلك فس'مة ا�قتصادي، النشاط تمويل
  1.أھدافه تحقيق استقراره وإمكانية واستمرار ذاته ا�قتصاد ونمو

� عدة من ويعاني متأخًرا لزال بأنه يجد حالًيا الجزائر في المصرفي النظام لواقع المتتبع أن إ
  2:مشاكل،أھمھا

 والمالي؛ المصرفي بالقطاع المرتبطة والتدابير البنكية القروض مجال في كبير تأخر -

 تسييرھا؛ وصحة البنوك فعالية مدى في كبير تأخر -

 .الوطني التراب لكل البنوك شبكة وتوزيع وانتشار تغطية في كبير تأخر -

 التغييرات بعض إحداث الحالي المحاسبي اDص'ح ظل في الجزائري المصرفي النظام شھد وقد    
 وذلك الجديدة، اDجراءات مع التوافق بغية وذلك البنكية المحاسبية الممارسات عمل وتسجيل آلية على
   3:النصوص التالية إصدار خ'ل من

المتضqمن مخطqط الحسqابات البنكيqة و  2009-07-23المؤرخ في -04-09النص التنظيمي رقم -      
 جqانفي مqن ابتqداء تطبيقqه وبموجqب الماليqة، والمؤسسqات البنqوك علqى المطبقqةالقواعqد المحاسqبية و

 1992 سqنة نqوفمبر 17 فqي المqؤرخ  08-92رقqم  النظqام �سqيما ا*حكام المخالفqة، كل ،تلغى2010
 .المالية والمؤسسات البنوك على المطبقة المحاسبية والقواعد الحسابات المصرفي مخطط والمتضمن

                                                           
1
،جامعة 04،2006لعدد حالة الجزائر،مجلة الباحث ،ا -مصيطفي عبد اللطيف ،دور البنوك وفعاليتھا في تمويل النشاط اDقتصادي 

  .75ورقلة،ص 
2
  .18و فريد عوينات ،مرجع سابق،ص مداني بن بلغيث 

3
  .12،ص209ديسمبر 29، الصادر بتاريخ 76الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  
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و المتضمن شروط ،عداد و نشر  2009أكتوبر  18المؤرخ في  05-09النص التنظيمي رقم  -   
 .المالية والمؤسسات الكشوف المالية للبنوك

 بعض من يعاني مازال أنه إ� الجزائري، المصرفي النظام واقع لتحسين المبذولة الجھود من وبالرغم
 :يلي ما في إيجازھا يمكن والتي الصعوبات والعوائق،

 والمالية المحاسبة في والخبراء المختصين من العديد وجه :الجزائرية التجارية البنوك جاھزية عدم -
 لتطبيق جاھز غير الجزائري ا�قتصاد أن اعتبار على السواء على وللحكومة للقانون انتقادات حادة

 في العادلة القيمة محاسبة و�سيما لھذا المناسب المناخ تحضير ،دون (SCF)المالي المحاسبي النظام
 على قادرة غير تزال � الجزائرية فالبنوك المعقد، تطبيق النظام تم أنه إذ .الجزائرية التجارية البنوك

 .واDفصاح ا*مربالقياس يتعلق عندما وخاصة وشفاف دقيق بشكل محاسبتھا نشر

 المالية والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير تتطلب :المعلومات تقديم في التجارية البنوك تحفظ -
 قرار �تخاذ ضرورية معلومة أي أن بحيث المعلومات، نشر في والشفافية من اDفصاح عال مستوى

 السرية على اعتادت الجزائرية البنوك غالبية بينما المالية، القوائم في اDفصاح عنھا يجب ا�ستثمار
 .المعلومات نشر في والحساسية والتحفظ

 المحاسبية المعايير بموضوع والتأطير التكوين في نقص ھناك أن اتضح لقد :والتأطير التكوين ضعف -
 ومسطر مدروس برنامج وجود عدم ظل في بالبنوك يتعلق فيما خاصة واضح، بشكل الدولية بالجزائر

 المھنية والمنظمات الھيئات بعض طرف من تنظم والتي الجھود بعض اDطار باستثناء ھذا في
 غير تبقى الحقيقة في المحاو�ت ھذه وكل) ...ملتقيات ندوات، ، أيام دراسية(الحكومية وغير والحكومية

 التغيرات من الكبير للزخم نظًرا التجارية، البنوك � بالمؤسسات ا�قتصادية الغالب في وترتبط كافية
 .المحاسبة في عدة مستويات على المالي المحاسبي النظام بھا جاء التي

 تغيير في كبيرة صعوبة ھناك :المالي المحاسبي النظام ظل في المحاسبية الممارسات على التعود -
 33 من أكثر به التعامل دام الذيو(PCN) ظل في سائدة كانت التي المحاسبية وا*عرافالعادات 

 وعلى شامل وتكوين طويلة تحضيرية مدة يتطلب ما وھو ،لذلك  طويل وقت إلى تحتاج قد سنة،والتي
  .1المستويات كل

 المحاسبي والتكوين التعليم نظام- 2
 المحاسبي التعليم -1- 2
 من جملة اDص'ح ھذا بداية في المحاسبي التعليم شھد الجزائر في المحاسبي النظام إص'ح ظل في   

 :أھمھا النقائص
 فqي المسqاھمة وخصوصqا المسqتويات مختلqف علqى الخارجيqة وبيئتھqا الجامعqة بqين الموجqودة القطيعqة -

 تqولى الqذي للمحاسqبة الوطني المجلس في تمثيله نسبة خ'ل من تتضح والتي المحاسبي، النظام إص'ح
 مھمqة ع'قqة لqه تكqون أن يفتqرض حqين فqي ،% 08 تتعqدى � والتqي المحاسqبي النظqام تحqديث مھمqة

                                                           
النظام المحاسبي،ملتقى وطني حول واقع و آفاق بوقفة ع'ء ،واقع البيئة المحاسبية الجزائرية في ظل إص'ح .صالح وأ حميداتو.أ1

 .11ص  ،06/05/2013- 05:و المتوسطة،في الجزائر،جامعة الوادي،يوم النظام المحاسبي في المؤسسات الصغيرة
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 المحاسqبية والمشqاكل القضqايا حqول معتبqرة علميqة معرفqة الجqامعي لhسqتاذ أن اعتبqار على باDص'ح،
 .1المختلفة

 لمواجھqة الجزائريqة الجامعqات مختلqف فqي متجانسqة تqدريس وطqرق موحqدة تعليمية برامج وجود عدم -
 .المالي المحاسبي النظام لتطبيق ا�نتقالية الفترة أثناء التعليمية العملية تعترض التي المشاكل

 تكوينيqة دورات وإجqراء الجامعيqة البيئqة تھيئqة فqي العلمqي والبحqث العqالي التعلqيم وزارة مسqاھمة عدم -
 إعqداد مھمة لھم أوكلت الذين الفرنسيين الخبراء قبل من المالي المحاسبي النظام حول الجامعيين لhساتذة

 .اDطارات لتكوين ومؤھلة بالنظام دقيقة ومعرفة دراية لھا نخبة تكوين في المساھمة وبالتالي النظام، ھذا
 القيqام المحاسqبي التعلqيم فqي المتخصصqة والمعاھد والجامعات المدارس من الوضع ھذا تطلب وقد      

 وزيqادة الطلبqة تلقqين مqن وتمكqن المحاسqبة، ميqدان فqي المسqتجدات مqع تتكيqف حتqى جبqارة بمجھqودات
 :التالية النقاط في المجھودات ھذه إبراز ويمكن بھا، واDلمام الجديدة المحاسبية المعايير حول معارفھم

 الموسqم فqي الqوزارة قيqام خq'ل مqن وذلqك المحاسqبية الدراسqية المنqاھج وبنqاء ھيكلqة إعqادة -
 في الحاصلة التغيرات مع لتتكيف بالمحاسبة الصلة ذات المقاييس محتوى بتعديل 2011/2010الدراسي

 .الجزائر في المحاسبة ميدان
 الجامعqات مqن العديqد فqي الجزائqر فqي المحاسqبي اDصq'ح حqول والنqدوات الملتقيqات مqن العديqد عقqد -

 .الجزائرية
 في الحاصلة التغيرات مع تت'ءم والتي المالية المحاسبة مجال في والمؤلفات الكتب من العديد إصدار -

 ميدان
 .الجزائر في المحاسبة

 مستوى على الصلة ذات الميادين أو المحاسبة، بموضوع المھتمة العلمي البحث مخابر بفتح ا�ھتمام -
 .الجامعات

 بدراسات ا�ھتمام بعد خاصة ا*خيرة السنوات في المحاسبة مجال في البحث مشاريع من العديد ھناك -
 .الوطن جامعات من العديد مستوى على الصلة ذات والتخصصات المحاسبة ميدان في التدرج بعد ما

 في الجامعي التعليم تتخلل التي الثغرات أو النقائص بعض ھناك تبقي المجھودات ھذه كل من وبالرغم   
   2:يلي ما في أھمھا إيجاز يمكن المحاسبي، المجال

 تربصات إجراء يتطلب الجيد المحاسبي التعليم أن حيث ا�قتصادية، والمؤسسات الجامعة بين الفجوة - 
 المحاسبية؛ العمليات مختلف بمعاينة للطلبة تسمح ميدانية ودراسات

 وظيفة وأن خصوصا للجزائر، ا�قتصادي ا�نفتاح مع يتماشى � والذي ا*جنبية، اللغات تعليم إھمال -
 وإرساله وفھمھا، للبيانات المحاسب استقبال على تقوم التي المحاسبية الوظائف أھم من تعتبر ا�تصال

 .مستخدميھا إلى للمعلومات

 :المحاسبي التكوين -2- 2
 الخبير صفة اكتساب من صاحبه يمكن الذي المحاسبية الخبرة تربص المحاسبي بالتكوين يقصد  

 الحصول في الراغبين ا*شخاص على ينبغي إذ المعتمد، المحاسب أو الحسابات محافظ أو المحاسب

                                                           
1
  .90دشاش ام الخير ،مرجع سابق،ص  

و التنظيم المحاسبي ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير ،جامعة  حمزة شعيب تطور المحاسبة و محاو�ت النتظير 2
  .227،ص2009/2010البليدة،
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 الناحية من كافيا تأھي' لديھم يكون أن معتمدين محاسبين أو حسابات محافظي أو كخبراء ا�عتماد على
 .المھمة بھذه والكفء التام لyيفاء والعملية العلمية

 أشارت إذ المحاسبة، مھنة وتطوير تنظيم خ'ل من الجانب بھذا كبيرا اھتماما الجزائر أولت ولقد     
 على الحصول في الراغبين لhشخاص العلمي التأھيل توافر ضرورة إلى للمھنة المنظمة التشريعات

  يونيو 29 في المؤرخ 01-10القانون من 08 المادة نصت فقد ھذا اDطار وفي .كمھنيين ا�عتماد
 المختص التعليم معھد طرف من تكون الحسابات محافظ أو المحاسب الخبير شھادة منح أن على20101

 بعد إ� المعاھد بھاته ا�لتحاق يمكن � وأنه .طرفه من المعتمدة المعاھد أو بالمالية، المكلف للوزير التابع
 المحاسب شھادة تمنح ا�ختصاص كما  في جامعية شھادات على الحائزين للمترشحين مسابقة إجراء

 طرف من أو المھني، بالتكوين المكلف للوزير التابعة المھني التكوين مؤسسات طرف من المعتمد
 .العالي التعليم مؤسسات طرف من أو طرفه من المعتمدة المؤسسات

 الذين ا*شخاص في توافرھا الواجب العملي التأھيل شروط إلى 01-10  القانون تطرق كما     
 محاسبا خبيرا يعتبر":2يلي ما على منه 77 المادة نصت إذ كمھنيين، ا�عتماد على الحصول في يرغبون
 تابع الذي المترشح القانون، ھذا مفھوم في متربصا محاسبا أو متربصا حسابات محافظ أو متربصا
 بتربص للقيام للمحاسبة الوطني للمجلس التكوين لجنة طرف من والمقبول المطلوب النظري التكوين

 "...التنظيم طريق عن المحددة للشروط طبقا مھني
 بالتفصيل 2011 نوفمبر 24 في المؤرخ  393- 11 رقم التنفيذي المرسوم حدد فقد اDطار ھذا وفي   

 الحسابات ومحافظي المحاسبين الخبراء أجر ودفع واستقبال المھني التربص سير وكيفيات شروط
 .3المتربصين والمحاسبين

 الجزائر في المحاسبية المھنة تطور اتجاھات -3
 نظامھا تحديث إطار في وذلك مؤخًرا، الجزائر بھا قامت التي المحاسبية اDص'حات ظل في     

 إص'ح إلى تعداه وإنما فحسب،  (SCF) المالي المحاسبي النظام تبني على ذلك يقتصر لم المحاسبي،
 ما بعد القانونية، النصوص من مجموعة إصدار خ'ل من وذلك الجزائر في المحاسبة مھنة وتنظيم
 أسباب عدة إلى إرجاعھا يمكن والتي طويلة، فترة منذ عديدة وانتكاسات اخت'�ت من المھنة عرفته
  4:أھمھا

 المحاسب تعد حقيقية تكوين سياسة غياب من المحاسبية المھنة تعاني :المھنيين تأھيل ضعف -  

 في المتمثلة الدولية للتطبيقات وفقا للعمل تعده وكذلك جيد، بشكل المھنة قواعد وفق للعمل الجزائري
 للدخول الوطنية المسابقة فإن أخرى، جھة من .الدولية المراجعة ومعايير الدولية المحاسبية المعايير

 الخبراء عدد وأن خاصة الصعوبات، من العديد خلق مما سنوات 10 من أكثر منذ تنظم لم للمھنة
 على جًدا محدود دولية بمقاييس كفاءات على يتوفرون الذين الحقيقيين الحاسبات ومحافظي المحاسبين
  .الوطني المستوى

 أجنبية محاسبية خبرات دخول محاو�ت من الجزائرية المحاسبية المھنة تعاني :التنافسية الضغوط

