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  تشكر     
  
  

 عالمتواض العمل ذاه اممإلت والصبر بالقوة وأمدني أعانني الذي هللا الحمد
 كل لالفض لهأ وأذكر لي، هتوفيق على حمداو  شكراً  هللا اسجد أن إال يسعني وال

 . عصني وحسن يلجم
  

  هذا العمل ثمرة جهد دراسة عميقة في موضوع الزال محور الساعة
  لذا 

  أشكر  كل من ساهم في مساعدتي على إتمام هذه الدراسة
  أشكر األستاذ الفاضل على الطرح و المعلومات القيمة التي أفادني بها 

األساتذة الكرام الذين  معي و كل  والدي  على سندهم لي و زوجي على الجهد  الذي بذله أشكر و
  ساهموا ولو بكلمة تدفع لألمام
 وكل الزمالء دفعة السنة الحالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  ٕاهـــــداء         
  
  

 ... الصبر علمتني التي والدتي إلى
  ... الكسل ونبذ العمل حب علمني الذي والدي إلى

 إلى زوجي الغالي 
  ... هباسم واحد لك وشقيقاتي أشقائي كل إلى

 إلى جدتي العزيزة أطال اهللا في عمرها 
 ... هباسم واحدو كل األهل واألقارب كل  حساني وعائلة ناجي وعائلةشرقي  عائلة من فرد كل إلى

 ... وزمالئي أصدقائي كل إلى
 ... طواراأل كل في أساتذتي كل إلى

  ... علم وطالب باحث كل إلى
 قلمي إلى كل من ذكره قلبي و نسيهم 

   عالمتواض العمل ذاه ديهأ
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    قدمةـــــم

 لألبعاد جوهري تأثیر وجودو  العالم، دول مختلف بین التجاري والتبادل والتطور التوسع مع تجاوباً 
 هذه تسمى حیث الواحدة، الثقافیة تهمأشن بحكم تركةشم صره عناأفراد كمتال، أدى إلى اللمجتمع الثقافیة

   .الثقافي بالمنظور الواحدة الثقافة ألبناء المشتركة العناصر

 من مجتمع ألي الثقافي المنظور نتاج فهي االقتصادي المجتمع سلوكیاتأبرز  بوصفها المحاسبةو 
 إلى و بالتالي المحاسبةمهنة  أسس اءإلرس المحاوالت و الجهود بعض انطلقت ذلكساس أ على و ،تالمجتمعا

من أجل ضمان حسن  الدول من اهكغیر  الجزائر، وهو المسار الذي  سلكته المحاسبیة بالثقافة یعرف ما نشوء
  . تسییر المؤسسات وفعالیة نشاطها

ولكي تتحكم المؤسسة في ترشید نشاطاتها أصبح من الضروري علیها إیجاد وسائل أو تقنیات تساعدها 
ذلك، و من بین هذه الوسائل التدقیق أو المراجعة، حیث ظهرت هذه األخیرة بعد ظهور النظام المحاسبي  على 

بقواعده و نظریاته، ومع تطور النشاطات االقتصادیة و كبر حجم المؤسسة و رؤوس أموالها وجب الفصل بین 
تعلیمات اإلدارة، كما لوحظ مع الملكیة  و التسییر، و بذلك ظهر تخوف صاحب المال من عدم تطبیق المسیر 

مرور الزمن، أنه من المستحیل أن یشارك المساهمین في التسییر و حتى في حالة انتخاب و تعیین البعض 
، لما قد تتطلبه تلك غیر ممكن في الغالبمنهم للقیام بتلك المهمة المتمثلة في مختلف الوظائف الحقیقیة 

إلى تدخل الدولة الكبیر في مختلف  ةها من سوق العمل، باإلضافالوظائف من كفاءات متخصصة ینبغي اقتناؤ 
المجاالت و توسع أجهزتها فظهور المراجعة الذي یقوم بها شخص محترف محاید و مستقل و خارجي دلیل 

  یطمئن أصحاب األموال عن نتیجة ما استثمروه 

 یعدان معرفة من یقدمه وما كارأف من الفرد یطرحه ما أن شك فال للواقع اً سانعكا تعد المعرفة أن وبما
هذا ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى رأي شخص مستقل یتمتع بالتأهیل  یاسيسوال الطبقي لالنتماء صادقة ترجمة

المتمثل في المراجع الخارجي أو محافظ  و حمایة حقوق أصحاب المصالحالعلمي و الخبرة الكافیة من أجل 
یق الخارجي هو إضفاء المصداقیة على المعلومات المحاسبیة والتحقق الحسابات، ذلك أن الهدف األساسي للتدق

من صحة و صدق البیانات المحاسبیة و المالیة و ذلك عن طریق إعطاء رأي فني محاید حول القوائم المالیة، 
ومدى تمثیلها للمركز المالي للمؤسسة، والنتیجة التي تم تسجیلها من طرفها وكل هذا یكون من طرف محافظ 

باإلضافة إلى ذلك یجب  ،لحسابات الذي یشترط فیه أن یكون مستقال عن المؤسسة و ذو خبرة و كفاءة مهنیةا
  .أن یلتزم بمعاییر التدقیق عند أداء مهامه و التي تحضى بالقبول العام
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بالمؤسسة یتصل  حیث ه على أكمل وجه،مهمتمحافظ الحسابات في عمله بعدة مراحل لكي یقوم ب یتبع
علیها و على محیطها من خالل جمع مختلف المعلومات الالزمة لذلك ،كما یقوم بفحص قیم ووثائق  للتعرف

الشركة أو الهیئة و مراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها دون التدخل في التسییر والحصول على 
عداد التقریر الذي یعتبر حوصلة مهمته ورة صادقة للوضعیة المالیة و وذلك من أجل إعطاء ص، أدلة إثبات وإ

 مراعاة االلتزامات القانونیة التي یجب على الوحدات احترامها دون استثناء تنظیمها، منشأةكما على ال, األداء
عادلة موثوق فیها وذات شفافیة لكي تساهم في تشجیع  نشر معلومة أكیدة كاملة،لحجمها و طبیعة نشاطها 

 .موالهمالمستثمرین وضمان متابعة مرضیة أل

ولقد كان للتحوالت السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة التي شهدتها الجزائر، آثار مباشرة على المحیط 
خاصة بفضل اإلصالحات االقتصادي و االجتماعي للمؤسسة االقتصادیة الذي شهد بدوره تطورا ملحوظا، 

غنى عنها في تزوید مختلف األطراف  تبدو الحاجة إلى مهمة محافظ الحسابات حتمیة الحیث  ،االقتصادیة
إذ لم تتخلف الجزائر  و الرقابة على األداء، المناسب بمعلومات دقیقة وذات مصداقیة تمكنهم من اتخاذ القرار

عن باقي الدول في تنظیم ممارسة مهنة المراجعة ،حیث عملت على تنظیم المهنة و السهر علیها إلعطائها 
االحتفاظ بالمستوى و  ت التشریعات المختلفة التي تهدف إلى تنظیم هذه المهنةالشكل الذي تستحقه ، حیث توال

 . الالئق بها

  :ومن خالل هذا تبرز لنا اإلشكالیة التالیة

  :     اإلشكالیة

  :سبق تبرز لنا اإلشكالیة التالیة و على ضوء ما

  مهنة محافظة الحسابات في في الجزائر ؟على الثقافة المحاسبیة  هو أثرما 

  :اإلجابة على اإلشكالیة یتطلب تجزئتها إلى األسئلة الفرعیة التالیة

  ؟في الجزائر مهنة محافظ الحسابات علىالكفاءة المهنیة و تطبیق وتحسین القوانین أثر ثقافة ما   -1

  ؟في الجزائرتوحید الممارسات المحاسبیة على مهنة محافظ الحسابات  أثرما هو  - 2

 ؟في الجزائر القیاس المحاسبي على مهنة محافظ الحسابات ثقافةفیما یتمثل أثر  - 3

  ؟ في الجزائر اإلفصاح و الشفافیة على المعلومات المحاسبیة أثر على مهنة محافظ الحسابات ثقافة هل - 4
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  :فرضیات الدراسة

  .مهنة محافظة الحساباتتأثر على الكفاءة المهنیة وتطبیق وتحسین القوانین  - 1

  .یساعد في تمثیل عمل مهنة محافظة الحساباتت المحاسبیة توحید الممارسا - 2

  . في إطار مقاربة حذرة یدعم عمل محافظ الحسابات في تسییر المخاطرالقیاس المحاسبي  - 3

   .على المدقق الوصول للمعلومات المتعلقة بالمؤسسة لسهیاإلفصاح و الشفافیة  وجود ثقافة - 4

  

  :  أسباب اختیار الموضوع

  .البحث یدخل ضمن التخصص و هو الفحص المحاسبي أن موضوع -

  .الدراسةمتغیرات بین  العالقةالرغبة في معرفة مدى  -

 .في الجزائر مهنة محافظ الحسابات علىالثقافة المحاسبیة  أثر -

  .دور األبعاد الثقافیة للمجتمع االقتصادي وعالقتها و ارتباطها بالتطبیقات المحاسبیة المعتمدة- 

  .راسة هذه المهنة المرحلة النهائیة في مجال الدراسات المحاسبیةتعتبر د -

  

  :أهمیة الدراسة 

یساعد هذا البحث في إبراز أهمیة الثقافة المحاسبیة بالتأثر على واقع مهنة محافظ الحسابات باعتبار أن  -
ت في مدى الفحص الجید النظام المحاسبي المالي له مرجعیة دولیة و بالتالي على محافظ الحسابات الیوم تحدیا

نما لفلسفته المبنیة على اإلفصاح و الشفافیة    .لیس كنصوص النظام المحاسبي المالي وإ

معرفة مدى تكیف الثقافة المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي مع الثقافة الوطنیة في الجزائر و أثر ذلك على  -
  .مهنة محافظ الحسابات
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  :أهداف الدراسة 

  .لدى محافظ الحسابات أثناء تبني الجزائر لثقافة محاسبیة  الضعفنقاط  محاولة اكتشاف -

  .في الجزائرمحاولة معرفة محددات الثقافة المحاسبیة   -

  .تحلیل واقع الثقافة المحاسبیة في الجزائر  -

  

  :     منهج الدراسة 

التحلیلي في الجانب  المنهجو  وجد أنه من المناسب إتباع المنهج الوصفي بحثإشكالیة المن أجل اإلجابة على 
نستعین باالستبانة لتحدید العالقة بین  میدانیةالنظري لإلجابة على إشكالیة الموضوع و من أجل دراسة 

  .الذي یساعدنا في عملیة التحلیل وتحدید العالقة بین المتغیراتSPSS برنامج  المتغیرات وذلك باستخدام 

  