 الحسابات محافظي و� للمحاسبين يمكن � عالمية محاسبية خبرة مكاتب خ'ل من الجزائرية للسوق
 .المتواضعة بإمكانياتھم منافستھم الجزائريين

                                                           
1
  .5،ص11/06/2010، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  

2
  .12،ص11/06/2010، المؤرخة في 42رقم د الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العد  

3
  .17،ص30/11/2011، المؤرخة في 65الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  

4
  .05مداني بن بلغيث و فريد عوينات ،مرجع سابق،ص 
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 وغيابھا بھا، المنوطة المھام أداء في المھنية المنظمات قصور من المھنة تعاني :التنظيم استجابة عدم

 وھذا الجزائرية المحاسبة بيئة في تأثيرھا وعدم لضعفھا نتيجة اDص'ح، عملية في الجادة المساھمة عن
 لھياكل افتقادھا وكذا للمحاسبة، الوطني المجلس وبين بينھا الع'قة سوء أھمھا لعل أسباب عدة من ناتج

 المھنة أصحاب تجمع التي الدولية والھيئات المنظمات عن الكلي شبه الغياب إلى باDضافة قوية، مھنية
 . العالم عبر
 النصوص من العديد بصدور وذلك المحاسبية المھنة إص'ح تقرر المتردي الوضع ھذا ظل وفي   

 :أھمھا القانونية،
  :المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمھنة والمتعلق 01-  10  رقم القانون  

 تنظيم إعادة القانون ھذا بموجب الحكومة قررت حيث .فص' 12 في مادة 84 القانون ھذا ويتضمن
 تنظيم وإعادة للمحاسبة، الوطني للمجلس العام اDطار تحديث وكذا الجزائر، في المحاسبة مھنة

 بالمجلس مباشرة ع'قة لھا المھنة على تشرف جديدة مھنية منظمات ث'ث إنشاء وتم  المھنية، المنظمات
 للخبراء الوطني للمصف الوطنية المجالس وھي المالية، وزارة إشراف وتحت للمحاسبة الوطني

 .المعتمدين للمحاسبين الوطنية والمنظمة الحسابات لمحافظي الوطنية والغرفة المحاسبين
ن لقد    zالمالية وزارة من محاولة في الجزائر، في المحاسبة مھنة تنظيم إعادة من القانون ھذا مك 

 لمھنة المنظم 91/08 رقم القانون بموجب عنھا تخلت التي الص'حيات من الكثير �سترجاع
  :1القانون ھذا بموجب أصبح المحاسبة،حيث

 المالية؛ وزير ص'حيات من المھنة لممارسة ا�عتماد منح -  
 إلى تحول المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي الخبراء *عمال والتقنية المھنية النوعية مراقبة - 

 المالية؛ وزير
 لوزارة تابعة مختصة تعليم مؤسسة طرف من الحسابات فظياومح المحاسبين الخبراء بتكوين التكفل -

 .المھني التكوين لوزارة التابعة المؤسسات طرف من المعتمدين المحاسبين بتكوين والتكفل المالية
 من وذلك المحاسبة بمھنة المتعلقة والتنظيمية التشريعية للنصوص اDصدار عملية ذلك بعد توالت ثم   

  :يلي ما أھمھا ولعل التنفيذية المراسيم من مجموعة خ'ل
 مست التي بالتغيرات أساًسا والمتعلقة 2 27/01/2011ي ف التنفيذية المراسيم من مجموعة صدور  

 تشكيلة تحديد خ'لھا، من تم إذ .الص'حيات وتوضيح الجزائر في المحاسبة مھنة تحكم لتيا السلطة
 للمصف الوطنية المجالس تشكيلة تحديد وكذا سيره؛ قواعد وتحديد وتنظيمه للمحاسبة الوطني المجلس
 المعتمدين للمحاسبين الوطنية والمنظمة الحسابات لمحافظي الوطنية والغرفة المحاسبين للخبراء الوطني
  المحاسبة؛ مھنة لممارسة ا�عتماد وكيفيات شروط تحديد تم كما سيرھا؛ وقواعد ص'حياتھا وتحديد
 الشھادات تحديد بكيفيات عموًما والمتعلقة  3 2011-02- 16 في التنفيذية المراسيم من مجموعة صدور

 .المحاسب لمھنة المتخصص العالي التعليم بمعھد ا�لتحاق مسابقة في المشاركة حق تمنح التي الجامعية
 الخبير شھادة على للحصول انتقالية، بصفة النھائي، ا�متحان تنظيم وكيفيات شروط تحديد وكذا

 لمحافظي التضامنية المھمة تحديد كيفيات الى المراسيم ھاته خ'ل من التطرق تم كما .المحاسب
  .الحسابات

                                                           
1
  .06نفس المرجع،ص 

2
  .4،ص02/02/2011صادرة في، ال07ية العدد رقم الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعب 

3
  .5،ص20/02/2011صادرة في، ال11الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  
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 تقارير معايير يحدد والذي  20111ماي 26 في المؤرخ 202- 11 رقم التنفيذي المرسوم صدور ثم   
  .إرسالھا وآجال وأشكالھا الحسابات محافظ

 سير وكيفيات شروط يحدد والذي 2011 2 في المؤرخ 393- 11  رقم التنفيذي المرسوم صدور- 
  .المتربصين والمحاسبين الحسابات ومحافظي المحاسبين الخبراء أجر ودفع واستقبال المھني التربص

مستوى  على( واقع تطبيق النظام المالي المحاسبي على مستوى بورصة الجزائر:ثانيا   
  ):لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا

  : على صعيد التكوين وا;عداد-1

قامت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين في مجال      
  :ولقد قامت المؤسسات اfتية بضمان ھذه الدورات التكوينية.المحاسبة والمالية

  .دج149.586,00  أعوان بمبلغ  6لتكوين  IAS/ IERSبشأن معايير  ECOFAMمدرسة • 

ويتعلق بتقديم النظام المحاسبي المالي وا�نتقال إليه بمبلغ قدره  SIGPالمعھد العمومي • 
  .موظفين) 4(دج،فيما يخص أربعة 163.840,00

  .دج 192.600,00ويتعلق بمعايير النظام المحاسبي المالي وتطبيقاته، بكلفة قدره  IAHEFمؤسسة • 

أما فيما يخص إعداد المخطط المحاسبي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا فقد أعّدت مديرية 
 الشؤون القانونية واDدارية مشروع المخطط المحاسبي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا وجدول

وتم .مطابقة المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي وفق معايير النظام المحاسبي المالي
  .لحسابات وإلى اللجنةتقديم ذلك إلى محافظ ا

  :على صعيد البرمجيات المعلوماتية والمحاسبية  - 2 

أما بخصوص البرمجيات المعلوماتية والمحاسبة فقد تم ا�نط'ق في عملية استشارة بغرض اقتناء 
عن طريق مناقصة  2010برمجيات معلوماتية بحسب معايير النظام المحاسبي المالي،في شھر فبراير 

اقتناء  وتم توسيع ھذه المناقصة لتشمل ERPوطنية وذلك بقصد إدراج عملية إنشاء قاعدة بيانات عن 
  .برمجيات الشركات الُمصدرة وتطبيقات التحليل والمساعدة في اتخاذ القرار

  :واعتبارا لما يأتي 

  .التأخر المسجل بشأن ا�نتھاء من ھذه العملية• 

                                                           
1
  .19،ص01/06/2011صادرة في، ال30الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  

2
  .30/11/2011،17صادرة في، ال65الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  
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  .دج 4.500.000,00العروض المقدمة، بمقدار مبالغ تتراوح في حدود • 

  .البورصة ومراقبتھا إمكانيات الميزانية المحدودة في لجنة تنظيم عمليات• 

فإن مصالح مديرية الشؤون القانونية واDدارية قد توجھت نحو استشارة محدودة لدى الموّردين 
بالبرمجيات المحليين قصد تفعيل العملية وحصرھا في برمجيات مسك المحاسبة فقط بحسب معايير 

بكلفة قدرھا ) يك مھنيشر(ولقد تم إنجاز ھذه العملية مع شركة خاصة .النظام المحاسبي المالي
  1.دج بما في ذلك تكوين المستعملين 220.000,00

دور المحاسبة المالية في إدراج المؤسسات الجزائرية في البورصات :المبحث الثاني  
  العالمية و ا%وروبية

 باعتبارھا الجزائر، بورصة لتفعيل وضرورية ھامة فرصة المالي المحاسبي النظام تطبيق يشكل     
 على والعمل لھا ال'زمة ا*ھمية منح بضرورة وذلك الجزائر، في تطبيقه يرافق أن يجب ما أھم

في  عليھا وا�عتماد إليھا الولوج على المؤسسات وتشجيع الوطني ا�قتصاد في دورھا وتفعيل ، تطويرھا
 تكون والتي الدولية، المحاسبية المعايير تقدمھا التي المزايا من ا�ستفادة بغية وذلك التمويل، عملية

 وطلب �ستثمار السواء، حد على والمؤسسات المستثمرون إليھا يلجأ التي المالية قفي ا*سوا فعاليتھا
 لھا تكون المقدمة المعلومات أن باعتبار ا*جنبي، ا�ستثمار جلب على يشجع ما وھو ا*موال، رؤوس
  .الجزائر وخارج داخل من كبيرة أھمية

  أھمية تحليل القوائم المالية في البورصة:ا%ول المطلب   

ينتظر أن يساھم النظام المحاسبي الجديد في تطوير بورصة الجزائر و تعزيز كفاءته، حيث أن      
 في جلب رؤوس ا*موال  إعداد التقارير و القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية يساھم

النظام المحاسبي الجديد ھو نظام لتنظيم المعلومة المالية، و تعتبر المعلومات المالية  كما أن   ا*جنبية،
  . أساس كفاءة السوق و ترشيد القرار ا�ستثماري

نشر من إعداد و مراجعة و با$نتھاءفي البورصة إلزام جميع المؤسسات  عاملين من وسائل حماية المتو   
السنة المالية و قيام مراجعي الحسابات بمراجعة نشرات  انتھاءأشھر من  3ل القوائم المالية السنوية خ+

طرح ا;وراق المالية وفقا لقواعد المحاسبة و المراجعة الدولية و ضرورة تضمين تقرير مراقب 
في حالة وجودھا و إنشاء صندوق  تحفظاتهالحسابات بشھادة واضحة عن صحة ما ورد بنشرة الطرح و 

تأمين للمتعاملين في مجال ا;وراق المالية ضد المخاطر الغير التجارية و صندوق ضمان التسويات 

                                                           

من الموقع .2012،جامعة أم البواقي ،النظام المالي المحاسبي ودوره في تفعيل نشاط بورصة الجزائرأحسين عثماني ، مقالة . 1
  /http://www.alukah.net/culture/1085/47134 :اDلكتروني
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و مزيج التمويل و سياسة توزيع ا;رباح  ا$ستثمارالمالية ضد المخاطر الغير مالية ،  و تعتبر قرارات 
بالتالي من المھم جدا معرفة العوامل التي تحدد سعر السھم  المؤسسة و اسممن العوامل المؤثرة على قيمة 

  .سواء أو بالنسبة للمستثمرين الحاليين و المحتملين اتجاھاتهو 

  :التحليل المالي للقوائم المالية مھما للمؤسسات و خاصة المسعرة في البورصة بحيث و يعتبر  

إلى النمو وتحقيق أرباح أو من حيث  جاها�تو  ا�ستمراريةعلى المؤسسة و  ا�طمئنانمن حيث  -  
  التدھور و تحقيق خسائر ثم الفشل؛

يحدد التحليل المالي حالة النشاط  من حيث المنافسة أو القطاعات التي تنتمي إليھا المؤسسة مثل  -  
أعلى  ،فإذا كانت المؤسسة تحقق معدل ربح ا�قتصاديةالمؤسسات المماثلة لھا في الحجم و السياسات 

  سنوات فھي مؤسسة قوية؛ 3المعدل تتجه للنمو منذ  بھذاي مؤسسة ناجحة و إذا كانت فھ

السياسات المالية التي تتبعھا بالعمليات المالية و القرارات والتحليل المالي يحدد مدى تأثير السھم  - 
  المؤسسة؛

سة وھل ھي متأثرة ؤسسعرا لسھم للم ارتفاعالتحليل المالي للقوائم المالية يوضح مدى الص'بة في - 
  بقواھا أو أنھا ھشة ناتجة عن عمليات المضاربة؛

� ،*ن ھذا السعر ليس  أوقرار بالبيع  اتخاذفي حال ھبوط سعر السھم في مؤسسات ناجحة و قوية يتم - 
حقيقي فالحقائق المالية للمؤسسة على مدار سنوات تعطي فكرة بأن المؤسسة و النشاط الذي تنتمي له 

  باح؛يحقق أر

التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة على مدار عدة سنوات لمؤسسة ما مقارنة بالمؤسسات المنافسة  -  
لھا يعطي فكرة على مدى قوة أو ضعف المؤسسة و أن سعر السھم المعروض أو المتداول في البورصة 

  1.قيمة عادلة أو مبالغ فيھا

 ا�وراق سوق كفاءة في أثرھا و المحاسبية و المالية المعلومات :انيالمطلب الث
  المالية

تفيد المعلومات المتوفرة في سوق ا*وراق المالية في توقع العائد و تمكن المستثمر من تحديد    
القيمة المحورية التي تعتبر أساس القرار ا�ستثماري، كما أن كفاءة ا*سواق تعتمد بشكل أساسي على 

ستثمرين بالمعلومات المتاحة و المنشورة و تلك التي تتدفق من قنوات متعددة مقدار الثقة التي يضعھا الم
لمعلومات المتاحة أساسا لتقييم و خاصة، و بذلك فإن كفاءة السوق تمثل قدرة السوق على استيعاب ا

  .اتخاذ القرارات ا�ستثماريةو

 المالية ا%وراق سوق في أھميتھا و المالية المعلومات:أو�
 المحرك تمثل فھي المالية، ا*وراق أسواق تطور و لنجاح السائدة المقومات أھم من المعلومات تعد     