  :هیكل الدراسة 

   .ثالث فصول، فصلین نظریین و فصل تطبیقي باإلضافة إلى مقدمة عامة وخاتمةتم تقسیم العمل إلى 

التي  تطرقنا من خالل المقدمة العامة إلى نطاق الدراسة محل البحث كتمهید لطرح اإلشكالیة الرئیسیة للبحث،
المنهج  أهداف الدراسة، ألحقت تحتها مجموعة من اإلشكالیات الفرعیة، وفرضیات البحث، أهمیة الدراسة،

 .، الدراسات السابقةالمتبع

  الفصل الثانيو  مهنة محافظ الحسابات في الجزائر تطرقنا إلى الفصل األولي فأما فیما یخص فصول البحث ف
دراسة میدانیة  یحتوي على الفصل الثالثأما  أثر الثقافة المحاسبیة على مهنة محافظ الحسابات في الجزائر

  .لعینة من محافظي الحسابات
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  :الدراسات السابقة 

ویمكن عرض بعض الدراسات السابقة المتعلقة بجانب من , إن الدراسات المتعلقة بالمجال قلیلة إلى حد ما
  :الموضوع وذات العالقة 

دور األبعاد الثقافیة للمجتمع في تشكیل مالمح التطبیقات : 2011 -محمد الشجیري .د - 1
 الثالث العدد - والدراسات لألبحاث توحةالمف القدس جامعة المحاسبیة المقبولة مجلة

 .2011، ) 2( والعشرون
تناول هذه الدراسة دور األبعاد الثقافیة للمجتمع في التأثیر والمساهمة في تشكیل مفهوم الجوانب السلوكیة 

كما توفر لها التبریر والدعم . للمجتمع ورسم مالمحها بشكل عام، ومنها نظمه وتطبیقاته المحاسبیة خاصة
القبول الختیارها وتطبیقها كأحد السلوكیات االقتصادیة التنظیمیة المقبولة من قبل المجتمع وفي هذا اإلطار فإن و 

البحث الحالي یتبنى اختبار فرضیة رئیسیةـ تؤكد وجود تأثیر جوهري لألبعاد الثقافیة للمجتمع مقارنة بالعوامل 
  .ة التي یتبناها المجتمعاألخرى في تشكیل األطر الحاكمة للتطبیقات المحاسبی

ذا یركز التحلیل بإطاره النظري على دراسة مفهوم الثقافة ومتغیراتها وعالقتها المؤثرة في سلوكیات ل
المجتمع بشكل عام، وما یرتبط بسلوكیات المجتمع االقتصادیة تجاه وضع التطبیقات المحاسبیة وتنظیمها 

  .خاصة

في هذه الدراسة استبانة للحصول على البیانات الخاصة بطبیعة أما في مجال التحلیل المیداني، فقد صمم 
  .األبعاد الثقافیة للمجتمع العراقي كمجتمع للدراسة ودورها في رسم مالمح التطبیقات المحاسبیة المعتمدة فیه

وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج التي تدعم فرضیة البحث الرئیسیة، ومن خاللها فرضیاته 
من نسبة تفسیر التطبیقات المحاسبیة المقبولة  % 98.58ذ حصل البعد االجتماعي على ما نسبته الفرعیة، إ

وتاله البعد السیاسي والقانوني بنسبة تفسیر  %48.9في العراق، فیما كان البعد االقتصادي یفسر ما نسبته 
وي في التطبیقات المحاسبیة وهو ما یعني أن األبعاد الثقافیة للمجتمع العراقي ذات تأثیر معن %32.5بلغت 

  .المقبولة والسائدة فیه

  



 المقدمة

 ه 
 

  

تطبیق نظریة : الثقافة و اختیار المدقق: یو. ك.توماس، ي. كانج، و. كریستان هوب ، ط -1
 :2008 ،التحفظ 

خیارات المدقق المرتبطة بالثقافة الوطنیة وبناء مقیاس جدید لسریة الهدف من هذه الدراسة هو استثمار 
بلد و مراقبتها بعدد من  37تد لثقافة المصانع باستعمال نظریات واسعة السیاط من األحداث حسب هوفس

  النظریات ومستوى المصانع فیها

مدققین، أیضا الوثائق  04فوجدنا أن النظریات في معظم الدول المتكتمة ال تحب أن یكون لدیها أكثر من 
الخارجیة، هذه النتائج  firmتیار المدقق یخضع لدرجة التي تظهر العالقة بین األبعاد السریة للثقافة الوطنیة واخ

  .تأسس رابط بین الثقافة الوطنیة ووجود التقاریر المالیة من خالل اجتیاز منهجیة اختیار المدقق

دور الثقافة في المحاسبة على ضوء : بعنوان 2013سنة  Katarzyna Kolesnikدراسة  -3
   hofstede, gray & Schwartz: األبعاد الثقافیة في أعمال

 1988سنة  Gray على ضوء ما قام به ثر الثقافة الوطنیة على المحاسبةأالدراسة التحقق من  حاولت
  :المتمثلة فيلتحدید أربع أبعاد للثقافة المحاسبیة  hofstede :األبعاد الثقافیة لـــ إستعمل أین

 ؛الكفاءة المهنیة مقابل الرقابة القانوینة  
  ؛نةالتوحید مقابل المرو  
 المحافظة مقابل التفاؤل؛  
 السریة مقابل الشفافیة  
 Hofstede :و األبعاد الثقافیة لـــ Gray: كما تجدر اإلشارة أن العالقة بین األبعاد الثقافیة المحاسبیة لــــ      

  .تتمثل في تحدید األبعاد التي تمیز النظام المحاسبي

-  Gray  یمیز بین السلطة التشریعیة)statutory authority ( والنظام المحاسبي)accounting 
systems(وخصائص اإلفصاح والقیاس في النظم المحاسبیة ،.      

، أضافا عوامل أخرى عند دراسة 1995سنة  Doupnik &Salterوهناك العدید من الباحثین مثل  -
ال التجاریة للمؤسسات النظام القانوني، العالقة بین األعم: المقارنة بین الثقافة المحاسبیة بین الدول هي

الضریبیة، مستویات التضخم، مستوى التعلیم،  مستوى التطور  نومقدمي رأس المال، القوا نی
 .االقتصادي
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  تمهید

التجاریة و المالیة نظرا للدور الذي  محافظة الحسابات أهمیة كبیرة في المؤسسات الصناعیة،تحتل 
خدام ؤدیه من أجل الحفاظ على القیم و المبادئ المحاسبیة و على ممتلكات و حسابات الشركة من سوء االستت
مختلف الهیئات  أهمیة الدور الذي یقوم به محافظ الحسابات في تأتيـــل، ترقیة النشاطات و تطور المؤسسات و

لقیام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات امهمة التدقیق ینتج عن ، حیث المعنیة بالرقابة
مشروع بهدف إبداء رأي فني محاید في تعبیر القوائم المالیة القوائم المالیة لل السجالت و المثبتة في الدفاتر و

 من أجل ،خسارة و عن مركزه المالي في نهایة فترة محددة وعن نتیجة أعمال المشروع من ربح أالختامیة 
لخروج بعصارة من المعلومات المحاسبیة الموثوقة حول ل المأثرةمن مختلف الضغوط و الممارسات  ةحمایال

  .لتدقیقالشركة محل ا

ونظرا لألهمیة البالغة لمهنة محافظ الحسابات خصصنا الفصل األول الذي یتناول بدوره ثالث مباحث 
  :وهي كاآلتي

  .مهنة محافظة الحسابات: المبحث األول

   .معاییر األداء المهني لمحافظة الحسابات: المبحث الثاني

  .مهنة محافظة الحسابات الهیئات المشرفة على: المبحث الثالث
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  مهنة محافظ الحسابات : المبحث األول

ویات علیها مست أضفىمر الذي ألتمتاز بیئة األعمال بالتطور المستمر في مختلف العملیات المالیة ا
لذلك أصبحت مهنة  ،اط االقتصادي و كبر حجم المؤسساتنتیجة للتوسع في النش ،مرتفعة من التحدي و التعقید
  .ا أساسیا في الحیاة االقتصادیةمحافظ الحسابات تشكل دور 

  مفهوم محافظ الحسابات و الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة: المطلب األول

 محافظ الحسابات مفهوم :أوال
  :هناك عدة مفاهیم أهمها 

  : التعریف األول 

قة هو كل شخص یمارس بصفة عادیة باسمه الخاص و تحت مسؤولیته مهمة المصاد: "محافظ الحسابات -
  1."بقتها ألحكام التشریع المعمول بهومطا انتظامهاعلى صحة حسابات شركة ما و 

  :التعریف الثاني

: من القانون التجاري على أنه )4(رمكر  )715( مندوب الحسابات یعرف حسب المادة محافظ الحسابات أو -
كما , حسابات الشركة وصحتها  الشخص الذي یحقق في الدفاتر و األوراق المالیة للشركة و قي مراقبة انتظام"

وفي الوثائق المرسلة إلى األطراف الخارجیة حول , یدقق في صحة المعلومات المقدمة في تقریر مجلس اإلدارة 
 2."الوضعیة المالیة للشركة وحساباتها ویصادق على انتظام الجرد و الموازنة و صحتها 

  :التعریف الثالث

 مهني من فحص " التدقیق فإن الفرنسي، المعتمدین والمحاسبین سبینالمحا الخبراء مصف تعریف على بناء 
  3".ما لمؤسسة النتائج حسابات وجدول المیزانیة ومصداقیة انتظام حول رأي إلبداء ومستقل، مؤهل

                                                             
الجریدة الرسمیة للجمھوریة  . بي و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، یتعلق بمھن الخبیر المحاس2010جویلیة  29مؤرخ في  10/01القانون رقم  1

  .22، المادة 42،2010الجزائریة، عدد 
 220،ص 2006،الجزائر 2007/2008القانون التجاري ،النص الكامل للقانون، منشورات بیرتي، طبعة  2

3 Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information financière des entreprises, 1ere 
édition , Dunod , Paris , 1991, P28 
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  :ومن خالل ما سبق یمكن القول أن

و ذلك ، مسؤولیتهمحافظ الحسابات في الجزائر هو كل شخص یمارس مهنة المراجعة بصفة مستقلة و تحت  
عن طریق فحص و مراقبة حسابات المؤسسات ومختلف القوائم المالیة السنویة و یصادق على صدق و شرعیة 

 .التي تعتبر حوصلة عمله الفني المحاید في شكل تقاریر رأیهمن ثم إبداء و  هذه الحسابات

  الشروط الواجب توافرھا لممارسة المھنة :ثانیا
  1:توافرها نذكر منهامن بین الشروط الواجب 

 أن یكون جزائري الجنسیة.    
 حائز على الشهادة الجزائریة لمحافظة الحسابات.   
 أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة.  
  أن ال یكون قد صدر في شأنه حكم قضائي على ارتكاب جنایة أو جنحة عمدیة من شأنها أن تخل

یها في التشریع المعمول به و المتعلق بالمنع من بالشرف السیما الجنایات والجنح المنصوص عل
   .ممارسة حق التسییر و التصرف

  بالمالیة من المصف الوطني و أن یكون مسجال في الغرفة الوطنیة  الوزیر المكلفأن یكون معتمدا من
  .لمحافظي الحسابات

 قانونمن ال )6(المادة  أن یؤدي الیمین المنصوص علیه في.  
 لة من حاالت التنافي المحددة في القانونأن ال تتوفر فیه حا .    