 تستخدم كما للموارد، الكفء التخصيص تحقيق و ا�ستثمارية الفرص نحو المدخرات لتوجيه ا*ساسي

                                                           
1
  .16قورين حاج قويدر و آخرون،تأھيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية اDقتصاد الجزائري،مرجع سبق ذكره ،ص  
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 كمية و بنوعية تتحدد الثقة ھذه درجة المالية، ا*وراق بيع و شراء قرارات اتخاذ في المستثمرين قبل من
 المعلومات ھذه تعكس أن بشرط أعلى منفعة و أرخص بكلفة المستثمرين لعموم المتاحة المعلومات
 الوضع إلى إضافة تداولھا سوق ظروف و المالية للورقة المصدرة الجھات واقع عن حقيقية مؤشرات

 .المعني البلد في العام ا�قتصادي
 محفظة أو لورقة معينة مخاطر مستوى أساس على المبني العائد توقع في القدرة المعلومات توفر كما   

 كون لكن ا�ستثماري، القرار أساس المحورية القيمة تحديد من بالنتيجة المستثمر تمكن و استثمارية،
 قرارات أن إذ نفسه، الوقت في ةبھمتشا توقعات إلى يصلون منھأ يعني � للجميع متاحة المعلومات

 ا*وراق أسعار تعكس أن بد � الطويل ا*مد في لكن و .بآخرين مقارنة الخبرة بسبب أدق تكون بعضھم
 الموالي الشكل يوضح و 1.  الحقيقية القيمة من المستثمرين توقعات تقترب و المعلومات مضمون المالية
 الورقة تسعير عند المالية ا*وراق حملة و المستثمرين سلوك في انعكاسھا مدى و المعلومات أھمية
  :المالية

  .المعلومة و آلية تسعير الورقة المالية:06شكل رقم
  

  زيادة المعروض                                                                                                                                             
  

  إنخفاض السعر                                                                                                                     

  
  
  

   إرتفاع السعر                                                                                                                         
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                     زياد الطلب                                                                                                         

  
  
  

و المحاسبية و أثرھا على كفاءة بورصة الجزائر في  ةعبد القادر دبون،أھمية المعلومة المالي :المصدر
ظل اSص+ح المحاسبي،ملتقى العلمي الدولي حول اSص+ح المحاسبي في الجزائر،جامعة قاصدي 

  .12،ص2011نوفمبر  29/30مرباح،ورقلة،

 المالية المعلومات نظام كفاءة على تتوقف سوف المالية ا*وراق سوق في الكفاءة أن سبق مما يتضح  
 :اfتي على يتوقف المالية ا*وراق سوق نجاح أن حيث السائد

 كافي القدر بتوفير ذلك و المالية ا*وراق سوق حركة ضبط في دوره و المالي اDفصاح أھمية إظھار - 
 بين المفاضلة في استخدامھا يمكن التي و الموضوعية و بالدقة تتصف التي الم'ئمة المعلومات من

 .المختلفة ا�ستثمار فرص

                                                           
  .277ص ، 2005 عمان، التوزيع، و للنشر الشروق دار بورصات، أوراق مؤسسات المالية ا*سواق الداغر، محمد محمود 1

 مالكي و الستثمرين تقييم
 الورقة
 المعلومات لطبيعة المالية

 و

 قطاعات تخص
 اقتصادية

 و ا;رباح مثل معينة
 توزيعھا

 سياسية، أحداث
 اقتصادية،

 و اجتماعية مالية،
 أخرى

 الدخل الكلي، ا$قتصاد تحليل
 الضريبة و التضخم و القومي

 ةالفائد معدل و

 مضخم تسعير

 مخفض تسعير
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 سوق في أسھمھا تتداول التي للشركات المالي المركز تعكس التي المالية المعلومات توفر ينبغي - 
 .اتھاذ للشركات المالي الوضع تقييم و الشركات *سھم الحقيقية القيمة تقدير يتم بحيث المالية ا*وراق

  خصائصه منھا لكل يكون بحيث للتداول القابلة المالية ا*وراق من مختلفة أنواع تتواجد أن يجب -
 .المستثمرين احتياجات يلبي بما به المرتبطة الخطر ودرجة

  تأثير المعلومات المالية على كفاءة بورصة الجزائر في ظل ا;ص�ح المحاسبي:ثانيا 

ضرورة إنشاء سوق رؤوس لقد استلزم تحول ا�قتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق       
إحداث تعدي'ت عميقة على نظام التمويل الذي كان يعتمد على سوق اDقراض، و كانت ھذه ا*موال،و

التعدي'ت تھدف إلى تحقيق ا�نتقال من نظام تمويلي يرتكز على اDصدار النقدي و الجباية البترولية إلى 
ي كانت وراء إنشاء بورصة نظام تمويلي يعتمد على تأسيس سوق ا*وراق المالية، و من أھم الدوافع الت

ا*وراق المالية في الجزائر ھي تجسيد عملية خوصصة المؤسسات العمومية، باعتبار البورصة إطارا 
مناسبا لفتح رأسمال المؤسسات العمومية للمساھمين الخواص، و ضمان تحويل دائم ل'ستثمار بشكل 

د العالمي الذي يتجه شيئا فشيئا نحو غير تضخمي و السماح ل'قتصاد الوطني با�ندماج في ا�قتصا
  .1العولمة ا�قتصادية

لقد واجھت بورصة الجزائر العديد من العراقيل منذ نشأتھا كعدم وجود قواعد و ثقافة بورصية في       
الجزائر، و غياب الشفافية و اDفصاح، و عدم توفير معلومات مالية كافية تعزز ثقة المستثمرين 

فاءة المعلوماتية، إضافة إلى العديد من ا*سباب التي أدت إلى عرقلة السير بالبورصة، و ضعف الك
و حالت دون إعطائھا مكانتھا ) عراقيل سياسية، اجتماعية، ثقافية، و اقتصادية(الحسن لبورصة الجزائر 

  .في النظام المالي، و القيام بالدور المنوط بھا في ا�قتصاد الوطني

ة الجزائر سواء المستثمرين الجزائريين أو ا*جانب بحاجة إلى بعض إن المتعاملين في بورص      
� يتيحھا المخطط المحاسبي السابق  المعلومات المالية التي )PCN( حيث أن المعلومات المالية ،

غير كافية و � تلبي احتياجات المستثمرين من المعلومات، و قد عملت ) PCN(المقدمة في ظل 
عملت ة لجذب رؤوس ا*موال ا*جنبية،ومزيد من ا�نفتاح و تقديم تسھي'ت مغريالجزائر جاھدة لتحقيق 

  .على إيجاد توافق بين المعايير المعمول بھا محليا و المعايير المحاسبية الدولية

يعتبر اDفصاح المحاسبي روح أي سوق مالية وأساس نجاحه ، فاDفصاح المحاسبي يحقق في حال       
ة بين المتعاملين من خ'ل قيام الجھات المعنية بمراقبة ميزانيات الشركات المتعاملة توفره جواً من الثق

في السوق واDشراف على وسائل اDع'م المختلفة التي تشكلھا ھذه الشركات ، والتدخل Dزالة الغش 
 ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة للمساھمين، واعترافاً بأھمية اDفصاح المحاسبي في صنع قرار
ا�ستثمار في سوق ا*وراق المالية فقد اھتمت المعاھد والجمعيات العلمية بمعايير اDفصاح والتأكيد على 

                                                           
 دكتوراه أطروحة الجزائر، حالة دراسة مع المالية ا*وراق في ا�ستثمار على المال رأس سوق كفاءة أثر صاطوري، الجودي 1

 . 298 ص ،2005/2006 الجزائر ،،،للتجارة  العليا المدرسة دولة،
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كمية ونوعية المعلومات التي � بدz من توافرھا ، فقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية ا*مريكي 
  :1أھداف التقارير المالية كالتالي

لحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين ومستخدمي البيانات في تحديـد تقديم معلومات للمستثمرين ا    -
وتوقيت درجة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعات أو الفوائد ، والتدفقات الناتجة عن بيع 

على أو استيراد أو استحقاق ا�ستثمارات المالية والقروض ، وھذه التدفقات المتوقعة تتأثر بقدرة الشركة 
خلق نقدية كافية لمواجھة ا�لتزامات في التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادھا عند استحقاقھا 

  .كما تتأثر أيضاً بتوقعات المستثمرين والدائنين بالمقدرة الكسبية للمنشأة مما ينعكس على أسعار ا*سھم

معلومات عن ا*داء المالي للشركة، ورغم أن قرارات ا�ستثمار والتمويل تعكس توقعات  تقديم    -
  .المسـتثمرين با*داء المستقبلي للمنشأة، إ� أن ھذه التوقعات تبنى في الغالب على تقييم ا*داء السابق

لنسبة للمنشأة وذلك ھذا باDضافة إلى أن نظام التقارير الجيد سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال با
نتيجة انخفاض درجة عدم التأكد لدى المستثمرين حول أحوالھا المالية أي أنه عن طريق إتباع سياسة 
محاسبية سليمة وبالتالي العناية بنظام التقارير المالية يمكن تخفيض درجة المخاطرة التي يتعرض لھا 

الذي يمكن أن يقبله المستثمرون كعائد على  رأس المال المستثمر لدى المنشأة وبالتالي تخفيض المعدل
استثماراتھم أضف إلى ذلك أن التنافس حول مصادر التمويل في سوق رأس المال سوف يمثل ضغطاً 
على كافة المنشآت Dتباع سياسات محاسبية م'ئمة وتوفير نظام تقارير واٍف حتى في حالة عدم كفاية 

الحا�ت سوف يفسر من قبل المتعاملين على أنه تغطية ا*داء ذلك *ن عدم اDفصاح في مثل ھذه 
للمشاكل التي تتعرض لھا المنشأة ا*مر الذي يعجل بفشلھا وقد يؤدي إلى خروجھا من سوق الصناعة 

  .الذي تعمل فيه 

إن النظام المحاسبي المالي الجديد يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية و يسمح بتطوير بورصة       
، و يجعل المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسات ذات جودة عالية و قابلة للقراءة، ما الجزائر

يمنح المؤسسات الجزائرية مزيدا من الفرص في مجا�ت ا�ستثمار و التمويل، و تنعكس شفافية 
ذه المعلومات المالية و المحاسبية المتعلقة بالمؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر و مصداقية ھ

  .المعلومات على كفاء البورصة و تعتبر شرطا �زما لحسن سيرھا بطريقة ناجعة وفعالة

 ا%وروبية البورصات إلى الجزائرية المؤسسات دخول تسھيل :الثالث المطلب
 التابعة البورصات في أسھمھا تداول يتم والتي المسجلة المؤسسات على ا*وروبي اDتحاد يفرض    

 ثقتھم وزيادة المستثمرين حماية أجل من المالية، والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير تطبق له،بأن
 يمكنھا الجزائرية فالمؤسسة وعليه ا،بھ ا*موال رؤوس تداول وزيادة ا*وروبية، المالية با*سواق
 المحاسبية القواعد تطبق انھ* ا*موال، رؤوس طلب في المتطورة ا*سواق ھذه من ا�ستفادة

 الشروط ا�عتبار بعين ا*خذ مع ا،تھلمعلوما للمستعملين عنھا الضرورية المطلوبة،وتوفرالمعلومات
 .البورصات ھذه إلى للدخول ا*خرى الضرورية

                                                           
 مجلة ا�ستثمار، قرار ترشيد في المالية ا*وراق سوق في المحاسبي ا�فصاح دور مكية، فؤاد أحمد قيطيم، حسان زيود، لطيف 1

 .178،ص1،2007العدد 29 لدلمجا القانونية، و ا�قتصادية العلوم سلسلة العلمية، البحوث للدراسات و تشرين جامعة
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 ا%وروبية المالية ا%سواق في التداول:أو�

�رتفاع نظرا التمويل، مجال في عالميا المتطورة ا*سواق بين من ا*وروبية المالية ا*سواق تعتبر    
 به تتمتع الذي والسياسي ا�قتصادي ا�ستقرار عن الناتجة التمويل تكلفة وانخفاض ا،بھ ا�دخار معد�ت

 التمويل عن تبحث التي الجزائرية للمؤسسات ويمكن استقرارا، أقل بدول مقارنة ا*وروبي اDتحاد دول
 التي بالشروط ا�لتزام مقابل التمويل ھذا يكون وسوف ا*سواق، لھذه تلجأ بأن وأوروبيا محليا اتھلعمليا

 للمحاسبة الدولية المعايير تطبق التي للمؤسسات فقط السماح ومنھا ا*وروبية، القوانين تفرضھا
 ا*نظمة في اخت'ف وجود حالة في مكلفا ذلك ويكون البورصة، في بالتسجيل المالية والمعلومة
 المطبقة المحاسبية المبادئ حسب اُلمعدة المالية القوائم من مجموعة إعداد يتطلب *نه المطبقة، المحاسبية

 Daimler Benz"  بنز دايملر" ا*لمانية المؤسسة تحملته ما ذلك على وكمثال ا*وروبية، الدول في
 القوائم تحويل عن ناتجة تكاليف من نيويورك، بورصة في وتسجيلھا دخولھا عند ،1993 سنة في

 مليون 15 بين ما إنفاق ذلك *جل توقعت حيث ا*مريكية، المحاسبة إلى ا*لمانية المحاسبة من المالية
 1ذلك بعد سنة كل دو�ر مليون 20 إلى

 المستثمرين من المطلوبة المعلومات بتقديم يسمح المالي المحاسبي النظام:ثانيا     
 والمقرضين

 شركة مثل الخارج في والتوسع للنمو مخططات لديھا التي القوية الجزائرية المؤسسات بعض   
 وطلب ا*وروبية المالية ا*سواق دخول سھولة المالي المحاسبي النظام تطبيق لھا يوفر سوناطراك،

 .ا*موال ھذه *صحاب مفيدة مالية معلومات تقديم بفضل ا*موال، رؤوس
 المستثمرين   1-
 الجزائرية المؤسسات من كضمان يعتبر المالية، والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير نصوص تطبيق  

 مصداقية زيادة إلى ويؤدي ا*وروبية، المالية ا*سواق في للمستثمرين ابھ موثوق معلومات تقديم في
 متھقرارا اتخاذ في عليھا المستثمرين اعتماد إمكانية من ويزيد المنشورة، المالية المعلومات فھم وسھولة

 مقدرة بتقييم لھم تسمح التي المعلومات عرض وجوب ذلك ويعني سليمة، أسس على بناءا ا�ستثمارية
 حول والتوقعات لhرباح، المستقبلية التوزيعات باتجاھات والتنبؤ ا*سھم، أرباح توزيع على المؤسسة
 تدفقات توليد المؤسسة تلك مقدرة على بدورھا تتوقف التي المستقبلية، النقدية والتدفقات اDيرادات

 والمخاطر ا�ستثمار من المتوقعة والعوائد با*رباح يھتمون ا*موال رؤوس مقدمي أن نقدية،باعتبار
 إمكانية بفضل الجيدة، ا�ستثمارات اختيار من تمكن أساسية معلومات إلى ذلك ويحتاج به، المرتبطة

 .البورصة في مؤسسات عدة بين المقارنة إجراء
 يفيد بما المستھدفة، للمؤسسة المالي الواقع توضيح إلى دفيھ المالية القوائم عناصر كل تقريبا  

 معرفة من تمكن التي الميزانية إلى فباDضافة ا،بھ المتعلقة ا�قتصادية قراراته اتخاذ في المستثمر
 في موجودا يكن لم آخرا عنصرا نجد ا*داء، يبين الذي النتائج وحساب للمؤسسة، المالية الوضعية
 مفص' تحلي' يعط الذي الخاصة، ا*موال رؤوس تغيرات جدول وھو للمحاسبة، الوطني المخطط

 معرفة من كنموي المساھمين، أموال عن المعبرة الخاصة ا*موال عناصر تمس التي التحركات مللمج
  .ال'زمة التفاصيل كل على يحتوي الذي الملحق إلى للمساھم،باDضافة المحدثة الثروة قيمة

  
  

                                                           
  .151 ص ، 2003- 2002 مصر، اDسكندرية، الجامعية، الدار الدولية، المحاسبة ، القباني ثناء 1
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 المقرضين  2-
 على ويتعين معينة، مؤسسة بإقراض قرار اتخاذ عند المعلومات من كبير قدر إلى المقرضون يحتاج   

 مقدرة على مؤشرات صورة في المعلومات، ھذه من با�حتياجات تفي أن المؤسسة لھذه المالية القوائم
 ذلك ويتطلب النقدية، التدفقات توليد على المؤسسة بمقدرة مباشر اھتمام وبالتالي السداد، على المؤسسة
 .متھقرارا �تخاذ المستثمرون يحتاجه لما مماثلة أساسية معلومات

 المؤسسات توجه حالة وفي والبورصات، البنوك ھي بالتمويل المؤسسات تزود التي الھيئات أھم   
 فإن البنوك، ھذه طريق عن مالية بعمليات القيام أو اDقراض أجل من ا*وروبية البنوك إلى لجزائريةا

 المالية القوائم من القرار �تخاذ ال'زمة المعلومات على الحصول باستطاعتھا يكون ا*خيرة ھذه
 والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير وقواعد مبادئ باستعمال ا*خيرة ھذه إعداد أن ذلك للمؤسسة،

 الحقيقية المالية الوضعية عن المعبرة المعلومات مصداقية على أولي ضمان يشكل المالية،
 .ا*وروبية المؤسسات مع المعايير بنفس تعمل التي ا*وروبية، للبنوك المخاطرة من للمؤسسة،ويقلل

 لمعرفة والم'ءة، بالسيولة أساسا تمتھ البنوك فإن با*رباح، والمستثمرين المساھمين �ھتمام وخ'فا     
 ويتم ذلك، توضح التي المالية والنسب والمؤشرات المالية الوضعية ودراسة السداد، على المؤسسة قدرة

 على المؤسسة بقدرة التنبؤ في البنك يفيد بما المالية، الھيكلة ودراسة الميزانية على با*ساس التركيز
 الذي الخزينة، تدفقات جدول الجزائرية المؤسسات توفر ذلك على وزيادة التمويل، تأمين في النجاح
 المعلومات يعززان واللذان الملحق، وكذلك للمحاسبة، الوطني بالمخطط مقارنة جديدا عنصرا يعتبر

  .1الميزانية في المتضمنة

أھمية المعايير الدولية للمعلومة المالية في إمكانية إجراء المقارنة بين  :ثالثا
  المؤسسات الجزائرية و ا%وروبية

أساليب محاسبية مختلفة يجعل القوائم المالية التي تصدرھا المؤسسات من الواضح أن استخدام 
بمؤسسة معينة تكون مفيدة إذا ،فالمعلومات الخاصة  ا*وروبيةالجزائرية غير قابلة للمقارنة مع نظيراتھا 

ا*ساليب يعطي نتائج متباينة عن  اخت'فأمكن مقارنتھا بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات ا*خرى ،*ن 
 ا�قتصادية،مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة وسوء فھم حول تخصيص الموارد  ا�قتصاديةس الحقائق  نف

قرار فيما إذا كان سيستثمر أمواله في الشركة أو  اتخاذفالمستثمر الحالي أو المرتقب قد يرغب في 
ك المستثمر يتخلص من ا*سھم التي يحملھا و يتحول إلى شركة أخرى توفر له أحسن البدائل ،وكذل

أمواله في الشركة أو الشركات ا*خرى،و مثل ھذه القرارات تستلزم أن  استثمارالمرتقب يفاضل بين 
في مثل ھذه القرارات ،وھذا ما توفره القوائم عليھا  ا�عتمادتكون المعلومات قابلة للمقارنة حتى يمكن 

ؤسسات ا*وروبية المدرجة في البورصة المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ،*ن كل الم
ا*سواق بين الطرفين  انفتاحتطبقھا ،و بالتالي عند تطبيق المؤسسات الجزائرية لھا في ظل الشراكة و 

تصبح مؤسسات الجانبين تنشط في بيئة مشتركة وثابتة عبر الزمن،حيث أن معايير المعلومة المالية 
المؤسسات إع'م المستخدمين عن السياسات المحاسبية  المالية الدولية في ھذا اDطار تفرض على

في السياسات  ا�خت'فاتالمستخدمة في القوائم المالية ،بحيث يكون المستخدمون قادرون على تحديد 
حداث ا*خرى من فترة إلى أخرى المحاسبية المستخدمة في المؤسسة للعمليات المالية المشابھة و ا*

و تبيان أثر ذلك على الة الخروج عن ذلك فيجب ذكر ذكره في الملحق بين مؤسسات مختلفة و في حو

                                                           
 اDتحاد مع الشراكة ظل في الجزائر في(IAS/IFRS) المالية والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير تطبيق أھمية بكحيل عبد القادر، 1

  .114،115،ص 2008/2009،،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادةالماجستير،جامعة حسيبة بن بو علي،الشلفا*وروبي
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وضعية ونتائج المؤسسة ،و ھذا يمكن مستعملي القوائم المالية و على رأسھم المساھمين من معرفة 
الوضعية و النتائج و ا*داء لكل المؤسسات ا*وروبية و الجزائرية بكل شفافية و ضمان بالنسبة للمؤسسة 

و المؤسسات كلھا في الوقت نفسه بما يساعد على إتخاذ قرارات صائبة و في الوقت عبر الزمن 
  .المناسب

متطلبات تبني النظام المحاسبي المالي لتطوير قطاع السوق المالي في  :المبحث الثالث 
  الجزائر و خلق التنافسية

والمؤسسات بشكل خاص القيام جني ثمار نظام مالي محاسبي جديد كان $ بد على الدولة   من أجل   
بمجموعة من اSجراءات التي من شأنھا تأھيل المؤسسات الوطنية عامة وبورصة الجزائر خاصة لكن 

وات تبقى الصعوبة في ترسيخ مبادئ وأسس نظام جديد لم يتم تطبيقه على المستوى الوطني إ$ قبل سن
  .سنة 34، في حين طبق نظام محاسبي مغاير تماما منذ قليلة

الجديد على مستوى مؤسساتنا الوطنية $ يمكنه الحكم   إن المتمعن في الواقع الفعلي لھذا النظام المحاسبي  
  .على مدى إيجابيات أو سلبيات تطبيقه ،فمن المعروف أن أي نظام جديد يأخذ عدة سنوات ليأتي أكله

  :المؤسسات الوطنية التي تبنت ھذا النظام الجديد عانت و$زالت تعاني من أغلبيةن وأ 

  .كبر حجم النفقات الموجھة للتحول من النظام المحاسبي السابق إلى النظام المالي الجديد •

لم تكن ھناك مرحلة انتقالية بين النظام السابق والنظام الحالي بحيث لم تتمكن أغلب المؤسسات من  •
المحاسبين والخبراء ا$كاديميين وإعداد اSطارات المناسبة للدخول في غمار النظام المالي  رسكلة

  .المحاسبي الجديد

ضعف تكنولوجيا اSع+م وا$تصال المستعملة في المؤسسات باعتبار أن نظام الجديد نظام متطور  •
   .لمعلوماتيعتمد على العناصر التكنولوجية الحديثة خاصة نظام نظام تكنولوجيا ا

    .1غياب القوانين التكميلية الداعمة لتطبيق ھذا النظام خاصة القوانين الجبائية منھا •

  

  

  

  

                                                           
1
  .،مرجع سابقأحسين عثماني 
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متطلبات تفعيل استخدام النظام المالي المحاسبي ليحقق ا%ھداف المرجوة  :المطلب ا%ول
  .منه

 التي من واDص'حات اDجراءات من بمجموعة القيام خاص بشكل والمؤسسات الدولة على يجب  
النظام المحاسبي و التي من شأنھا تأھيل قطاع السوق  لتبني الجزائري وا�قتصاد المؤسسات تأھيل شأنھا
  :والتي تتمثل في ما يلي المالي

 النظام ھذا لتبني ا�ستعداد فيھا يتم انتقالية مرحلة خ'ل من ا�ختبار تحت النظام ھذا وضع ضرورة -    
 .معه البورصة قوانين مختلف تكييف ومحاولة معالمه مختلف على والتعرف

 المعنية الشرائح مختلف وتوعية وملتقيات منتديات خ'ل من النظام ھذا لمعالم الجيد التوضيح -  
 .الجزائري المالي السوق مسير دعم في بأھميته

 الھيئات مختلف وتنظيمات وص'حية القانون بھذا تتعلق التي واDجراءات القوانين مختلف تحديد -
 .الجباية مصلحة �سيما معه المتعاملة

 المرتبطة التسيرية وغير يريةيالتس ا*نظمة مختلف وتأھيل الجزائرية المؤسسات واقع دراسة ضرورة-  
 .النظام بھذا

 .الجديد المحاسبي النظام لھذا وتأھيلھم وا*كاديميين المختصين و إطارات رسكلت و تكوين  -  
 في المساعدة شأنھا من التي والكتب الكتابات ومختلف بالمحاسبة الخاصة البيداغوجية البرامج تجديد  - 

 .الجديد النظام ھذا تتقن وكوادر إطارات تكوين
 .الجديد النظام تكاليف لتغطية المناسبة المالية ا*ظرفة تخصيص-  
 وتخزينھا بسرعة المعلومات بانتقال يسمح والذي المعلومات �نتقال فعال نظام على وا�عتماد تطوير-  

 التي بالطريق تجديدھا من والتمكن المناسبة ا*وقات في عليھا الحصول من طالبيھا تمكن التي بالكيفية
 .1الجديد المحاسبي النظام ھذا مع تت'ءم

 كبير بشكل يساھموا أن والمتربصين الجامعيين شأن من *نه والجامعة المؤسسة بين التعاون جسر مد - 
 على وا�نعزال ا�نطواء سياسة استخدام وعدم المؤسسات بناء في والمساھمة العلمي البحث إثراء في

 .المؤسسة على دخ'ء أنھم على المتربصين واعتبار الخارجي المحيط
 معلومات نظام بناء ومحاولة المعلومات أنظمة وثقافة فكر الجزائرية المؤسسات تبني ضرورة-  

 على تنافسية تكون أن على يعمل و نشاطاتھا مختلف في التحكم على المؤسسات يساعد متكامل محاسبي
 .للتجارة العاملة المنظمة إلى ا�نضمام ظل في خاصة الدولي المستوى

 المعلومات أنظمة تفعيل شأنھا من التي الحديثة والتقنيات الجديدة التكنولوجيات تبني ضرورة -   
 . الجديد المحاسبي المعلومات نظام وبالخصوص

 صغار على وخصوصاً  ا*سھم سوق على وأثرھا المحاسبية المعلومات بأھمية التوعية تكثيف-  
 .المستثمرين

 والسنوية سنوية الربع التقارير مع المحاسبية النسب من موحدة مجموعة بنشر الشركات قيام ضرورة- 
 .ا*سھم في البيع أو الشراء قرار اتخاذ قبل الشركات ھذه أداء تقييم من المستثمر يتمكن حتى

                                                           
 التسيير، علوم في الماجستير شھادة لنيل مقدمة مذكرة التسيير، مراقبة في ودوره المحاسبي المعلومات نظام قويدر، حاج ڤورين 1

  . 218ص ، 2007 الشلف، ،جامعة أعمال، إدارة تخصص
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 للمستثمرين خدمة تقديم إلى تھدف والتي الجزائر، في المالية الوساطة شركات تفعيل سرعة -  
 .ا*سھم في سوق المستثمرين صغار وخصوصاً 

 الشركات قيام من التأكد بضرورة الحسابات مراجعي تلزم أن المحاسبة في المختص الھيئة على يجب-  
 الفائدة الدراسة أثبتت والتي التجارية والمؤشرات بالنسب المتعلقة المحاسبية المعلومات ونشر باDفصاح