  في الجزائر مهام و مسؤولیات محافظ الحسابات :الثانيالمطلب 
 :إن مهام ومسؤولیات محافظ الحسابات متنوعة نوجزها فیما یلي 

 .مهام محافظ الحسابات :أوال
الحسابات للقیام بعمله كما على المهام التي تسمح وتساعد محافظ  01. 10من القانون  23لقد نصت المادة  

  2:یجب أن یكون و تتمثل هذه المهام في

                                                             
. 5، ص 42الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد   1  

، 42العدد ، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،2010یونیو سنة  29المؤرخ في  ،01-10من القانون رقم  23المادة  2
  .08، ص2010الجزائر 
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 السنة المنصرمة وكذا  اتیشهد بأن الحسابات السنویة منتظمة و صحیحة ومطابقة تماما لنتائج عملی
  .األمر بالنسبة للوضعیة المالیة و ممتلكات الشركات و الهیئات

 التسییر الذي یقدمه المسیرون  المبینة في تقریر الحسابات السنویة و مطابقتها للمعلومات یفحص صحة
  .للمساهم أو الشركاء أو حاملي الحصص

  یبدي رأیه في شكل تقریر خاص حول إجراءات الرقابة الداخلیة المصادق علیها من مجلس اإلدارة
  .لمسیرومجلس المدیرین أو ا

  الشركات أو الهیئات التابعة لها أو بین یقدم شروط إبرام شرط إبرام االتفاقیات بین الشركة التي یراقبها و
أو المسیرین للشركة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر  الشركات و الهیئات التي تكون فیها للقائمین باإلدارة

  .مباشرة
  بكل نقص قد یكتشفه أو اطلع علیه و تخص  ،العامة المداولةیعلم المسیرین و الجمعیة العامة أو هیئة

 ،قة المحاسبة للقواعد المعمول بهاووثائق الشركة أو الهیئة و مراقبة مدى مطابهذه المهام فحص قیم 
  .التسییردون التدخل في 

  عندما تعد الشركة أو الهیئة حسابات مدعمة یصادق محافظ الحسابات أیضا على صحة وانتظام
تقریر محافظ الحسابات المدعمة والمدمجة و صورتها الصادقة وذلك على أساس الوثائق المحاسبیة و 

  .الحسابات لدى الفروع و الكیانات التابعة لنفس مركز القرار
  إعدادكما یترتب عن مهمة محافظ الحسابات:  

أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنویة و صورتها الصادقة أو عند تحفظ بتقریر المصادقة  -
  ؛للمصادقةاالقتضاء رفض مبرر قانوني 

  ؛الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة عند االقتضاء المصادقة على تقریر -

  ؛یر خاص حول االتفاقیات التنظیمیةتقر  -

  ؛ات الخصوصیة الممنوحة للمستخدمینتقریر خاص حول االمتیاز  -

  ؛االجتماعیةالسنوات الخمسة األخیرة والنتیجة حسب السهم أو حسب الحصة  تقریر خاص حول تطور نتیجة -

  ؛إجراءات الرقابة الداخلیة اص حولتقریر خ -

  ؛االستغالللوحظ تهدید على استمرار  إذاتقریر خاص في حالة ما  -
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األطراف المعنیة عن طریق الجمعیة العامة والى  إلى التقاریر إرسالتحدید معاییر التقریر وأشكال و آجال  -
    ؛التنظیم
  :أیضا

افظ الحسابات وهذا بعد موافقتهما كتابیا من بین تعین الجمعیة العامة أو الجهاز المكلف بالمداوالت مح -
  ؛المهنیین المعتمدین المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة وذلك في إطار دفتر الشروط

ال یمكن تعیین نفس محافظ ، سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 3(مدة وكالة محافظ الحسابات لمدة ثالث  -
  ؛مضي ثالث سنواتحسابات بعد وكالتین متتالیتین إال بعد 

یتعین على  ،في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهیئة المراقبة لثالث سنوات مالیة متتالیة -
هذه الحالة ال یجري  يف ،محافظ الحسابات االستقالة من مهامه و یعلم بذلك وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

  .تجدید وكالة محافظ حسابات
فان هذه الخبرة تعین من بین  ،أو هیئة ما شركة محافظ حسابات بصفة محافظ حساباتعندما تعین شركة  -

  .أعضائها المسجلین في جدول المصف الوطني محافظا للحسابات یتصرف باسمها
" لجنة مراقبة نوعیة  "أو تجمع محافظي حسابات إعالم  مسیر الشركةیتعین على محافظ الحسابات أو  -

  .یوما)  15(لحسابات عن طریق رسالة موصي علیها في أجل أقصاه خمسة عشر یوما لتعیینه بصفة محافظا ل
یمكن لمحافظ الحسابات االطالع في أي وقت وفي عین المكان على السجالت المحاسبیة و الموازنات  -

ن ویمكنه أن یطلب م ،كتابات التابعة للشركة أو الهیئةوالمراسالت والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق وال
بكل التفتیشات  واألعوان التابعین للشركة أو الهیئة كل التوضیحات والمعلومات وأن یقوم اإلداریینالمتصرفین 

  .التي یراها الزمة
على معلومات تتعلق  زة المؤهلة الحصول في مقر الشركةیمكن لمحافظ الحسابات أن یطلب من األجه -

  .مساهمةالقة بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى توجد معها ع
في الشركة كل ست أشهر على األقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبي یعد حسب  باإلدارةیقدم القائمون  -

  .القانونمخطط الحصیلة والوثائق المحاسبیة التي ینص علیها 
ن الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابیا األجهزة اإلداریة قصد تطبیق أحكام القانو  محافظیعلم  -

  .التجاري
یحدد محافظ الحسابات مدى وكیفیة أداء و سیرورة مهمة الرقابة القانونیة للحسابات في إطار رسالة مرجعیة  -

  .و الواجبات المهني الموافق علیهایحددها دفتر الشروط الذي تعهد بشأنه مع مراعاة معاییر التدقیق 
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یحتفظ بحق التدخل في  ،تداول على أساس تقریرهیحضر محافظ الحسابات للجمعیات العامة كلما تستدعى لل -
  .مهمتهالجمعیة المتعلقة بأداء 

جدول  ،تحدد أتعاب محافظ الحسابات في بدایة مهمته من الجمعیة العامة أو الهیئة المؤهلة المكلفة بالمداولة -
  ؛المتفق علیه مع السلطات العمومیةاألتعاب 

  .اء األتعاب المتفق علیها مع السلطات العمومیةال یمكن لمحافظ الحسابات أن یتلقى باستثن
ال یمكن لمحافظ الحسابات أن یتلقى باستثناء األتعاب و التعویضات المنفقة في إطار مهمته أي أجرة أو امتیاز 

  .مهما كان شكله
سبق یمكن لمحافظ الحسابات أن یستقبل دون التخلص من التزاماته القانونیة ویجب علیه أن یلتزم بإشعار م -

  .سبب االستقالةوال یمكن أن تكون ، أشهر و یقدم تقریرا على المراقبات و اإلثباتات الحاصلة) 3(مدته ثالث 
   .لتعیین محافظ الحسابات اإللزامیة القانونیةیعفي وجود هیاكل داخلیة للمراجعة للشركة أو الهیئة من  ال -
ر الموالي من أول ینای ابتدءاسنوات )10(مدة عشر ن على محافظ الحسابات االحتفاظ بملفات زبائنه لییتع -

  .آلخر سنة مالیة للعهدة

  .مسؤولیات محافظ الحسابات: ثانیا 
 :ثالث أنواع من  المسؤولیات وهي للمراجع 

  1:المسؤولیة المدنیة  – 1

یرتبط معه  في أغلب األحیان تكون هذه المسؤولیة تعاقدیة و تعني مسؤولیة محافظ الحسابات أمام العمیل الذي
للغیر یلتزم من ارتكاب بالتعویض  أي أن كل خطأ یسبب ضرر ،یریةصبعقد مكتوب وقد تكون مسؤولیته تق

  :وتتوافر في هذه المسؤولیة ثالث أركان رئیسیة 

  ؛إهماله أو إخالله لواجباته خطأ یصدر من محافظ الحسابات أو -

  ؛إخالله بواجباته له أوإهما ضرر یصیب المدعي نتیجة خطأ محافظ الحسابات أو -

 ؛رابطة نسبیة بین خطأ محافظ الحسابات الذي أصاب المدعي -

  

 
                                                             

 .99، ص2006غسان فالح المطانة، تدقیق الحسابات المعاصرة الناحیة النظریة، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، االردن،   1
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 1:المسؤولیة الجزائیة  - 2

بالمجتمع و تنتهي بعقوبة  اإلصرار إلىتتمثل في ارتكاب جریمة تتعدى منها الشخص الطبیعي أو المعنوي  
  :التالیةیحددها قانون العقوبات و تكون في الحاالت 

  ؛المهنفي سیاق ممارسة  بإعدادهاحسابات أو وثائق قام  تقاریر أوكاذبة في  ناتابین تدوی -

  ؛قانونا أو بحكم قواعد ممارسة المهنة إصدارهاالمصادقة على وقائع مغایرة للتحقیق في أیة وثیقة یتوجب  -

  ؛تم اكتشافه إذاعدم التصریح باألعمال غیر الشرعیة لوكیل الجمهوریة  -

  .حالة تسریب أسرار خاصة بالمؤسسة م المهنة فيعدم احترا -

  2:المسؤولیة التأدیبیة - 3

 یهاـإلنتسب ــأخل محافظ الحسابات بواجباته حسب ما تنص علیه قواعد الجمعیات و النقابات المهنیة التي ی إذا
شطب  ،ة المهنةالمؤقت عن مزاول كالتوقیفتأدیبیة  إجراءاتعلى ذلك  ویترب ،رإنذافقد یتلقى المعني باألمر 

  . لمرخص لهم بمزاولة المهنة وغیرهااالسم من جدول األعضاء ا

  .محافظ الحساباتحقوق وواجبات : المطلب الثالث
   :الحساباتواجبات محافظ  لقانون المنظم لمهنة محافظ الحسابات مجموعة من المواد لحقوق واخص 

  : حقوق محافظ الحسابات: أوال 
  3:یلي حقوق محافظ الحسابات یأتي بما المتضمنة 08-91ن قانون م 46 إلى 35طبقا للمواد 

الحسابات في كل وقت أن یطلعوا على السجالت و الموازنات والمراسالت ز المحاضر  لمحافظيیمكن  - 1
ویمكنهم أن یطلبوا من القائمین ،وبصفة عامة على كل الوثائق كذا الكتابات التابعة للشركة أو الهیئة دون نقلها 

یقوموا بكل التفیشات التي المأمورین في الشركة أو الهیئة كل التوضیحات والمعلومات و أن  و األعوان دارة باإل
   .یرونها الزمة

                                                             
  .57،58، ص 1999محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر،  1

  257، 256ري مرجع سابق ،صالقانون التجا  2
3 http:// www. Jordip .dz/har/index.htn, sgg Algérie, 03/01/2015. 

http://
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أن یحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق  باإلدارةیمكن لمحافظي الحسابات أن یطلبوا من القائمین  2-
  .مساهمةبمؤسسات توجد معها عالقة 

في الشركات بتقدیم في كل سداسي على األقل لمحافظي الحسابات جدوال للمحاسبة  باإلدارةمون یقوم القائ - 3
  .معد حسب مخطط الموازنة والوثائق المحاسبیة التي ینص علیها القانون

اإلداریة قصد تطبیق أحكام القانون محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة األجهزة یعلم  - 4
اإللزام بمقاییس  مراعاةویحدد محافظ الحسابات بكل حریة كیفیات و مدى مهمته في الرقابة مع  ،التجاري

  .وواجبات المهنة

مجلس اإلدارة أو المراقبة الذي یضبط حساب النتائج و موازنة السنة  اجتماعإلى  یستدعي محافظ الحسابات - 5
ا أو الشركاء في أجل أقصاه تاریخ استدعاء كما یستدعي أیض ،انعقادهعلى األكثر قبل  یوما 45المنصرمة 

  .لمنصوص علیها في القانون التجاريهؤالء وذلك تحت طائلة العقوبات ا

ویمكن لمحافظي الحسابات أثناء لألحكام القانونیة المعمول بها، للحصص طبقا  محافظینیمكن تعیین  - 6
  .یر مهني آخرممارسة مهامهم على حسابهم و تحت مسؤولیتهم أن یستعینوا بكل خب

عندما تنعقد للمداولة على أساس تقریر أعده هؤالء المحافظون الحسابات الجمعیات العامة  محافظویحضر  - 7
  .ي الجمعیة ارتباطا بتأدیة مهمتهمولهم الحق في تناول الكلمة ف

م إشعار ویجب علیه أن یحتر  ،ةیمكن لمحافظ الحسابات أن یستقبل دون التخلص من التزاماته القانونی - 8
مسبق مدته ثالثة أشهر و یقدم تقریرا عن المراقبات و اإلثباتات الحاصلة و الیمكن أن یكون سبب االستقالة 

  .التخلص من التزاماته القانونیة

  2:من القانون التجاري الجزائري 11مكرر  715وحسب المادة 

لس المدیرین الذي یتعین علیه أن توضیحات من رئیس مجلس اإلدارة أو مججوز لمندوب الحسابات أن یطلب ی 
وفي  ،التي اكتشفها أثناء ممارسة مهامهیرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل استمرار االستغالل و 

أنه رغم اتخاذه هذه القرارات بقیت مواصلة  الحسابات، أو إذا الحظ مندوب هذه األحكامحالة عدم احترام 
مة غیر عیة عامیقدمه لألقرب جمعیة عامة مقبلة أو لج خاص ئذ بإعداد تقریرحیناالستغالل معرقلة فإنه یقوم 

    .و نفسه باستدعائها لتقدیم خالصته، یقوم هفي حالة االستعجال عادیة،
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   .واجبات محافظ الحسابات: ثانیا
   1 :یلي ها فیماأهم أیضا البد من القیام بها سنوضحالحسابات واجبات  لمحافظكذلك 

  :قاریرالتإعداد  -1

الواجب األول من واجبات محافظ الحسابات و یجب أن یقدم هذا التقریر إلى المساهمین یعتبر إعداد التقاریر 
: على 1997لسنة  )22(من قانون الشركات رقم  )193(وغیرهم من األطراف ذوي العالقة، فقد نصت المادة 

لیهم أو من ینتدبونه أن یتلو التقریر أمام الهیئة خطیا موجها للهیئة العامة و ع االحسابات تقریر  محافظویقدم "
عما توصل إلیه من -العامة، وذلك یعني أن تقریر محافظ الحسابات یجب أن یحتوي على رأیه الفني المحاید

الجمعیة العامة للمساهمین و الرد على  مامأو یجب على محافظ الحسابات أن یتلو تقریره  - خالل اإلفصاح
  .یها الحضور في التقریرالتساؤالت التي یبد

  : حضور اجتماع الهیئة العامة للمساهمین -2
جب على محافظ الحسابات حضور اجتماع الهیئة العامة للمساهمین حتى یتمكن من مناقشة التقریر و التأكد ی

دقة من محتویاته و یقوم محافظ الحسابات بعرض قائمة المركز المالي و الحسابات الختامیة لمناقشتها و المصا
من  )198(علیها و كذلك الموافقة على اقتراح توزیع األرباح الذي تم من قبل إدارة الشركة، لذلك نصت المادة 

ود محافظ الحسابات بنسخة عن التقاریر ز على مجلس إدارة الشركة أن ی 1997لسنة  )22(قانون الشركات رقم 
 مما سبق نجد أنه ربما ال .مثله حضور االجتماعلحضور اجتماع الهیئة العانة للشركة و على المحافظ أو من ی

یتمكن محافظ الحسابات من حضور االجتماع بنفسه لظرف ما حینها یمكنه أن یرسل من ینوب عنه من 
مساعدیه في الحضور على ألن یكون المساعد ممن قاموا بعملیة التدقیق لنفس الشركة حتى یتمكن من الرد 

  :بعض األمور منها یجب علیه أن یتأكد من و .رح من قبل أعضاء الجمعیةتطالتي یمكن أن  االستفساراتعلى 

  لالجتماعصحة إجراءات الدعوة. 
 التأكد من تدیر محاضر اجتماعات الجمعیة في سجل خاص. 
 التوقیع على المحاضر سالفة الذكر مع رئیس الجمعیة و سكرتیرها. 
 التحقق من صحة االجتماع و النصاب قانونا.  

                                                             
، دار المیسرة للنشر و الطباعة و التوزیع عمان، األردن، -النظري -رأفت سالمة محمود، أحمد یوسف كلبونة، عمر محمد زریقات،علم تدقیق الحسابات   1

  .115،118، الطبعة األولى، ص2011
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  :و خصوم الشركةالتحقیق في أصول  التدقیق و -3
رأیه الفني المحاید حول عدالة  بإبداءیعتبر هذا الواجب من أهم واجبات محافظ الحسابات و ذلك كونه مطالبا 

رأیه بعدالة و استقاللیة المعلومات البد أن  بإبداءالقوائم المالیة و مدى تمثیلها لحقیقة وضع الشركة، و لكي یقوم 
  .لتحقق من أصول الشركة و خصومهایقوم بالفحص و ا

  : مراقبة سیر أعمال الشركة و تدقیق حساباتها -4
من واجبات محافظ الحسابات مراقبة الحسابات، مراقبة أعمال الشركة و التحقق من مدى انتظام الدفاتر 

على أنه  )193(األصول المحاسبیة عند إعدادها و قد نص قانون الشركات المادة  مراعاةوالسجالت و أنه تمت 
  .من واجبات محافظ الحسابات مراقبة أعمال الشركة

  : فحص األنظمة المالیة و اإلداریة للشركة -5
ضعیة المالیة للشركة محل التدقیق، النظام اإلداري و كذلك نظام الرقابة و من واجبات المحافظ أن یقوم بفحص ال

الشركات على أنه یتولى محافظوا الحسابات  من قانون) 193(الداخلیة و مدى مالئمته، حیث نصت المادة 
مجتمعین أو مفردین القیام بفحص األنظمة المالیة و اإلداریة للشركة و أنظمة المراقبة المالیة الداخلیة لها والتأكد 

  .من مالئمتها لحسن سیر أعمال الشركة و المحافظة علة أموالها

  : االلتزام بأصول المهنة -6
) 24(یراعي مصالح العمیل، فقد نصت المادة ت أن یلتزم بأصول مهنة التدقیق و أن یجب على محافظ الحسابا

على أن یقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه، و قبل منحه إجازة  2003لسنة ) 73(من القانون العام رقم 
  .المزاولة، أمام رئیس الهیئة العلیا أو من ینتدبه من أعضائها بحضور الرئیس

 ى قرارات الشركاتاالطالع عل. 
 المحافظة على أسرار الشركة. 
 عدم تلویث السمعة المالیة للشركة. 
 تقدیم التقریر. 
 استالم كتاب رسمي من إدارة الشركة عند تعیینه. 
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   .معاییر األداء المهني لمحافظ الحسابات :المبحث الثاني
  .ف علیها بین الممارسات لهذه المهنةمتعار  معینة أداء یاتو مست وأتقوم مراجعة الحسابات على عدة معاییر 

  .المعاییر العامة :المطلب األول

  :في مجموعة من المعاییر التي تتعلق بالتكوین الذاتي أو الشخصي لممارسي مهنة التدقیق منهاتتمثل 

 1قبول المهمة وبدایة العمل -

جب على من اإلجراءات التي ییعالج هذا المعیار في ضوء القوانین و التشریعات المعمول بها الحد األدنى 
  .محافظ الحسابات العمل بها

   .قبول المهمة: أوال

  :یلي قبول المهمة علیه القیام بما قبل إعطاء المراجع موافقته على

التأكد من عدم وقوعه في حاالت عدم المالئمة و المخالفات القانونیة و النظامیة المنصوص علیها في  - 1
  .للمهمةمنظم ال 91/08القانون و القانون 

ومجلس المراقبة للشركة الخاضعة للمراقبة أو أعضاء مجلس المدیرین  ةباإلدار طلب قائمة القائمین  - 2
  .ت الحلیفة و مقدمي الحصص العینیةوالشركا

  .به تسمح له بتنفیذ المهمةالتأكد من أن اإلمكانیات المتوفرة لمكت - 3

  .استقاللیةهمته بكل كما یجب علیه التأكد من أنه یستطیع إتمام م - 4

مهمة الموكلة له و بالتالي لباإلجراءات المذكورة سابقا، فإنه یقدر مدى قدرته على القیام باوبعد قیام المراجع 
  .رفض المهمة وتبلیغ الشركة بقرارهیقرر إما بقبول أو 