 .للمستثمرين منھا
 المشاريع ھذه مثل تبني على المؤسسات تحفيز و التطوير و البحث عمليات دعم الدولة على يجب  - 

 المتعلقة البحوث وتھمل المنتج جانب على بحثھا عمليات في تركز الجزائرية المؤسسات معظم *ن
 . 1المعلومات وتكنولوجيا التسيير بأنظمة

  : الجزائرية الجامعات في ا�ستثمارية المالية المواضيع تعليم وطرق مناھج تطوير   -
 نوعية و*ن ، البشرية الكفاءات مصنع ھي الجامعة *ن ا*ولويات أولية من المھمة ھذه تعتبر      

 لذلك .الجامعي والنظام التدريس وطرق والمناھج ا*ساتذة نوعية على تعتمد الخريجين وإنتاجية وكفاءة
 التعليم ومناھج أساتذة لتطوير الجامعات مع التعاون خ'ل من تضغط أن الھيئة من مطلوب فإنه

 والتمويل المالية وا*سواق والمصارف وا�ستثمار والتمويل والمحاسبة ا�قتصاد مواضيع في والتدريب
 تنظيم على المعنية الھيئات حث قيام مع .الخ � المالية والمشتقات ا�ستثمار حقائب وإدارة الدولي
 .ومؤتمرات وتظاھرات دراسية أيام وتنظيم مھنية، �متحانات دوري

 ل'ستشارة الكبرى المكاتب مع خاصة ا*جانب الممتھنين مع المنافسة على المحاسبة مھنة فتح -  
 المھنة وتحرير العولمة أن باعتبار الحسابات، على والمصادقة بالتأشير المكاتب لھذه والسماح والتدقيق
 للتكيف المحاسبة مھنة وضع اجل من إتباعھا الواجب ا�ستراتيجيات وضع وكذلك المستقبل، في سيلحق

 الجزائريين المحاسبين أن ضمان في المتمثل الھدف إلى الوصول اجل من العالمية، ا�قتصادية البيئة مع
 .الدولية السوق على مؤسساتنا تنافسية تعظيم بإمكانھم

  المھنيين بين تعاون ظھور وتشجيع للمحاسبين، الدولي ل'تحاد  IFAC 2برنامج في ا�نخراط -   
 للمواقع (WEB TRUST)  لyثبات الدولية الع'مة في والتسجيل ،والدوليين  الجزائريين

�ت لھما المال رأس أسواق وتحرير العولمة نأحيث ،التجارية� و� والمدققين، للمحاسبين ضمنية د
 كما بكفاءة، عملھم ضمان أيضا عليھم يجب ولكن ا*سواق ھذه في للعمل مجھزين يكونوا أن فقط يجب

 .3الوطنية الحدود عبر للنقل قابل أكثر أو واحد محاسبي مؤھل يكون أن العولمة تتطلب

   :وا;فصاح الشفافية تعزيز  -

 وذلك الدولية المعايير مع يت'ءم بما متطلباته وتعديل اDفصاح درجة زيادة على العمل خ'ل من     
 آخر جانب من السوق في للمتعاملين الفرص تكافؤ وتوفير جانب، من للسوق الرقابي الدور تعزيز بھدف

 البورصة تنظيم لجنة على يتوجب التي والبيانات المعلومات نطاق توسيع يتعين ، السوق جانب فمن .
 أعضاء وأسماء المالية لhوراق المصدرة الجھات بأسماء المتعلقة المعلومات تلك سواءا عنھا اDفصاح

 ھذا وفي . الرئيسية المالية والمؤشرات التداول لحركة المتضمنة الدورية البيانات إلى باDضافة السوق
 معلومات تتضمن وسنوية وشھرية وأسبوعية يومية نشرات إصدار بورصة إدارة شركة على الجانب،

 إبرام مع .ا*سعار ومؤشرات التداول أحجام عن ومعلومات اDدارة مجلس وقرارات السوق عن عامة
  .آنية بصورة بالتداول الخاصة المعلومات لنشر عالمية شركات مع اتفاقيات

                                                           
1
  ..219 نفس المرجع،صقويدر، حاج قورين  

2
 IFAC: International Federation of Accountants 

3
  . 08 : ص ، 2001 لندن، العالمية، لhسواق المحاسبية المصادقة معايير غزالة، أبو ط'ل  
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 : يجب واDفصاح الشفافية لتعزيز و       
 تدفق تقرير ، وخسائر أرباح حساب ، ميزانية(سنوية مالية تقارير بنشر الشركات إلزام �

 $ فترة في )بالضرورة مدققة غير(ربعيه وخسائر أرباح وحساب وميزانية مدققة،)،الخ...نقدي،
 المحاسبية السياسات بوضوح المالية التقارير تبين وأن الفترة، انتھاء شھرعن أو أيام10تتجاوز

 .الشركة تستعملھا التي
 للمقارنة سابقة وسنة الحالية السنة :لسنتين المنشورة المالية التقارير تكون أن �
 الرئيسية العناوين) المالية التقارير تقديم طريقة في صحيح محاسبي تبويب إتباع على التأكيد �

 التقارير لجعل (الخ...والكلية، الفرعية المجاميع ، العناصر عرض وترتيب تسلسل ، والفرعية
 . المالي للتحليل وقابلة ، مضللة غير ، مفھومة ، القراءة سھلة المالية

  فيما خاصة الربعية المالية التقارير وفي السنوية التقارير في كافي مالي إفصاح وجود من التأكد �
 ا*وراق سوق في المستثمرين متطلبات لتلبية نموھا ومعد�ت وبالسھم اDجمالية الحقيقية با*رباح يتعلق
 وطرق المعلومات عن إفصاح من اfن نراه ما إن . معنى ذو مالي تحليل عمل من والتمكن المالية
 تحديد من المحللين يمكن � ، أبدا ا�رتياح على يبعث � الشركات لكبرى المالية التقارير في تبويب

 . استثماري وعي على الحائزين للمستثمرين الثقة من بالكثير يوحي � وبالتالي ، لشركة المالي المركز
  في مساھمة شركة إدارة رغبة بين ما للتضارب مناسب حل إلى المالية وزارة مع التوصل �

 اSفصاح متطلبات لتلبية الحقيقية ا;رباح عن اSفصاح ضرورة وبين الدخل ضريبة من التھرب
 أن المعروف فمن .البورصة في السھم سعر وتقييم لتحليل الجوھرية العوامل وتوفير الرسمية

 يعتبر السوق في الماليين المحللين قبل من متوقع ھو مع مقارنة ربعيا بالسھم الفعلي الربح أداء
 ترفع ونموھا بالسھم ا;رباح في السارة فالمفاجآت . السوق في السھم سعر تحديد عوامل أھم من

 .السوق في السھم سعر تخفض سارة غير والمفاجآت السوق في السھم سعر

   :الحسابات تدقيق مھنة وتطوير تنظيم -    

 ومعايير تتفق حسابات مراجعة معايير بإصدار الحسابات تدقيق مھنة تطوير على العمل خ'ل من    
 من الحسابات تدقيق في للعاملين المھنية، والمعلومات الكفاءات وتحديث رفع، 1(IAS)  الدول المراجعة

 في الدولية المھنية الشھادات فحوص إلى التقدم على المحاسبة خريجين تشجيع المستمر، التدريب خ'ل
 الط'ب لتحضير تدريبية دورات وتقديم،CPA, CA شھادات على والحصول المحاسبي التدقيق

 تدقيق تدريس وطرق ومناھج علم لتطوير الجامعات مع التعاون الشھادات، ھذه �متحانات
 مھنتي وعلى المساھمة الشركات على باDشراف المالية وزارة دور في النظر الحسابات،وإعادة

 ا�ستشارية النشاطات بين ما الفصل أمر في النظر المفيد من يكون وقد .الحسابات وتدقيق المحاسبة
 في بالتساھل يتجلى قد الذي المصالح تضارب لتجنب المحاسبة لشركات الحسابات تدقيق ونشاطات

 أن إلى ھنا اDشارة تجدر .العم'ء من استشارية عقود على الحصول لصالح المحاسبي التدقيق معايير
 المحاسبة شركات إلزام  نحو قصير زمن منذ تتجه  (SEC) 2ا*ميركية المالية وا*سواق ا*وراق ھيئة

 توفرھا يجب التي وا�ستق'لية والموضوعية الحياد على للحفاظ النشاطين ھذين بفصل الكبرى الخمسة
 المفاجئ ا�نھيار عزز وقد . دوما ذلك تقاوم كانت المحاسبة شركات لكن .الحسابات تدقيق شركة في

 . ا�ستشاري النشاط عن المحاسبي النشاط فصل اتجاه الكبرى ا*ميركية الطاقة لشركة والسريع

                                                           
1
 International Auditing Standards 

2
 Securities and Exchange Commission 
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   :وا�ستثماري المالي التحليل صناعة تطوير -  
 المالي التحليل صناعة في تعمل خبرة بيوت وتطوير تأسيس تشجيع على العمل خ'ل من    

يتطلب ذلك اDتفاق مع الجامعات و .الشركات تصدرھا التي المالية ا*وراق نوعية وتقييم وا�ستثماري
في معاھد التدريب المالي و المصرفي على تأھيل مجموعات من المحللين الماليين ا*كفاء المختصين و

أخبار و تطورات تلك الصناعات و الشركات وينشرون  باستمرار يتابعواتحليل صناعات و شركات لكي 
إن لھؤ�ء دور أساسي في أسواق رأس المال حيث .أبحاثھم وتنبؤاتھم عن ا*رباح بشكل دوري و منتظم 

ن في ا*سواق المالية تقع على عاتقھم مھمة خطيرة جدا ھي عملية تعليم وتوعية وتنوير جالية المستثمري
ربعية أو على (دورية  اجتماعاتعقد ولعل من المفيد في ھذا الصدد الطلب إلى شركات المساھمة . 

لية الحاDعطائھم تقرير عن أوضاع الشركة  ا�ستثماريينو  مع المحللين الماليين)ا*قل نصف سنوية
  .1استفساراتھمالتوقعات المستقبلية و اDجابة على أسئلتھم و و

 لتفعيل نشاط البورصة متطلبات عامة ومباشرة :المطلب الثاني 

إن نجاح  سوق ا*وراق المالية في أي دولة من دول العالم يعتمد على ما توفره الحكومة من   
رعاية لھذه السوق وتتخذ ھذه الرعاية مظاھر عدة للنھوض بسوق ا*وراق المالية في الجزائر تتمثل 

  : 1في

  :ا�قتصاد ضرورة تسوية -  

يعتبر توفير المحيط ا�قتصادي الم'ئم الشرط ا*ساسي Dيجاد بورصة قيم متداولة فعالة � بد من    
توفير قطاع خاص نشيط وحرية والمنافسة، وأيضا � بد من توفير المناخ ا�ستثماري المناسب من 

حديد وتطوير الھياكل المالية منح الحوافز الضريبية والشركات ووضع ا*طر القانونية والتنظيمية وت
وتحفيز ا�ستثمار ا*جنبي وحماية حقوق المستثمرين ويجب أن يكون اقتصاد السوق شرطا رئيسي 

  .لقيام ببورصة قيم متداولة فعالة في الجزائر

  :ا�ستقرارالعمل على ضمان  -    

إنط'قة تحقق لنا التنمية بغية ضمان ليس من الممكن وضع سياسة رشيدة و حقيقية لتجنيد اDدخار     
استقرار سياسي في الب'د و في ھذا الصدد فإن المستثمرين يطرحون جملة من دون وجود  ا�قتصادية

لذا يجب أن تكون ھناك إستراتجية واضحة في وضع القوانين .ا*سئلة قبل البدء في عملية اDستثمار 
من أجل إقناع المستثمرين بأنه مھما كانت  و ذلكالفريق الحكومي حتى � تزول ھذه ا*خيرة بزوال  

مجموعة أعضاء الحكومة أو السلطة فإن القوانين السارية في البورصة و خاصة المتعلقة بضمان 
إذا فالعمل على تحقيق اDستقرار السياسي يعتبر بمثابة حجر الزاوية لكل سياسة . ا*موال مضمونة

 .تھدف إلى تحقيق انط'قة اقتصادية 

  

                                                           
1
  .23،صو آخرون،تأھيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية اDقتصاد الجزائري قورين حاج قويدر 

-21العدد ،  11المجد ،المدرسة الوطنية لyدارة ،بورصة الجزائر والشروط ا*ساسية لنجاحھا مجلة اDدارة :" براق محمد  1
  . 120-88ص ،2001
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  :مراجعة ا;طار التشريعي- 

عليه محددا في نجاح أي مؤسسة،وإن القدرة على التكيف مع المحيط الداخلي و الخارجي يعتبر عام'    
ا*وراق المالية في الجزائر يقتضي التكيف مع المستجدات و المعطيات ذات الطابع سوق فإن نجاح 

تشريعات و التنظيمات الفعالة الذلك ا� بوضع  و � يتم.السياسي ، ا�قتصادي ،ا�جتماعي ،و الثقافي 
سلوك المتدخلين ضف إلى ذلك يجب بلتنظيم عملية التبادل في سوق ا*وراق المالية خاصة تلك المتعلقة 

على أن تتماشى ھذه التشريعات مع . ة و مرتبطة بالمستثمر واضحة و مرن أن تكون تلك التشريعات
  .ا�قتصادية لحماية المستثمرين و ا�قتصاد الوطني  خصائص و طبيعة المجتمع من الناحية

  :العمل على إرساء الثقافة في ا%وراق المالية  - 

جيع العائ'ت على توجيه ادخارھا نحو شئر يقتضي تالمالية في الجزا ا*وراقإن تطور سوق    
بالبورصة يكون الغرض وضع سياسات حقيقية متعلقة يتعين  نهفإو عليه . ا�ستثمار في ا*وراق المالية

طالبين أو عارضين بأھمية و فائدة ھذه  امن ورائھا تعريف مختلف ا*عوان ا�قتصاديين سواء كانو
سياسية إع'مية واضحة عن طريق  انتھاجنبغي  و لھذا ي. المؤسسة في تمويل مختلف ا�ستثمارات