   .بدایة العمل :ثانیا

  :ت التالیةعلیه القیام باإلجراءا بعد تقدیم المراجع تقریر لقبول المهمة 

                                                             
  . 119،121، 2002عمر شریقي، مدى مالئمة المعاییر الدولیة للمراجعة للواقع المھني الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة فرحات عباس ، سطیف،  1
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یجب على المراجع التأكد من صحة تعیینه إما بواسطة الجمعیة العامة أو بواسطة الجمعیة التأسیسیة حیث  -
أنه إذا كان حاضرا في الجمعیة العامة التي تعینه فإنه یقوم بالتوقیع على األنظمة ،أما إذا كان حاضرا في 

ة عادیة وكان یأما إذا عین بواسطة جمعیة علم ،األنظمة فإنه یقوم بالتوقیع على الجمعیة العامة التي تعینه
  .ن غائبا فإنه یبلغ الشركة كتابیا، أما إذا كاوقع على محضر الجمعیة التي عینتهحاضرا فإنه ی

  .یوجد في حالة عدم المالئمة نه  الالشركة بأ إلدارةفإنه یجب أن یصرح كتابیا  ،بعد التأكد من صحة تعیینه -

یوما التي تلي قبوله الوكالة بواسطة  15إعالم مجلس المنظمة الوطنیة تعیینه بالشركة خالل  كما یجب علیه -
 التي یتكفل بهاالقانونیة و  ر مسیري الشركات بعملیات اإلشهاركما یذك استالمرسالة موصى علیها مع وصل 

  :وهي

     .إعالم مجلس المنظمة الوطنیة -

   .جریدة اإلعالنات القانونیة نشر عملیة تعیینه أو تجدید وكالته في -

  :وتشمل على الخصوص بمهمة،لتكلیف أو رسالة ا االتفاقیةیجب على المراجع و إدارة الشركة التوقیع على  -

   .و حجمها بهاطبیعة األعمال الواجب القیام  -

  .دوریة المهمة و مدتها -

   .ألتعابالمبلغ اإلجمالي لمقابل األتعاب وكذا مبالغ التسبیقات عن هذه ا -

   .شروط التعاون بین األطراف -

   .المتداخلونإلیداع التقاریر وكذا كما تبین هذه الرسالة اآلجلة القانونیة  -

بزمیله السابق لجمع المعلومات الضروریة التي تسهل علیه الشروع في العمل وهذا بموجب التضامن  االتصال -
   .بین الزمالء

اإلجراءات المذكورة  باحترام ین أكثر من مراجع، فإن كل واحد منهم ملزمأنه في حالة تعی كما تجدر اإلشارة
   .أعاله
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أما في حالة رفضه للمهمة التي وكلت إلیه، فعلیه أن یبلغ الشركة بعدم إمكانیته لقبول المهمة مع تبریر 
أنه إذا قامت  ذلك و یوما التي تلي تبلیغه بذلك، 15خالل  استالمذلك بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل 

  .الة الرفض نشر رفضه لقبول المهمةالشركة بإجراءات اإلشهار القانونیة و النظامیة فإنه یطلب في رس

      1:معاییر العمل المیداني:  المطلب الثاني

  :تعتبر معاییر العمل المیداني معاییر تنفیذیة لعملیة المراجعة حیث تتمثل

على أعمال المساعدین عن وجدوا  اإلشرافمناسبا و كافیا ویجب ط خطوات العمل المیداني تخطیطا یتخط -
  .بطریقة مناسبة و فعالة

یمكن تقریر االعتماد علیه و تحدید  حتىوافي  یجب دراسة و تقییم نظام الرقابة الداخلیة بشكل مفصل و -
  .نوعیة االختبارات الالزمة عند تطبیق إجراءات المراجعة

هین كافیة مقنعة عن طریق الفحص و المالحظة الشخصیة و االستفسارات یجب الحصول على أدلة و برا -
  .عن القوائم المالیة الخاضعة لعملیة المراجعة يرأالوالمصادقات بغرض تكوین أساس مناسب إلبداء 

 أدلة اإلثبات التي یستخدمها محافظ الحسابات.  

ائم و ة لتدعیم رأیه حول صحة القیلة محاسبیجمعه محافظ الحسابات من أدكل ما یمكن أن تعني أدلة اإلثبات   
، كما التحقق من صحة و سالمة العملیات المالیة و كل المعلومات و اإلجراءات التي من شأنها تسهیل عملیة

  : ي فني محاید حول القوائم المالیةلها تأثیر على تكوین رأ

  

  

  

  

                                                             
-37زائر،ص طواھر محمد التھامي، مسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبیقیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الج  1

39 .  
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   .أنواع أدلة اإلثبات: أوال 

  1:الوجود الفعلي )1

، آلالت، المبانيمثل ا المادي لألصول الملموسة للتحقق من الوجود الفعليرد یستخدم نظام الج
وبعد القیام بالجرد الفعلي دلیل قوي على وجود  ،الخ....المخزون، العقارات، التجهیزات، النقدیة ،األراضي

ول على حیث أنه یجب على المحافظ الحصالشركة ولكنه ال یعتبر كدلیل على ملكیة األصل األصل في حوزة 
الموثوق فیها كونه یتم ، وینظر للجرد الفعلي على أنه أحد أنواع األدلة دات والشهادات  المؤدیة للملكیةالمستن

من الذي یحصل علیه المحافظ شخصیا و قد یتم اللجوء إلى الجرد  أقوىمن قبل المحقق نفسه وال یوجد دلیل 
طة التي یملك المحافظ الخبرة بطبیعة هذا النشاط ، وفي بعض األنشوجود األصلالفعلي للتحقق من صالحیة 

 .ى خبراء للقیام بعملیة الجردلعیجب علیه أن یلجأ 

 2:الدقة المحاسبیة و الفنیة للعملیات المقیدة في الدفاتر )2

الدقة المحاسبیة و الفنیة للعملیات المقیدة في الدفاتر و السجالت قرینة و دلیل على صحة العملیات و تعتبر 
و المستندات و دفاتر  لى العملیات المسجلة في الدفاترإ راجعبیانات، و ذلك یتحقق من خالل رجوع المدقة ال

  .األستاذ و موازین المراجعة و الكشوف المالیة األخرى

  :الالحقة تتبع األحداثنتائج  )3

دقق یبدأ بعد إعداد الدورة المالیة للمؤسسة، أي أن عمل الم انتهاءمن المعروف أن عمل المراجع إنما یتم بعد 
و بعد هذه الفترة قد تظهر بعض العملیات المیزانیة و حسابات النتائج للمؤسسة، وهذا یستغرق مدة معینة 

المرتبطة بالفترة السابقة التي قد تكون دلیل اإلثبات على صحة أو خطأ بعض العناصر الخاصة بالمیزانیة 
بالمیزانیة إذا ما الحظ مثال قد یتأكد المدقق من صحة التزام وحسابات النتائج، و التي یقوم المدقق بفحصها، ف

  .أن ذلك االلتزام قد سدد في الفترة الالحقة و تأكد من جدید ذلك التسدید وسالمته

  
                                                             

، 2004مصر،  –، الدار الجامعي، اإلسكندریة "–األسس العلمیة و العملیة  –أسس التدقیق :" مفتاح الصحن ،محمد سمیر الصبان ، شریفة علي حسن   1
  .160ص 

  
  .129، ص 2000الطبعة األولى، األردن، دار صفا للنشرو التوزیع، المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات، أحمد حلمي جمعة،  2
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  :المصادقات )4

للتحقق من المعلومات التي یطلبها  1 ،المصادقات إیصال أو رد كتابي أو شفوي من طرف ثالث محایدتمثل 
  .المدقق

من طرف المستخدمین، ألنه یصدر من مصر مستقل عن  ةبكثر  استخدامهالمصادقات دلیل قوي یتم  تعتبر
  .و المؤسسة المدقق

في الموقف و أیضا في حالة  لالعتمادعلى توافر الحاجة  استخدامهاالمصادقات أو عدم  استخدامو یتوقف 
تدقیق بعض األصول الثابتة ألنه یمكن التحقق توافر بدائل أخرى لإلثبات، وعادة ال یتم استخدام هذا الدلیل في 

   .لتوثیقامنها عن طریق الفحص الفعلي أو 

  .معاییر إبداء الرأي :المطلب الثالث

  :تتمثل  معاییر إبداء الرأي في 

  .تقریر محافظ الحسابات - 

ة إلى مستخدمي یعتبر تقریر محافظ الحسابات المنتج النهائي الذي یتم من خالله توصیل نتائج عملیة المراجع
 اتخاذعند مستخدمي القوائم المالیة في محافظ الحسابات یلعب دورا أساسیا  تقریرأن  المالیة، حیثالقوائم 
 .القرارات

 خصائص تقریر محافظ الحسابات :  

  2:یليمحافظي الحسابات بجملة من الخصائص نوجزها فیما  تتصف تقاریر

لحة الرئیسیة بینه وبین مختلف المستخدمین من أصحاب المص الاالتصیعتبر تقریر مراجع الحسابات وسیلة  -أ
  .في المؤسسة

  .كلما كان ذلك ممكنا حسابات المؤسسة مبكر بعد إقفال من الضروري إعداده في وقت -ب

                                                             
جیمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل، ترجمة، محمد محمد عبد القادر الدیسطي و أحمد حجاج، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة  ألفین أرینز،  1

  .246، ص 2009السعودیة،
  .563، ص 1990مصر،  ندریة،الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسك –من النظریة إلى التطبیق  –أحمد نور، مراجعة الحسابات   2
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  .یجب أن یكون التقریر منظما و معروضا بطرقة سلیمة، وینطوي على الحقائق الهامة و المعبرة و المفیدة -ج

  .أن یشمل التقریر على أي مالحظات غامضة، إنما یجب أن تكون العبارات مختصرة وشاملةال ینبغي  - د

 افظ الحساباتحمعاییر إعداد تقریر م:  

  :تقسیم معاییر إعداد تقریر محافظ الحسابات إلى أربع معاییر كاآلتي یمكن 

 اسبیة في إعداد یجب أن ینص تقریر محافظ الحسابات عند إبداء رأیه عن مدى تطبیق المبادئ المح
  .القوائم المالیة

  تختلف  لمیجب أن ینص التقریر عن ما إذا كانت المبادئ المحاسبیة المطبقة عند القیام بعملیة المراجعة
  .السابقةعن المبادئ المطبقة في إعداد القوائم المالیة في السنوات 

 فصاح الكاملالرأي تحتوي على اإل یجب أن تكون القوائم المالیة المستعملة إلبداء.  
  یجب أن یكون التقریر ملم بكل القوائم المالیة بكونها وحدة واحدة عند إبداء الرأي وفي حالة استحالة ذلك

 .اب التي أدت إلى عدم إبداء الرأياألسبیجب أن یذكر 
 1:تجدر اإلشارة إلى أن محافظ الحسابات ملزم بإصدار إحدى التصریحات التالیة و  

  .بسیط بدون تحفظاتالتصدیق الصریح وال -
  .التصدیق مع التحفظ -
  .رفض المصادقة مع إعطاء مبررات -
  .عدم القدرة على المصادقة -

  :بدون تحفظ ) تقریر نظیف(المصادقة  -أ
هذا الشكل من المصادقات یعبر على أن القوائم المالیة التي تم فحصها تمثل مستوى جید من االنتظامیة و 

برقابة معمقة حتى یصل إلى التأكد مما افظ الحسابات في هذه الحالة القیام الصحة ، مما یستوجب على مح
  .سیشهد علیه، و یكون لدیه األدلة الكافیة إلبداء الرأي

  :بتحفظ ) تقریر متحفظ(المصادقة  -ب
وهو التقریر الذي یذكر فیه محافظ الحسابات بأن القوائم المالیة لمؤسسة معینة تمثل بصورة عادلة والوضع 

  .لمالي ونتائج األعمال مع ذكر بعض التحفظاتا
  

                                                             
  .145، 144، ص 2002، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، -المراجعة الخارجیة في الجزائر -بن یخلف أمال،   1
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  :رأي تحفظي على سبیل المثال مایلي إعطاءومن بین الحاالت التي یمكن فیها لمحافظ الحسابات من 

  المحاسبیة المتعرف علیها المبادئأو أخطاء بشأن  إهمالوجود. 
  مثال زوناتخالمتقییم (التغیرات الحاصلة في طرق التقییم.( 
 معلومات المقدمة من تقریر مجلس اإلدارةفیما یخص ال. 
 استحالة القیام ببعض الفحوصات. 
 الشكل الذي قدمت فیه المیزانیة. 
  ةمثال فیما یخص توزیع النتیج(عدم تطبیق األحكام القانونیة.( 
 و القائمة في نهایة السنة و ال تعرف نتائجها و ال یمكن تقدیرها األحداث المحتملة و غیر المؤكدة ،

   .بدقة

      ) :تقریر سلبي(رفض المصادقة  -ج
في هذا النوع من المصادقات محافظ الحسابات یرفض المصادقة على القوائم المالیة التي ال تمثل الوضع 

  .حیث أعدت دون إتباع المبادئ المحاسبیة المتعارف علیهاعمال المالي و ال نتائج األ
فات المرتكبة مع ضرورة ذكر األسباب التي أدت إلى وهذا الرفض صادر عن عدد األخطاء و بشاعة المخال

  ).سبب رفض المصادق(إصدار مثل هذا الرأي 
  :و یمكن ذكر على سبیل المثال بعض حاالت المخالفة 

  .وجود عوائق وعقبات ال تسمح لمحافظ الحسابات بالرقابة -
  .وجود مخالفات مؤثرة سواء في شكل أو مضمون القوائم المالیة -
  .من المسیرین من تسویة وضبط الحسابات حسب توجیهات و توضیحات محافظ الحسابات عددرفض  -

  ) :عن إبداء الرأي االمتناع(عدم القدرة على المصادقة  - د
یتعذر على محافظ الحسابات اإلدالء برأیه و المصادقة على القوائم المالیة التي تمثل الوضع المالي 

في طریقه كعدم تطبیق إحدى معاییر مهنة المراجعة أو عدم تطبیق هناك عقبات للمؤسسة و ذلك لما تكون 
األحكام القانونیة المتعلقة بالمهنة فهذه األسباب و غیرها التسمح له بتأدیة مهمته و منه ال یكون له اإلثبات 

    . و األدلة الكافیة للمصادقة وبالتالي فإن محافظ الحسابات یكون غیر قادر على الشهادة

  



محافظ الحسابات في الجزائرمھنة      الفصل األول 

24 
 

 .محافظة الحسابات  مهنةالمشرفة على  اتیئاله :الثالث بحثمال

  هیئات تعمل على تنظیم مهنة المراجعة لضمان السیر الحسن لها بإنشاء قام المشرع الجزائري

  الجهات التي تحكم المهنة : المطلب األول

  1:في الجهات التي تحكم المهنة تتمثل

لمنظمة المصف الوطني للخبراء المحاسبین و الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات وا -1
  .الوطنیة للمحاسبین المعتمدین

تضمنت التعدیالت الجدیدة في مهنة المحاسبة في إطار اإلصالح المحاسبي إحداث ثالث مجالس  
وطنیة لها عالقة مباشرة بالمجلس الوطني للمحاسبة و تحت رعایة وزارة المالیة، وتعنى هذه المجالس بتنظیم 

التي تبنتها الجزائر و تتمثل هذه المجالس  تالتغیرابشكل مناسب مع  المهن المتعلقة بها من أجل التحكم فیها
  .01-10من القانون ) 14(حسب نص المادة 

    :للمصف الوطني للخبراء المجلس الوطني-2

أو المعنویین و المؤهلین لممارسة  نبالشخصیة المعنویة، یضم األشخاص الطبیعییهو تنظیم یتمتع  
شروط التي حددها القانون، وقد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس وصالحیاته مهنة الخبیر المحاسب حسب ال

أعضاء منتخبین من الجمعیة العامة ) 09(حیث یتكون من  24/10/2011الصادر ) 25-11(بموجب المرسوم
منهم في ) 03(من بین األعضاء المعتمدین و المسجلین في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبین، یعین 

  :الوطني للمحاسبة كممثلین في المصف، ویكلف المجلس بالمهام التالیةالمجلس 

  ؛إدارة األمالك المنقولة و غیر المنقولة التابعة للمصف الوطني لخبراء المحاسبة و تسییرها -

  ؛تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة -

  ؛حاسبةإعداد النظام الداخلي للمصف الوطني لخبراء الم -

  ؛ضمان تعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه المهنة، والعمل على نشرها و توزیعها -

  ؛تمثیل المصف لدى الهیئات العمومیة وجمیع السلطات وكذا الغیر -
                                                             

لوم سارة حدة بو دربالة، محاولة تحدید العوامل التي تتحكم في جودة المراجعة الخارجیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه تخصص محاسبة، قسم ع  1
  .221-219لتسییر، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي باألغواط، صا
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  ؛المھنة بمصالح عالقة لھا تكوین ملتقیات تنظیم  -

وعرضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكل تنفیذ المیزانیة الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة مالیة،  إقفال -
؛ومشروع میزانیة السنة الموالیة  

 

    :المجلس الوطني للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات -3
أو المعنویین، و المؤهلین لممارسة  نالطبیعییهو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویضم األشخاص  

روط التي یحددها القانون، و قد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس و صالحیاته مهنة محافظ الحسابات حسب الش
منتخبین من الجمعیة  أعضاء 09حیث یتكون من  27/01/2011الصادر بتاریخ  26- 11بموجب المرسوم 

منهم  03العامة من بین األعضاء المعتمدین و المسجلین في جدول الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، یعین 
  :ـمجلس الوطني للمحاسبة كممثلین للغرفة، و یكلف هذا المجلس بفي ال

 إدارة األمالك المنقولة و غیر المنقولة التابعة للغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات و تسییرها. 
 تحصیل االشتراكات المهنیة المقررة من طرف الجمعیة العامة. 
 المهنة، و العمل على نشرها و توزیعها ضمان تعمیم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطیه. 
 االنخراط في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة. 
 تمثیل الغرفة الوطنیة لدى الهیئات العمومیة و جمیع السلطات و كذا الغیر. 
 تمثیل الغرفة الوطنیة لدى المنظمات الدولیة المماثلة. 
 لداخلي للغرفة الوطنیة لمحافظي الحساباتإعداد النظام ا. 
  إقفال الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة مالیة، و عرضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكل تنفیذ

 .المیزانیة و مشروع میزانیة السنة المالیة

 :المجلس الوطني للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین-4
ویضم األشخاص الطبیعیین أو المعنویین، و المؤهلین ، وهو تنظیم یتمتع بالشخصیة المعنویة

مهنة المحاسب المعتمد، حسب الشروط التي یحددها القانون، و قد تم تحدید تشكیلة هذا المجلس  لممارسة
أعضاء منتخبین  09حیث یتكون من  27/02011الصادر بتاریخ  27-11وصالحیاته بموجب المرسوم 

ضاء المعتمدین و المسجلین في جدول المنظمة الوطنیة للمحاسبین من الجمعیة العامة من بین األع
منهم في المجلس الوطني للمحاسبة كممثلین للمنظمة، و یكلف المجلس بالمهام  03المعتمدین، یعین 

  :التالیة
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 تنظیم ملتقیات تكوین لها عالقة بمصالح المهنة. 
 ل الذي تغطیه المهنةضمان تعمیم و نشر و توزیع نتائج األشغال المتعلقة بالمجا. 
 في كل منظمة جهویة أو دولیة تمثل المهنة بترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة االنخراط. 
 تمثیل المنظمة الوطنیة لدى المنظمات الدولیة المماثلة. 
 إعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین. 
 لیة، و عرضها على الجمعیة العامة مرفقة بشكل تنفیذ إقفال الحسابات السنویة عند نهایة كل سنة ما

 .المیزانیة و مشروع میزانیة السنة المالیة

 المجلس الوطني للمحاسبة -5

على أنه یتم إنشاء مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزیر  04في المادة  01-10لقد نص القانون 
بي، و تنظیم و متابعة المهن المحاسبیة و یضم المكلف بالمالیة و یتولى مهمة االعتماد والتقییس المحاس

  .المجلس الوطني للمحاسبة من خالل تحدید تشكیلة المجلس و تنظیمه و قواعد سیر

  .مهنة محافظ الحساباتتحدیات صعوبات و  :المطلب الثاني 

  .صعوبات مهنة محافظ الحسابات: 1

  :أهمها  عن عدة عواملناجمة  عدیدة وصعوبات تواجه مهنة مراجعة الحسابات مشاكل

  عملیةجودة األداء في  انخفاضالشك في استقالل المراجعین و نقص الكفاءة المهنیة عندهم، و 
 .المراجعة

  المحاسبیة على مسایرة التغیرات في المجتمع التقاریرقصور. 
  وجود أحداث مستقبلیة تؤثر على الحسابات. 
 ثر على سالمة اإلجراءات و على حمایة أصول تأ وجود ضعف و ثغرات في نظام الرقابة الداخلیة

 .المنشأة و ممتلكاتها
 مثل بهدف الحصول على ممیزات غیر مشروعة وجود غش وارتباطات غیر قانونیة بالقوائم المالیة :

 .....المحاسبیةالمناورات و التالعب والتزییف أو التحریف في المستندات و السجالت 
 عدم نتائج بالنسبة للعینة تختلف عن دراسة المجتمع ككل ألن أو  استنتاجاتوصول إلى ال حتمالإ