في  اءالوسطمختف وسائل اDع'م ، و لجنة تنظيم و مراقبة البورصة و شركة إدارة بورصة القيم و كذا 
تؤثر على البورصة كذلك يجب ترسيخ ھذه الثقافة  التيو ذلك من أجل تبديد المخاوف  بورصة الجزائر 

من الوسائل التي تھدف في مجملھا إلى معات وغيرھا لدى الطلبة من خ'ل المؤسسات التربوية و الجا
  .1التعريف بھذه المؤسسة الفعالة في تمويل ا�قتصاد الوطني

  :مكننة أنظمة التداول - 

،وذلك من  ا*سھملتسھيل عملية تداول الحديثة إذ � بد من تحديث أنظمة التداول و استخدام التقنيات      
لدى المتعاملين ،كإدخال  ا*مانأجل رفع كفاءة و سرعة التعامل با*وراق المالية وزيادة الشفافية و 

خدمة التداول عن بعد خاصة عن طريق ا�نترنيت نوھي من ضمن الخدمات الجديدة التي تشھدھا 
مكاتبھا دون الحاجة إلى  الصفقات منا�سواق العالمية و ذلك من أجل تمكين شركات الوساطة من إتمام 

  .وجود مندوبين عنھا في السوق

  .و المالي ا�قتصاديالقضاء على الفساد اDداري و  -   

 .من خ'ل تھيئة المناخ ا�قتصادي و القانوني المناسب لذلك تسھيل دخول المستثمر ا*جنبي  -  

 

 

                                                           
،ملتقى الدولي حول - المعوقات و اDفاق -ويل التنمية اDقتصادية بالجزائرزيدان محمد و نورين بومدين،دور السوق المالي في تم 1

- 21دراسة حالة الجزائر و الدول النامية ،بسكرة ، –سيايات التمويل و أثرھا على اDقتصاديات و المؤسسات 
  .19،ص2006/نوفمبر/22
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  :تفعيل دور البنك المركزي و الجھاز المصرفي في تنمية البورصة

ا على مqدى تحريqر القطqاع المqالي يرتكز دور الجھاز المصرفي في تنمية سوق ا*وراق المالية أساس    
يضطلع كل من البنك المركزي و البنوك التجارية بدور ھام في مجqال تطبيqق اDجqراءات السqاعية إلqى و

  :حو التالي تحقيق التحرير المالي و تخفيف القيود على عمليات سوق ا*وراق المالية على الن

يلعب البنك المركزي دورا ھامqا فqي إنعqاش وتفعيqل دور البورصqة ودلqك عqن : دور البنك المركزي  -1
  : طريق

السماح بإنشاء بنوك استثمار خاصة للترويج و ا�كتتاب في اDصدارات الجديدة من ا*سھم والسندات  �
  . و ضمان اDكتتاب بھا

ضqqمان البنqqك المركqqزي للسqqندات الصqqادرة عqqن المؤسسqqات العموميqqة ا*مqqر الqqذي سيوسqqع مqqن سqqوق  �
  .السندات

  .العمل على تحرير أسعار الفائدة لما لھا من ع'قة عكسية مع أسعار ا*وراق المالية �

  :قكما تساھم البنوك التجارية في تطوير سوق ا*وراق المالية عن طري: دور البنوك التجارية -2

  .المساھمة المباشرة في تأسيس الشركات الجديدة بھدف تنشيط سوق اDصدار و من ثم سوق التداول � 

  .تسويق و ترويج أسھم الشركات الجديدة أو القائمة �

التوسع في منح القروض لضمان ا;وراق المالية مما يشجع ا;فراد والمؤسسات على ا$ستثمار في  �
        1.متعاملين جدد في سوق ا;وراق الماليةا;وراق المالية، و إضافة 

ترويج وتسويق ا*سھم و يستلزم ذلك وجود كوادر مصرفية قادرة على مساعدة العميل على فھم  أسھم - 
  .له اقتصاديامستشارا ماليا و  باعتبارهكل شركة من الشركات 

شراء ا*سھم نفسھا ،عن طريق تقديم قروض لكبار العم'ء والمستثمرين و ذلك بغرض شراء  تمويل  -
في ھذه الشركات حسب طبيعة كل  ا�ستثمارالتي تقوم الشركات بطرحھا و توجيه العم'ء إلى ا*سھم 

 .منھا و إمكانيات العم'ء

  :الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد

يه مدخرات العائ'ت دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن � يمكن الحديث عن توج 
مع العلم يوجد ع'قة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد وتوجيه ا�دخار نحو التوظيف في 
القيم المتداولة، � بد من رفع المستوى المعيشي للمجتمع رغم أن مؤشرات التضخم منخفضة حاليا 

� أن ھذا لم يساھم في تنشيط البورصةفي الجزائر ، إ. 

  
                                                           

1
  .18-17:صالمرجع،ص  نفس   
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  :ا�نفتاح الكبير على الجمھور والتنويع في ا%دوات المالية

سواء بصفتھم عارضين أو طالبين لhوراق  تتميز البورصات الفعالة بالعدد الكبير للمتدخلين بھا   
المالية،تتميز بتنويع ا*دوات المالية التي تعد عامل جدب للمدخرين ، والتفتح الكبير على الجمھور  

: وتتميز بورصات البلدان المتخلفة و الدول العربية والجزائر خاصة لضعف الصفقات الناجمة عن
طويل ا*جل في القيم في ا�ستثمار المتوسط و العدد المحدود للمتدخلين ، غياب اDدارة

ويل الذاتي لتوسيع الطابع العائلي لعدد كبير من المؤسسات والتي تعتمد على التمالمتداولة،
تنويع ا*دوات المالية على ھده البورصات  عدم توظيف ا�دخار في شكل سندات إما  أنشطتھا،عدم

  .ائدة�نخفاض العائد أو *سباب دينية كتحريم الف

  :القدرات التمويلية الموجودة نحو ا�ستثمارات المنتجة والمربحة توجيه

إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانھا توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو ا�ستثمارات  
المنتجة والمربحة، ومنه فانه ينبغي التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى ا�قتصادي 

،*ن مرودية المؤسسات المسجلة في قيد الشروط ال'زمة لجذب  ا�دخار وإعادة توجيھه والمالي
  .نحو المشاريع التنموية

  : تكييف بورصة القيم المتداولة مع التحو�ت وتحويل الھياكل ا�قتصادية

من الضروري أن يكون لبورصة القيم المتداولة إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن يسمح لھا بتطور  
تكييف على الدوام مع التغيرات الحاصلة وذلك مدى قدرتھا على التأقلم مع مختلف ا*زمات مھما وال

كانت طبيعتھا، فإن متطلبات قيام بورصة قيم متداولة فعالة ھو مقدرتھا على تحويل الھياكل 
 .1ا�قتصادية وذلك من خ'ل تقديم تسھي'ت ال'زمة للمؤسسة السيرة جيدا وترقيتھا

 .ادة من برامج تطوير البورصة في بعض الدولا�ستف -

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  .120،ص،مرجع سابق محمدبراق  1
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   :خ�صة الفصل

يعتبر النظام المحاسبي المالي الجديد ضرورة حتمية للمؤسسات ا�قتصادية الجزائرية بصفة عامة     
خاصة *جل ا�ندماج في السوق العالمي، حيث أنه جاء في إطار ا�ستجابة Dستراتيجية توحيد القواعد 

ع ا�تحاد ا*وروبي المحاسبية على المستوى العالمي و� سيما إبرام الجزائر �تفاقية الشراكة م
  .وانضمامھا المرتقب لمنظمة التجارة العالمية

ممارسات المحاسبية السابقة نظام محاسبي مالي سيؤدي إلى التغير في العادات وال   إن تطبيق      
الوظيفة المالية والمحاسبية في المؤسسات بسبب غياب التكوين والتدريب على النظام  علىويؤثر

ف' يمكن أن يعطي النظام المالي المحاسبي ثماره وھو يطبق المحاسبي الجديد إ� أنه من ناحية أخرى 
ظام و� ر بشرية مختصة في ھذا النوع من المحاسبة ومؤھلة لتطبيق ھذا الن في مؤسسات تفتقر إلى كواد

 بيةون ا*ھمية البالغة من شفافية ودقة واDفصاح عن المعلومات المحاسطسيما افتقارھا إلى مسيرين يع
 .الحديثةباDضافة إلى نقص وقد يكون انعدام في بعض المؤسسات لوسائل تكنولوجيا المعلومات المقدمة،

لذا وجب ا�ھتمام أكثر بتھيئة المحيط الذي يطبق فيه النظام المحاسبي المالي في بادئ ا*مر والذي      
بدوره سوف يجلب للمؤسسات المزيد من الشفافية والمصداقية في حساباتھا محليا ودوليا ما يسھل 

لي تفعيل حركة بورصة ويشجع المؤسسات على التسجيل في البورصة وا�عتماد عليھا في التمويل وبالتا
 .الجزائر التي تعرف بالغياب شبه التام على الساحة ا�قتصادية الوطنية
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  :خاتمة       

 ا�قتصاد مثل اقتصاد في بينھا والع�قة و النظام المحاسبي المالي البورصة عن الحديث إن      
 والمالية ا�قتصادية ا'نظمة عن معزل في يشتغل أن يمكن � نظام أي 'ن صعب، أمر لھو الجزائري

 ا'نظمة تجاھل مع جديد محاسبي نظام تبني أو بورصة بناء يمكن ف� الوطني، ل�قتصاد المكونة
 نملك � ونحن الشفافية، تحقيق أجل من المحاسبي التجديد و المالي السوق عن نتحدث فكيف ا'خرى،

 أنواع مختلف لكذ إلى ضف الخ... مؤھلة اقتصادية مؤسساتية منظومة و� جيدة، مالية ومؤسسات بنوك
 على ا'جنبي المستثمر وعزوف الجزائري، ا�قتصاد منه يعاني الذي وا�قتصادي المالي الفساد

 .اAستراتجية القطاعات في خاصة الجزائر في ا�ستثمار

 :إختبار الفرضيات نتائج 
يعتبر النظام المالي العمود الفقري ل�قتصاديات الناجحة ،و الذي من شأنه إيجاد حلول :ا�ولى الفرضية

للمشاكل التي تعاني منھا المؤسسات سواء من الناحية التنظيمية أو المالية ،و من ھنا تبرز ضرورة 
ت وجود نظام محاسبي داخل المؤسسة للتأكد من فعاليته و تدارك ا�نحرافات و اتخاذ اAجراءا

التصحيحية في الوقت المناسب بما يحقق أھداف ا�قتصادية،و قد تم التأكد من صحة ھذه الفرضية حيث 
تسھيل مختلف المعام�ت المالية و المحاسبية بين ر كبير في تغيير ان للنظام المحاسبي المالي دو

  الدول ا'جنبية تصادية الوطنية و المؤسسات فيالمؤسسات ا�ق
المستثمرين  احتياجاتيكتسي النظام المحاسبي المالي أھمية بالغة كونه يستجيب لمختلف :الفرضية الثانية

الحالية و المستقبلية إضافة إلى أنه يسمح بتوفير معلومة مالية مفصلة و دقيقة تعكس الصورة الصادقة 
ة،بتقريبه للوضعية المالية للمؤسسة ،كما أنه يشكل خطوة ھامة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولي

من صحة ھذه  التأكدالممارسة المحاسبية الجزائرية من الممارسة المحاسبية الدولية،من خ�ل دراستنا تم 
نظاما مرنا ،يستجيب للوضعية المالية للمؤسسة ،و يستجيب  اعتمدتالجزائر  إنالفرضية ،حيث وجدنا 

مارسات المحاسبية في الجزائر الراھنة،و يعمل على تحقيق التوافق بين الم ا�قتصاديةللتحو�ت 
  .الممارسات المحاسبية الدوليةو

نتيجة  ا�قتصاديةھناك عدة تغيرات طرأت على مكونات القوائم المالية للمؤسسات :الفرضية الثالثة
عكس  اقتصاديةتطبيق المعايير المحاسبية الدولية من خ�ل النظام المحاسبي المالي الذي يحقق أھداف 

و ھو ما يثبت صحة الفرضية ،و من بين ھذه اGثار نجد أن القوائم المالية أصبحت المخطط الوطني ،
تتكون من خمسة عناصر و ھي الميزانية،جدول حسابات النتائج،جدول تدفقات الخزينة،جدول حركة 

 ، الم�حق،عكس المخطط الوطني الذي كان يتكون من الميزانية ،وجدول حسابات النتائجا'موالرؤوس 
  .الجداول الملحقةو 

  :الفرضية الرابعة
بعد تحليل البيئة الجزائرية تبين أن البيئة الجزائرية لم تستطيع التكيف مع النظام المحاسبي المالي 'ن   

المشكل � يكمن في تبني النظام المحاسبي المالي و إنما في مدى ص�حية البيئة الجزائرية ،أي أنھا � 
عض المتطلبات الضرورية لنجاح تطبيقه و التي من بينھا عدم وجود ضرورة تتوفر بالشكل الكافي على ب

ورغبة في التخلي عن المخطط المحاسبي الوطني و إعتماد النظام المحاسبي المالي من قبل المؤسسات 
  .المستثمر ا'جنبياAقتصادية التي � ترغب في فتح رأسمالھا أمام 

ئر واقعا ملموسا من الناحية المؤسساتية وھذا في حد لقد أصبحت بورصة الجزا:الفرضية الخامسة

إ� أنه و من خ�ل المؤشرات السابقة .ذاته خطوة ھامة نحو المساھمة في تمويل المشاريع ا�ستثمارية 
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ا اقتصادي اطابع أخذتحالت دون تحقيق الفعالية المرجوة منھا وھذه العقبات عديدة نجد أن ھناك معوقات 
� يخفى على  حيث  ،سياسية وخاصة الدينية و أخرى إجتماعية ، الجبائية ، التضخم كضعف الحوافز 