 .مشاكل في العینة ال یعني عدم وجودها في المجتمع اكتشاف
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  تأثیر األحداث الالحقة لعمل القوائم المالیة، و تأثیر التقدیرات المحاسبیة التي اعتمدتها إدارة المنشأة
 1.كلفة و المنفعةعند عمل القوائم المالیة، باإلضافة إلى قیود الت

 تضارب المصالح بالنسبة للمهنیین و ما ینتظر من المهنة و باألخص فیما یتعلق بالمجتمع. 
  تعرض المدققین إلى انتقادات واسعة من قبل مستخدمي القوائم المالیة، و ما تبع ذلك من توجیه

أصبح المراجع الخارجي  ألصحاب المهنة مما أدى إلى اتسام المهنة بالدعاوي القضائیة ولهذا اتهامات
 مطالبا 

  2.و التالعب اإلداري الغش اكتشافبعدد من المسؤولیات، أهمها مسؤولیته عن 
  تحدید نطاق عمل المدقق بطریق تأثر بشكل جوهري على إجراءات الفحص و عدم إمكانیة إجراء

 .الفحص بشكل فعال
 ،و التي تجعل المدقق یعتبر إبداء رأي  حالة عدم التأكد التي تأثر بشكل جوهري على القوائم المالیة

 .ب عدم التأكدبمتحفظ ال یعد مناسبا بس
 3.إلى عدم تمكنه من إبداء الرأيل و الذي یؤدي یعدم استقالل المدقق عن العم 

  

  .تحدیات مهنة محافظ الحسابات:  2

  :نهام محافظ الحسابات على تحدي هذه الصعوبات من خالل مجموعة من المحاوالتكما یعمل 

  العمل من العنصر البشري حتى ال یقع المدقق في حالة عجز ء و برنامج جز من  احتیاجاتتحدید
 .المساعدین أو من الكفاءة المهنیة المطلوبة، للوفاء بمتطلبات خطة و برنامج التدقیق

  لتحقیق األساس المالئم  استخدام( التحقق من مدى قبول الطرق التي تطبق بها تلك المبادئ المحاسبیة
 4.)تخصیصها على الفترات المحاسبیة اإلیرادات مثال بشكل یربط التكالیف باإلیرادات و 

  
                                                             

  .2005، غزة "دراسة تحلیلیة آلراء المراجعین القانونیین في فلسطین"یوسف جربوع، محددات مراجعة القوائم المالیة تحدي كبیر للمراجع الخارجي   1
دة الرفاعي، مدى تأثیر بعض العوامل على مسؤولیة محافظ الحسابات عن اكتشاف عملیات الغش و التقریر عنھا، استكمال لمتطلبات بدور بنت سعید عو  2

  .2009الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة، السعودیة ،
   

  49غسان فالح المطارنة، تدقیق الحسابات المعاصرة، دار مرجع سابق، ص   3
و امرسن ھنكي، المراجعة بین التنظیر و التطبیق، ترجمة و تعریب أحمد حامد حجاج كمال الدین سعید و سلطان محمد علي السلطان، دار توماس ولیام   4

  .62، ص 1986المریخ، الریاض، 
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  المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها عند إعداد القوائم المالیة و عن  بتطبیق االلتزامیعمل على مدى
المؤسسة مصداقیة المعلومات الناتجة عن النظام المحاسبي المالي إلعطاء صورة حقیقیة على 

 .لألطراف المستخدمة آلراء المدقق
  1.المهام الموكلة إلیه أداءالعمل على تحقیق أعلى مستوى من الجودة المطلوبة أثناء 
  غیر متحیز عند أداء عملیة التدقیق في كل مراحله اتجاهالعمل على ثبات. 
 الداخلیة للمؤسسة مثل تقییم نظام الرقابة میلعالتنبأ باألخطاء التي من الممكن أن تلحق بال.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .37غسان فالح المطارنة، مرجع سابق، ص  1
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:لوألا الصة الفصلـخ  

ن لنا أنه یلعب ــإلى مهنة محافظ الحسابات أو التدقیق الخارجي و تبیَّ  الفصلهذا خالل من تم التطرق   
توفیر معلومات مالیة صحیحة و مساعدة عدة أطراف في اتخاذ قرارات  دور رئیسي في مراقبة عمل المحاسب و

صحیحة، خاصة و أن التدقیق تم تبنیه منذ القدیم لذلك یعتبر كآلیة توفر  بناءا على معلومات مؤكدة وسلیمة 
   .فیها بدون خوف من المخاطر الثقة بین المتعاملین االقتصادیین وبالتالي بیئة اقتصادیة یمكن االستثمار

ئم المالیة، بإتباع منهجیة اتضح لنا أن المهمة األساسیة للمدقق الخارجي هي فحص حسابات القوا و  
تدقیق منتظمة و باستخدام معاییر مهنیة متعارف علیها عموما، و الهدف من كل هذا هو إعداد تقریر یتضمن 
رأیه المهني حول القوائم المالیة و الذي یوضع تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم، سواء  داخل المؤسسة أو 

  .خارجها

رف خارجي محاید یشترط فیه الخبرة و المعرفة طني الصادر من وال شك أن وجود هذا الرأي المه  
بالتالي زیادة إمكانیة االعتماد على معلومات القوائم المالیة و الرفع أكثر من درجة الثقة فیها،  واالستقالل، و

هام فیخدم كل من إدارة المؤسسة التي ترى في تقریر المدقق المحاید شهادة لها بحسن أدائها و قیامها بالم
كما یخدم تقریر المدقق الدائنین مثل البنوك و غیرها من  المسندة إلیها من طرف المالك أو المساهمین،

  .المؤسسات المالیة و التي تعتمد على القوائم  المالیة كأساس للتوسع لمنح االئتمان

على مختلف  تدقیق منذ أن ظهرت إلى یومنا الحالي تهدف إلى التعرفن أن مهمة الذنستطیع القول إ  
األخطاء و المخالفات بأي طریقة و العمل على تطویر المهنة و تحسینها، أنه بتطور األوضاع االقتصادیة 

تطورا موازي في التدقیق، من خالل اإلصدار المستمر للمعاییر الكفیلة بضبط  هؤسسة قابلوالمالیة في بیئة الم
 .التي تظهر نتیجة هذا التطورالممارسة المیدانیة و المرتبطة بمعالجة بعض الشؤون 



 

 
 

  

  

  

 

  

  المحاسبیة الثقافة أثر:  الثانيالفصل   
  الجزائر في الحسابات محافظة مهنة على 

  
 اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي: المبحث األول        

  الثقافة المحاسبیةمفهوم : المبحث الثاني
  نة محافظ الحساباتمهعلى الثقافة المحاسبیة تأثیر : المبحث الثالث
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  :تمهید
لقد قامت الجزائر باعتماد مشروع جدید و هو النظام المحاسبي المالي الذي یهدف إلى وضع أداة 

محاولة الدخول في االقتصاد لتتكیف مع البیئة االقتصادیة الجدیدة نتیجة اإلصالحات االقتصادیة و المالیة، 
إضافة إلى العمل على تلبیة  وروبي و المنظمة العالمیة للتجارة،الدولي من خالل مشروع الشراكة مع االتحاد األ

 . حاجیات المستخدمین الجدد للمعلومات المحاسبیة و المالیة حول االقتصاد الجزائري
كما تم تبني اختبار فرضیة رئیسیة، تؤكد وجود تأثیر جوهري لألبعاد الثقافیة للمجتمع مقارنة بالعوامل   

ر الحاكمة للتطبیقات المحاسبیة التي یتبناها المجتمع، لذا تم التطرق لدراسة األبعاد األخرى في تشكیل األط
الثقافیة للمجتمع في التأثیر و المساهمة في وضع التطبیقات المحاسبیة و ذلك بواسطة  ثقافة محاسبیة تتمثل 

اق مع المبادئ األساسیة في أنها إطار معرفي ینبع منه نمط فكري یختلف من بلد آلخر یتجلى من قدرته االتس
للنظم الثقافیة و االجتماعیة و قولبته بالجانب النظري و التطبیقي على حد السواء وهو ما یترجمه 

)1988،Gray ( من خالل القیم المحاسبیة لمعرفة أساسها الثقافي وفق أبعادHofstede  للثقافة، ومن خالل
 :كاآلتي وهي الفصل الثاني الذي تضمن ثالث مباحث خصصناهذا 

  
 اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي: المبحث األول
  الثقافة المحاسبیةمفهوم : المبحث الثاني
    مهنة محافظ الحساباتعلى الثقافة المحاسبیة تأثیر : المبحث الثالث
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 اإلطار المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي : المبحث األول
  :حث إلى عرض النظام المحاسبي من خالل العناصر التالیةسنتطرق من خالل هذا المب

  مفهوم النظام المحاسبي المالي: المطلب األول
  :تعریف النظام المحاسبي المالي -1

في المادة  2007نوفمبر  25الصادر في  07/11عرف المشرع الجزائري المحاسبة المالیة في القانون 
یة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عدیدة وتصنیفها، وتقییمها، نظام لتنظیم المعلومات المال" ، على أنه 03

وضعیة  وتسجیلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة على الوضعیة المالیة وممتلكات المؤسسة، ونجاعتها و
  24.خزینتها في نهایة السنة المالیة
معنوي ملزم المتعلق بالنظام المحاسبي المالي على كل شخص طبیعي أو  07/11تطبق أحكام القانون 

بموجب نص قانوني أو تنظیمي بمسك محاسبة مالیة، مع مراعاة األحكام الخاصة بها، ویستثنى من مجال 
تطبیق هذا القانون األشخاص المعنیون الخاضعون لقاعد المحاسبة العمومیة، حیث تلزم الكیانات اآلتیة بمسك 

  :محاسبة مالیة
  .الشركات الخاضعة ألحكام القانون التجاري -
  .التعاونیات -
األشخاص الطبیعیون أو المعنویون المنتجون للسلع أو الخدمات التجاریة و الغیر تجاریة، إذا كانوا یمارسون  -

  .متكررة عملیةمبنیة على  اقتصادیةنشاطات 
  .أو المعنویین الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني أو تنظیمي نالطبیعییكل األشخاص  -
تتعدى رقم أعماله و عدد مستخدمیها و نشاطها الحد المعین أن تمسك  یرة التي الالصغ تللكیاناو یمكن  -

    25.محاسبة مالیة مبسطة

  .أهمیة وأهداف النظام المحاسبي المالي: المطلب الثاني
  :تتمثل فيیحضى النظام المحاسبي المالي أهمیة و أهداف 

  26.أهمیة النظام المحاسبي المالي: 1
                                                             

  .2007نوفمبر  25الصادر بتاریخ  74الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، العدد   24
  