أحد أن اللجوء إلى عملية التمويل عن طريق البورصة من خ�ل إصدار أسھم و سندات ھي من إحدى 
طرق التمويل العصرية غير أن التعامل بھا من طرف المجتمعات العربية و اAس�مية يعتريھا بعض 

من الناحية الدينية خاصة السندات باعتبارھا قرض ربوي ، و إذا ما نظرنا إلى قرار مجمع الفقه الحرج 
الذي أقر بأن ا'صل حرمة اAسھام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم  اAس�مي

ارية للمدخرين التي � على القرارات ا�ستثم أدى إلى التاثيركل ھذا  ،من أن أنشطتھا ا'ساسية مشروعة
  .بد أن تصب في خانة الكسب الح�ل

توجھت الجزائر إلى تبني نظام محاسبي مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة  :الفرضية السادسة
الدولية وذلك لعدة أسباب أھمھا بناء سوق مالي كفئ من خ�ل توفير معلومات ذات مصداقية و قوائم 

قراراتھم ا�ستثمارية  اAفصاح يعتمد عليھا المستثمرون كأساس �تخاذمالية تمتاز بالشفافية و 
أنه ھمھا محاسبي المالي من مميزات لعل أھو ما يثبت صحة الفرضية نظرا لما يقدمه النظام الو.الصائبة

شأنه يقدم شفافية وثقة أكثر في الحسابات و المعلومات المالية و المحاسبية التي يسوقھا ، ا'مر الذي من 
  .التقوية من مصداقية المؤسسة و إعطاء صورة صادقة لھا بين المستثمرين

    

  : وا�قتراحات التوصيات
 الشفافية يحقق الجديد المالية المحاسبة نظام أسس ترسيخ أجل من الجزائر على يجب   

 :ا'مور التالية تحقيق على والمصداقية،العمل
 ا�قتصادية المؤسسات قطاع خاصة القطاعات، مختلف تمس شاملة حقيقة اقتصادية بإص�حات القيام -

 .المالي والقطاع
 .الجزائري ا�قتصاد جسد ينخر الذي والمالي ا�قتصادي الفساد وأشكال أنواع مختلف على القضاء -
 أصبحنا الذي ا'جنبي المستثمر جلب شأنھا من التي اAغراءات كل وتقديم الصعوبات كل تذليل - 

 .المالية خاصة القطاعات مختلف في إليه ماسة بحاجة
 في المشكل وإنما ا'موال توفر مشكل ليس الجزائر مشكل أن باعتبار التمويل سياسات في النظر إعادة -

 .عليھا الرقابة وضعف التمويل سياسة
 ھي التي المحاسبية البيئة حتى فيھا تراعى � الجاھزة نماذج أخذ وليس الدول خبرات من ا�ستفادة
 .الوقت نفس في والمنتج المستخدم

 قواعد بل تلقين يكون و� للمحاسبة، النظري العام واAطار التصوري اAطار في ودائم شامل تكوين - 
 .الحلول إيجاد عليه ثم ومن المحاسبي العمل تحكم ومبادئ

 الدو�ب لتحريك العالمية بالمنظمات ،وا�حتكاك ذلك غير أو ھيئة بإنشاء والقيام المھنيين تجمع -
 . الحديثة والتغيرات للتطورات وفًقا المحاسبي

 المحاسبة قرارات في تدخلھم وقدرة تصويتھم قدرة في لتزيد الدولية المنضمات من المھنيين تقرب -
 .الوصية اAدارة من المتخذة

 .الجامعي للتعليم فقط وليس المھنة لممارسي وملتقيات وندوات دورات عقد -
 وجود لعدم ذلك وغير العادلة بالقيمة كالتقييم خاصة وضعية إلى تحتاج التي لRدوات نماذج وضع -

 .الجزائر في نشط سوق
  .الدولية المحاسبية المصطلحات تداول -
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 .وفقھا النظام وتكييف الحديثة الدولية المحاسبية للتطورات والمتابعة التساير -

 : البحث آفاق
 في البحث يبقى لذلك للموضوع، المختلفة الجوانب بكل مفتوحا مازال البحث أن نجد النھاية، وفي   

 على المستقبل في دراسات تكون أن نأمل التي البحثية النقاط ببعض دراستنا نختتم وبذلك خصبا، مجا�ته
 :اGتي النحو

 الجزائرية؛ ا�قتصادية المؤسسة في اتھوتطبيقا المؤجلة الضرائب -
  الجبائية؛ القواعد إرساء في الجديد المالي المحاسبي النظام فعالية-
 ؛جودة ذات معلومات توليد في الخزينة تدفقات جدول دور-
 ؛الجزائر في المحاسبية البيئة تفعيل-
  ؛المھنيين ناحية من النظام بتقييم القيام-
 الجزائرية؛ البورصة على حاسبيةمال المعايير وفق الموحدة المالية القوائم تطبيق آثار-
 .الموحدة المالية القوائم في المحاسبية المعلومات عرض مقومات -
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  :قائمة المراجع

    الكتب: أو

المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني ،ديوان المطبوعات  بو يعقوب عبد الكريم،أصولأ -
  2001الجامعية ،الجزائر،

سياسة الصرف ا1جنبي خ0ل فترة ا,نفتاح ا,قتصادي لمصر "السيد محمد أحمد جاھين  -
  .2001، دار النھضة العربية ، القاھرة  ،1978/1981

  .2003- 2002 مصر، ا,سكندرية، معية،الجا الدار الدولية، المحاسبة القباني ، ثناء -

، المعھد العربي للتخطيط ،مارس  27حسان خضر ،تحليل ا1سواق المالية، مجلة جسر التنمية ، العدد  -
2004. 

ا1ھمية، ا1ھداف، السبل، مقترحات (حمزة م ص0ح الدين حسن السييسي، بورصة ا1وراق المالية  -
  . 2003ا1ولى، ، عالم الكتاب، مصر،الطبعة )النجاح

 .2001، اFستثمار في ا1وراق المالية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ا1ردنحمود الزبيدي، -

 جامعة الجامعية، والمطبوعات الكتب مديرية ، المحاسبة نظرية ، حنان حلوة رضوان -
  .1991حلب،سوريا،

  . 1998 ا1ردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة مكتبة المحاسبي، الفكر تطور حنان، حلوة رضوان -
 .2001سامر عدنان الشريف،أصول المحاسبة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان ، -

صالح خالص،المبادئ اFساسية للمحاسبة العامة و المخطط المحاسبي الوطني،ديوان المطبوعات  -
  .1997:الجامعية،الجزائر،ط

قضايا اقتصادية معاصرة، دار غريب للطباعة : ،دراسات نظرية وتطبيقية  ص0ح الدين السيسي -
 . 2003والنشر والتوزيع ، القاھرة  

ص0ح الدين جودة، بورصة ا1وراق المالية علميا وعمليا، مطبعة ا,شعاع الفنية، مصر، الطبعة  -
 .2000ا1ولى، 

، مؤسسة شھاب )، ا1سھم والسنداتأسواق رأس المال وأدواتھا( ضياء مجيد موسوي،البورصات  -
 .2003الجامعية، ا,سكندرية، 

 .2001 لندن، العالمية، لNسواق المحاسبية المصادقة معايير غزالة، أبو ط0ل -

أصول ومبادئ وفقا للمخطط المحاسبي الوطني ،ديوان المطبوعات  -عاشور كتوش، المحاسبة العامة -
  .2009: 2الجامعية ،الجزائر،ط

  .2008 ا1ردن، عمان للنشر، وائل دار المحاسبة، مبادئ في الشامل الكبيسي، الستار عبد -
  . 2003عبد الغفار حنفي ، رسمية قرياقص ، أسواق المال، الدار الجامعية ، ا,سكندرية  -

الجامعة  ،دار)أسھم، سندات، وثائق استثمار، خيارات(عبد الغفار حنفي، بورصة ا1وراق المالية  -
 .2003الجديدة للنشر، ا,سكندرية، 
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على توفيق الحاج و عامر علي الخطيب،إدارة البورصات المالية،مكتب المجتمع العربي للنشر  -
  .2012والتوزيع،

 . 2003عمر صقر ،العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة ، الدار الجامعية ، ا,سكندرية  -
 . 1999.لمالية ، مؤسسة شباب الجامعة، ا,سكندرية فريد النجار ،البورصات و الھندسة ا -
 للنشر،عمان،ا1ردن، وائل دار المالية، المحاسبة علم إلى المعاصر المدخل ، النقيب العزيز عبد كمال -

2004.  
  .1999محمد بوتين،المحاسبة العامة في المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، -
محمد صالح الحناوي، ج0ل إبراھيم العبد، بورصة ا1وراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار  -

 .2002الجامعية، مصر، 

  .2007: 4المحاسبة المالية،دار وائل للنشر و التوزيع ،ا1ردن،ط محمد مطر،مبادئ -
 والتوزيع،عمان، للنشر الشروق دار بورصات، أوراق مؤسسات المالية ا1سواق الداغر، محمد محمود -

2005.  

مصطفي كمال طه و شريف مصطفى كمال طه،بورصات ا1وراق المالية ،دار الفكر  -
 .2009الجامعي،ا,سكندرية،

  .1999نير إبراھيم ھندي ،أساسيات اFستثمار في ا1وراق المالية، منشأة المعارف، ا,سكندرية، م -

 اطروحات و المذكرات: ثانيا

 حالة دراسة مع المالية ا1وراق في اFستثمار على المال رأس سوق كفاءة أثر صاطوري، الجودي -
  .2005/2006 للتجارة ،الجزائر ،، العليا المدرسة دولة، دكتوراه أطروحة الجزائر،

 في(IAS/IFRS)المالية  والمعلومة للمحاسبة الدولية المعايير تطبيق أھمية بكحيل عبد القادر، -
شھادةالماجستير،جامعة روبي،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل ا1و ا,تحاد مع الشراكة ظل في الجزائر

  . 2008/2009حسيبة بن بو علي،الشلف،

تسعديت ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائري،مذكرة تدخل بوسبعين  -
ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير،تخصص محاسبة ،المدرسة العليا للتجارة 

  .2009/2010،الجزائر،

نيل ، رسالة ل"معوقات أسواق ا1وراق المالية في الدول العربية و سبل تفعيلھا " بوكساني رشيد،  -
  .2005/2006درجة الدكتوراه في العلوم ا,قتصادية تخصص نقود ومالية ، جامعة الجزائر 

بوكساني رشيد،معوقات اFوراق المالية العربية وسبل تفعيلھا،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم  -
  .2005/2006ا,قتصادية ،جامعة الجزائر،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  حفيظ عبد الحميد ، أدوات سوق ا1وراق المالية ومناھج تقييمھا، -
  .2004تبسة،كز الجامعي الشيخ العربي التبسي،شھادة الماجستير في العلوم التجارية ،فرع مالية ،المر

حمزة شعيب تطور المحاسبة و محاوFت النتظير و التنظيم المحاسبي ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات  -
 .2009/2010نيل شھادة الماجستير ،جامعة البليدة،
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ماستر حنان خميس،دور القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي في إتخاذ القرارات المالية،مذكرة  -
  .2001/2012في مالية المؤسسة ،ورقلة،

حالة الجزائر،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة  –خالد مقدم ،تبني معايير المحاسبة الدولية  -
  .2008/2009الماجستير ،جامعة البليدة،

تدخل دشاش أم الخير ،متطلبات نجاح تطبيق النظام المحاسبي المالي في ظل البيئة الجزائرية ،مذكرة  -
  .2009/2010،جامعة ورقلة، اFقتصاديةضمن متطلبات نيل شھادة ماجستير،علوم التسيير،كلية العلوم 

المالي للقوائم المالية في ظل تبني النظام المالي المحاسبي على  ا1داءزھراء لغزيل،ا,فصاح و تقييم  -
بات نيل شھادة ضوء معايير المحاسبة و ا,ب0غ المالي الدولي،مذكرة تدخل ضمن متطل

  .2010/2011الماستر،تخصص دراسات محاسبية و جبائية معمقة،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،
ذكرة مقدمة لنيل شھادة سامي مباركي ،فعالية ا1سواق المالية في تنشيط اFستثمارات ،م -

  .2004-2003،علوم اقتصادية ،فرع اقتصاد التنمية،جامعة الحاج لخضر باتنة،الماجستير

،أثر التضخم على عوائد ا1سھم مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في بلجيلية سمية -
  .2009/2010علوم التسيير،تخصص،تسيير المؤسسات،جامعة منتوري ،قسنطينة،

طلبة أميرة ،أثر ا,فصاح المالي و المحاسبي على القيمة السوقية للسھم،مذكرة مقدمة لنيل شھادة  -
 .2008/2009قسنطينة ،،الماجستير في ا,قتصاد و المناجمنت ،فرع ا,دارة المالية ،جامعة منتوري 

القوائم المالية للمؤسسات عبد الھادي بوقفة ،أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على مكونات  -
الجزائرية ،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة ماستر،علوم المالية و المحاسبة ،تخصص دراسات 

 2010/2011محاسبية وجبائية معمقة،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،

 شھادة لنيل مقدمة مذكرة التسيير، مراقبة في ودوره المحاسبي المعلومات نظام قويدر، حاج ڤورين -
  2007 الشلف، جامعة، أعمال، إدارة تخصص التسيير، علوم في الماجستير

لزھاري زواويد،دراسة تأثير سياسة توزيع ا1رباح على السلوك التمويلي للمؤسسة اFقتصادية  -
المدرجة في البورصة،مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماستر في العلوم المالية و المحاسبة،تخصص مالية 

 .20011/2012المؤسسة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

مر، تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري،مذكرة ماستر، تخصص دراسات محاسبية لشھب ع -
  .2011/2012وجبائية معمقة،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة،

محمد براق، بورصة القيم المتداولة ودورھا في تحقيق التنمية، دراسة حالة الجزائر ،رسالة مقدمة لنيل  -
  .1999اFقتصادية،جامعة الجزائر،درجة دكتوراه دولة في العلوم 

مختار عيواج،  جباية القيم المنقولة دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة  -
  .2004 تبسة،كز الجامعي الشيخ العربي التبسي،ماجستير في العلوم التجارية فرع مالية، المر

،أھمية إص0ح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية،أطروحة مداني بن بلغيث -
  .2004مقدمة لنيل شھادة الدكتورة في العلوم ا,قتصادية ،جامعة الجزائر،



 قائمة المراجع
 

 
110 

، اFستثمار المالي دراسة حالة الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة مصيبح  أحمد،  -
  .2002ص مالية، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ماجستير في علوم التسيير تخص

لتمويل التنمية اFقتصادية،أطروحة دكتوراه في  منصوري الزين، آليات تشجيع و ترقية اFستثمار كأداة -
  .العلوم اFقتصادية ،نقود و مالية ،جامعة الجزائر

للمؤسسة ا,قتصادية نوي الحاج،إنعكاسات تطبيق التوحيد المحاسبي على القوائم المالية  -
الجزائرية،مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير،تخصص مالية ومحاسبة،جامعة حسيبة بن 

  .2007/2008بوعلى ،الشلف،
تداعيات و آفاق تطبيقھا على اFقتصاد -IAS/IFRSوردة سعادة،معايير المحاسبة الدولية  -

ھادة ماجستير،علوم اقتصادية ،أم الجزائري،مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على ش
 .2010-2009البواقي،

حكيمة مناعي،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في -
  .2008/2009عة الحاج لخضر باتنة،الجزائر،مذكرة ماجستير،كلية العلوم اFقتصادية،جام

  الملتقيات: ثالثا
،ملتقى دولي حول "تحديات و أھداف"أيت محمد وآخرون ،النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر-

ا,طار المفاھيمي لنظام المحاسبي الجديد و آليات تطبيقه في ظل معايير المحاسبة الدولية،جامعة سعد 
  .2009،البليدة،دحلب

بات تكييف النظام الجبائي براق محمد،بوسبعين تسعديت ،تطبيق النظام المحاسبي المالي ومتطل-
،ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي في مواجھة المعايير الدولية للمحاسبة و المعايير الدولية الحالي

 .2011ديسمبر  14-13للمراجعة، جامعة البليدة،

،محاسبة المؤسسة اFقتصادية الجزائرية من المخطط إلى النظام،ملتقى دولي حول ا,طار  حمادي نبيل -
-IASالمفاھيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد و آليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية

IFAS،2009.أكتوبر15-13،الجزائر. 

في ظل إص0ح النظام المحاسبي،ملتقى  بوقفة ع0ء ،واقع البيئة المحاسبية الجزائرية.حميداتو صالح وأ -
وطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،في الجزائر،جامعة 

  .06/05/2013-05:الوادي،يوم

داودي الطيب،و أخرون،صعوبات تطيق النظام المحاسبي المالي في ظل واقع البيئة ا,قتصادية،ملتقى  -
المتوسطة في آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات  الصغيرة والوطني حول واقع و 

 .06/05/2013-05،جامعة الوادي،يوميالجزائر

حالة *بن فرج زوينة ،إشكالية ا,بداع و ا,ص0ح المحاسبي في الدول العربية.و أ   رحيم حسين -
  .2011وفمبر ن 29/30ملتقى ا,ص0ح المحاسبي في الجزائر،جامعة ورقلة، ،*الجزائر
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المعوقات و  -زيدان محمد و نورين بومدين،دور السوق المالي في تمويل التنمية ا,قتصادية بالجزائر -
دراسة حالة  –،ملتقى الدولي حول سيايات التمويل و أثرھا على ا,قتصاديات و المؤسسات -ا,فاق

  2006/نوفمبر/22-21الجزائر و الدول النامية ،بسكرة ،

رحمة بلھادف،واقع تكييف المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاسبي المالي ـالعوائق .نقماري وأسفيان  -
و الرھانات ،ملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي بالجزائر و ع0قته بالمعايير الدولية 

IAS/IFRS،2013جانفي  13/14،جامعة عبد الحميد إبن باديس،مستغانم. 

ت المحاسبية بين المعايير المحاسبية الدولية و المخطط المحاسبي الجديد شنوف شعيب،التغيرا -
-21المؤسسة على ضوء التحوFت المحاسبية الدولية ،عنابة ،:للمؤسسات ،الملتقى الوطني

  2007نوفمبر22

صديقي مسعود ،فاعلية ا,ص0ح المحاسبي في الجزائر ،ملتقى حول ا,ص0ح المحاسبي في  -
  .2011نوفمبر 29/30رقلة،الجزائر،جامعة و

العايب ياسين دراسة وتحليل عوامل زيادة أھمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ا,قتصاد  -
الجزائري،ملتقى الدولي حول إستراتجيات تنظيم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 

  .2012أفريل 18/19الجزائر،جامعة ورقلة،
-IAS 39دادن ،،المنظور المالي للنظام المحاسبي المالي حسب معيار  عبد الغني دادن،عبد الوھاب -

حول ا,ص0ح المحاسبي في وحول الصنف ا1ول و الخامس ،الملتقى العلمي الدولي   32
  .2011نوفمبر  29،30،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر

،أھمية المعلومة المالية و المحاسبية و أثرھا على كفاءة بورصة الجزائر في ظل عبد القادر دبون -
ا,ص0ح المحاسبي،ملتقى العلمي الدولي حول ا,ص0ح المحاسبي في الجزائر،جامعة قاصدي 

  2011نوفمبر  29/30مرباح،ورقلة،

ري قورين حاج قويدر و آخرون ،تأھيل قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية اFقتصاد الجزائ -
،ملتقى دولي حول المنافسة و اFستراتيجيات  SCFباFعتماد على النظام المحاسبي المالي الجديد 

 .2010التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،جامعة الشلف 
،ملتقى  -ميةدراسة تحليلية تقيي -مداني بن بلغيث و فريد عوينات ، ا,ص0ح المحاسبي في الجزائر -

  .2011نوفمبر 29/30الدولي حول ا,ص0ح المحاسبي في الجزائر،جامعة ورقلة،
نور الدين مزياني،النظام المحاسبي الجزائريالجديد،بين ا,ستجابة لمتطلبات تطبيق معايير المحايبة  -

 .2009الدولية و تحديات البيئة الجزائرية،جامعة سكيكدة ،الجزائر،
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 النصوص و القوانين التشريعية:رابعا

، المؤرخة في 42الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  -
11/06/2010.  

، المؤرخة في 65الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  -
30/11/2011. 

، الصادرة 11الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  -
 .20/02/2011في

  ،210تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتھا السنويتطبيق النظام المالي و المحاسبي الجديد، -

النظام المحاسبي المتعلق ب 11-07،القانون 2007نوفمبر 25،بتاريخ 74جريدة الرسمية ،العدد  -
  .03،المادةالمالي

 29، الصادر بتاريخ 76الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد  -
  .2009ديسمبر

، المؤرخة في 42رقم الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  -
11/06/2010.  

، الصادرة 07لجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم الجريدة الرسمية للجمھورية ا -
  .02/02/2011في
، الصادرة 30الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد رقم  -

  .01/06/2011في
  .1975جوان  23الموافق ل 101الجريدة الرسمية،العدد -

، الصادرة 65ية الشعبية العدد رقم الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراط -
  .30/11/2011في
  .25،المتضمن النظام المحاسبي المالي،المادة 2511/2007،الصادر بتاريخ  07/11القانون رقم  -
  .25 المادة للمحاسبة، الوطني المخطط تطبيق بكيفية ، يتعلق 1975 جوان 23 في مؤرخ قرار -

نوفمبر  18المؤرخ في  03- 97من نظام لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة رقم  30المادة  -
 1997- 12-29، المؤرخ في  87، الجريدة الرسمية ، العدد 1997

- المتضمن 11-07،المتضمن أحكام القانون 2008ماي  26بتاريخ 08- 156رقم  التنفيذي المرسوم -
  .28، 27، 26دة النظام المحاسبي المالي ،الما - -
المتضمن 11-07،المتضمن أحكام القانون 2008ماي  26بتاريخ 08- 156رقم  التنفيذي المرسوم -

 .35النظام المحاسبي المالي ،المادة
المتعلق  1996جوان  03المؤرخ في  03-96نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم -

جوان  01، الصادر في  36الجريدة الرسمية ، العدد  بشروط إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ،
1997. 

-guide de la bourse d’ Alger 
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 المج+ت:خامسا

بورصة الجزائر والشروط ا1ساسية لنجاحھا ،مجلة ا,دارة ،المدرسة الوطنية :" براق محمد -
  .2001-21،العدد   11،المجد ارةلvد

في الجزائر،مجلة إقتصاديات (IAS/IFRS)عاشور،متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد  كتوش -
  شمال إفريقيا،العدد السادس،الجزائر

 في المالية ا1وراق سوق في المحاسبي اFفصاح دور مكية، فؤاد أحمد قيطيم، حسان زيود، لطيف -
 و اFقتصادية العلوم سلسلة العلمية، البحوث للدراسات و تشرين جامعة مجلة اFستثمار، قرار ترشيد

 .1،2007العدد 29 المجلد، القانونية،
مختار مسامح،النظام المحاسبي المالي الجزائري و إشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في  -

  2008اقتصاد غير مؤھل،أبحاث اقتصادية إدارية،ديسمبر 

حالة الجزائر،مجلة  -اFقتصاديعبد اللطيف ،دور البنوك وفعاليتھا في تمويل النشاط  مصيطفي -
  .،جامعة ورقلة04،2006،العدد الباحث

  :مواقع ا-نترنيت:سادسا

-http://www.elkhabar.com/ar/economie/363542.html  
-http://www.el-massa.com/ar/content/view/82440/41/ 
-http://alassil7.yoo7.com/t3357-topic  

-http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=463282 

-http://www.alukah.net/culture/1085/47134/ 
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  :ا�لخص  

�قتصـــــــــاديةالجزائريـــــــــةبصـــــــــفة�ـــــــــيعت   3النظـــــــــاما�حاســـــــــ.-ا�ـــــــــا,يالجديـــــــــدضـــــــــرورةحتميـــــــــةللمؤسســـــــــات

�نـــــــدماج6ـــــــيالســـــــوقالعـــــــالم-،حيـــــــثأنـــــــهجـــــــاء6ـــــــيإطـــــــارعامـــــــةوبورصـــــــةالجزائـــــــربصـــــــفةخاصـــــــةDجـــــــل

ســـــــــيماإبـــــــــرامالجزائـــــــــرIو�ســـــــــتجابةRســـــــــ3Qاتيجيةتوحيـــــــــدالقواعـــــــــدا�حاســـــــــبيةعLـــــــــىا�ســـــــــتوىالعـــــــــالم-

�تحادXوروبيوانضمامهاا�رتقب�نظمةالتجارةالعا�يةIتفاق .يةالشراكةمع

 إنتطبيــــــــق    نظــــــــاممحاســــــــ.-مــــــــا,يأدىإ,ــــــــىالتغbــــــــ36ــــــــيالعــــــــاداتوا�مارســــــــاتا�حاســــــــبيةالســــــــابقةوأثــــــــر

عLـــــــــــىالوظيفـــــــــــةا�اليـــــــــــةوا�حاســـــــــــبية6ـــــــــــيا�ؤسســـــــــــاتبســـــــــــببغيـــــــــــابالتكـــــــــــوينوالتـــــــــــدريبعLـــــــــــىالنظـــــــــــام

أنـــــــــــــهمـــــــــــــنناحيــــــــــــةأخـــــــــــــرىســـــــــــــوفيجلـــــــــــــبللمؤسســــــــــــاتا�زيـــــــــــــدمـــــــــــــنالشـــــــــــــفافيةا�حاســــــــــــ.-اIإلجديـــــــــــــد

وا�صــــــــداقية6ــــــــيحســــــــاباpqامحليــــــــاودوليــــــــامــــــــايســــــــهلويشــــــــجعا�ؤسســــــــاتعLــــــــىالتســــــــجيل6ــــــــيالبورصــــــــة

و�عتمـــــــادعلpuـــــــا6ـــــــيالتمويـــــــلوبالتـــــــا,يتفعيـــــــلحركـــــــةبورصـــــــةالجزائـــــــرالtـــــــ-تعـــــــرفبالغيـــــــابشـــــــبهالتـــــــام

�قتصادي  .ةالوطنيةعLىالساحة

 ا�حاســ.- للمحاســبة،ا�خطط التصــوري wطــار ا�حاســبية، ا�بــادئ ا�حاســبة، : ا�فتاحيــة الكلمــات

  .للمؤسسات،البورصات ا�حاس.- النظام الوط}-،

Résume: 

    Le nouveau système comptable financier est considéré comme une nécessité obligatoire pour 

les entreprises économiques Algérienne en général, et pour la bourse d’Alger en particulier; 

spécialement pour l’incorporation dans le marché international. Du fait qu’il est apparut pour 

répondre à une stratégie d’unification (normalisation)des règles comptable au niveau 

international ,notamment l’accord de partenariat conclu entre l’Algérie et l’Union Européenne, et 

son adhésion prévue dans l’organisation mondiale du commerce. 

    L’application du système comptable financier a susciter(causer) un changement dans les 

habitudes (coutumes)et pratiques comptables précédentes et a influencer sur les fonctions 

financière et comptable des entreprises pour manque de formation et d’apprentissage(stage) ,sur 

le nouveau système comptable. D’autre par, il apportera aux entreprises plus de transparence et 

de crédibilité dans leurs comptes locaux et internationaux, ce qui facilitera et encouragera les 

entreprises à s’inscrire (s’enregistrer) à la bourse d’Alger et à compter sur son financement, et 

par conséquent, activera le mouvement de la bourse d’Alger, qui connait une absence quasi-

totale sur la scène économique nationale. 

    Mots clés : Comptabilité, Principes comptable, Harmonisation comptable, Cadre conceptuel 

de la comptabilité, Plan comptable 

national, Système comptable des entreprise, Les marchés boursiers . 
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