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم -النظام المحاسبي المالي و ترشید عملیة إتخاذ القرارات في سیاق العولمة و األسواق المالیة -سفیان بن بلقاسم،  25
  .246، ص 2010- 2009االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  
المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي، ملتقى حول اإلطار المفاھیمي لنظام المحاسبي المالي الجدید وآلیات  ناصر مراد، االنتقال من  26

  .2009تطبیقھ في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة،
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محاسبي المالي أهمیة بالغة كونه یستجیب لمختلف احتیاجات المهنیین و المستثمرین حیث یكتسي النظام ال
  :تكمن أهمیته في

 یسمح بتوفیر المعلومة المالیة المفصلة و الدقیقة تعكس الصورة الصادقة للوضعیة المالیة للمؤسسة. 
 توضیح المبادئ المحاسبیة الواجب مراعاتها عند التسجیل المحاسبي. 
  في تحسین تسییر المؤسسة من خالل فهم أفضل للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ القرار و یساهم

 .تحسین اتصالها مع مختلف األطراف المهتمة بالمعلومات المالیة
 یسمح بالتحكم في التكالیف مما یشجع االستثمار ویدعم القدرة التنافسیة للمؤسسة. 
 ى مبادئ محددة بوضوحیسهل عملیة مراقبة الحسابات التي ترتكز عل. 
 تحسین تسییر القروض من طرف البنوك من خالل توفیر وضعیة مالیة وافیة من قبل المؤسسة. 
 یؤدي إلى زیادة ثقة المساهمین بحیث یسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسة. 
 یسمح للمؤسسات الصغیرة بتطبیق محاسبة مالیة مبسطة. 
 بق في الجزائر مع األنظمة المحاسبیة العالمیةانسجام النظام المحاسبي المالي المط. 
  یسمح بمقارنة القوائم المالیة للمؤسسة مع مؤسسة أخرى لنفس القطاع سواء داخل أو خارج الوطن

 ).  الدول المطبقة للمعاییر المحاسبیة الدولیة(

  27.أهداف النظام المحاسبي المالي: ثانیا
  :موعة من األهداف من بینهاسعى النظام المحاسبي المالي إلى تحقیق مجی

 ترقیة النظام المحاسبي الجزائري لیواكب و یتوافق مع األنظمة المحاسبیة الدولیة.  
  تسهیل مختلف المعامالت المالیة و المحاسبیة بین المؤسسات االقتصادیة الوطنیة و المؤسسات

  .األجنبیة
 رض المعلوماتالعمل على تحقیق العقالنیة من خالل الوصول إلى الشفافیة في ع.  
 جعل القوائم المحاسبیة و المالیة وثائق دولیة تتناسب مع مختلف الكیانات األجنبیة .  
 إعطاء صورة صادقة على القوائم المالیة و األداء و تغیرات الوضعیة المالیة عن المؤسسة.  
 يقابلیة مقارنة المؤسسة لنفسها عبر الزمن وبین المؤسسات على المستوى الوطني و الدول.  
  المساعدة على نمو مرودیة المؤسسات من خالل تمكینها من معرفة أحسن اآللیات االقتصادیة و

  .المحاسبیة التي تشترط نوعیة و كفاءة التسییر
                                                             

، ملتقى دولي حول اإلطار المفاھیمي للنظام المحاسبي "تحدیات و أھداف"رالنظام المحاسبي المالي الجدید في الجزائ-آیت محمد مراد، أبحري سفیان،  27
  .4 - 3، ص2009أكتوبر 15-13المالي الجدید و آلیات تطبیقھ في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة ،الجزائر، 



 الجزائر في الحسابات محافظة مھنة على المحاسبیة الثقافة أثر                                        الثاني الفصل
 

34 
 

  یسمح بمراقبة الحسابات بكل ضمان للمسیرین و المساهمین اآلخرین حول مصداقیتها و شرعیتها و
  .  شفافیتها

 قرارات وتسیر المخاطر لكل الفاعلین في السوقیساعد في فهم أحسن التخاذ ال.  
 موثوق بها و شفافة تشجع المستثمرین وتسمح لهم بمتابعة أموالهمإعطاء معلومات صحیحة وكافیة ،.  
  یسمح بتسجیل مجموع تعامالت المؤسسة بطریقة موثوق بها و شاملة مما یسمح بإعداد التصریح

  .الجبایة بموضوعیة ومصداقیة
 د اإلحصائیات و الحسابات االقتصادیة لقطاع المؤسسات على الوطني من خالل یساعد في إعدا

  .معلومات تتسم بالموضوعیة و المصداقیة
  استفادة الشركات المتعددة الجنسیات بترابط أحسن مع التقریر الداخلي بفضل عولمة اإلجراءات

  .المحاسبیة للعدید من الدول
 ائل المعلوماتیة الموجودة و التي تسمح بتقلیل التكالیف في النظام المحاسبي الجدید یتوافق مع الوس

  .تسجیل البیانات المحاسبیة و إعداد القوائم المالیة و عرض وثائق التسییر  حسب النشاط

  .النظام المحاسبي المالي في الجزائرو عوامل نجاح  صعوبات: المطلب الثالث
  28النظام المحاسبي الماليصعوبات : أوال 

م المحاسبي المالي إلى إعطاء دفع جدید للمؤسسات الوطنیة من أجل تقدیم وضعیتها المالیة بكل یسعى النظا
شفافیة و هذا ما أدى بالجزائر اللجوء لهذا النظام الذي یشكل تغیرا حقیقیا للثقافة المحاسبیة المطبقة في 

  :المؤسسات الجزائریة وهو بذلك یواجه صعوبات نذكر منها 
 یر من المؤسسات الجزائریة لتطبیق هذا النظام من حیث أنظمة المعلومات الغیر ضعف استعداد الكث

  .فعالة و الموارد البشریة الغیر مؤهلة لتطبیق النظام الجدید
 نظام المحاسبة العامة ضعف أنظمة التسییر في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة و اعتمادها على.  
  نفقات التحول إلى النظام المحاسبي المالي الجدیدعدم مقدرة العدید من المؤسسات على تحمل.  
  ضعف تكنولوجیا المعلومات و االتصال المستعملة في المؤسسات االقتصادیة، باعتبار النظام المالي

  .الجدید نظام متطور یعتمد على عناصر التكنولوجیا خاصة المعلوماتیة و االتصال
  دخول في النظام المحاسبي المالي الجدیدو التخطیط السلیم لل اإلستراتیجیةغیاب الرؤیة.  

                                                             
اإلطار المفاھیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید و آلیات بن بلغیث مداني، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي الجدید و بیئة المحاسبة في الجزائر،  28

  . 2009تطبیقھ في ظل المعاییر المحاسبیة  الدولیة،
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 29.غیاب نظام معلومات اقتصادي یتمیز بالمصداقیة و الشمولیة  
  غیاب سوق مالي نشط في الجزائر حیث یعبر عن الواجهة التي تعكس السیاسات واالستراتیجیات

  .المالیة للمؤسسة
 وین من تعلیم محاسبي یرتكز في تطویر مضامین التعلیم المحاسبي في الجامعات و مراكز التك ئبط

على التلقین على حساب اإلبداع و هدا راجع إلى غیاب الوعي المحاسبي و شیوع النظرة الضیقة إلى 
  .المحاسبة على أنها تقنیة و لیست علما

 غیاب البحوث و الدراسات االقتصادیة حول نظام المحاسبة الجدید.  
 باستخدام طرق ت ى درجة یصعب فیها قراءة قوائم أعدضعف الثقافة المحاسبیة عند مستعملو القوائم إل

  .أخرى ةمحاسبی
  الجدید بالنظامغیاب إطارات خبیرة.  
  صعوبة تغییر الذهنیات من محاسبة كقائمة حسابات إلى محاسبة كتطبیق مع أهداف و قواعد

  .واتفاقیات

  30.عوامل نجاح النظام المحاسبي المالي: ثانیا

  :الفعال البد من تهیئة و تطویر آلیات تطبیق النظام نذكر منهامن أجل إنجاح عملیة التطبیق 
 تحدید مختلف التشریعات واإلجراءات التي تتعلق بهذا القانون و إصالح تنظیمات مختلف الهیئات. 
 األظرفة المالیة المناسبة لتغطیة تكالیف إعداد النظام الجدید تخصیص. 
 لمؤسسات على تبني مثل هذه المشاریع ألن معظم دعم الدولة عملیات البحث و التطویر و تحفیز ا

المؤسسات الجزائریة تركز في عملیات بحثها على جانب اإلنتاج و تخمل البحوث المتعلقة بأنظمة 
 .التسییر و تكنولوجیا المعلومات

 وجود سلطة إلزامیة بتنفیذ هده القواعد و المعاییر. 
 الجبائي و نظام األجور مكالنظا( هذا النظام تأهیل األنظمة التسییریة في المؤسسات المرتبطة ب.(.. 
 تحدید البرامج البداغوجیة الخاصة بالمحاسبة العامة. 
 التأهیل العلمي و العملي لألنظمة و القوانین الناظمة للمحاسبة. 

                                                             
  .كنوش عاشور، النظام المحاسبي الموحد في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادس  29
  .قكنوش عاشور، النظام المحاسبي الموحد في االجزائر، مرجع ساب  30
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  تكوین و رسكلة اإلطارات و المختصین و األكادمیین لهدا النظام المحاسبي الجدید و اإلنطالق في
أطیر الطلبة و المتربصین حول المعاییر الجدیدة المكونة للنظام و حث السلطات العمومیة تكوین و ت

 .على تنظیم دوري المتحانات مهنیة
  تفعیل دور مجالس و جمعیات المحاسبین. 
 اعتماد النظام و   ،الملتقیاتو   توضیح معالم هذا النظام من كل جوانبه من خالل العدید من المنتدیات

اكز التدریبیة لتسهیل التطبیق عن طریق عقد دورات تدریبیة و ورشات عمل للمحاسبیین الجدید في المر 
  .و مدققي الحسابات

  یسمح بانتقالها بسرعة و التمكن من تجدیدها بالطرق التي مما تطویر نظام فعال النتقال المعلومات
مة الصحیحة من خالل دور أساسي في تبلیغ و إیصال المعلو  لإلعالم إذ أن تتالءم مع هذا النظام 

 .الوسائل المتاحة لدیه

  الثقافة المحاسبیة: لمبحث الثانيا

حول األبعاد الثقافیة و تأثیراتها في التطبیقات و النظم المحاسبیة فیها من  Hofstedeتعد دراسات 
تبناها الدراسات الرائدة في هذا المجال مما یساهم في تشكیل األطر الحاكمة للتطبیقات المحاسبیة التي ی

  : المجتمع، وسنتطرق من خالل هذا إلى ما یلي

  مفهوم الثقافة المحاسبیة: األول المطلب

تجمع الدراسات على أن الثقافة تتجسد في نواحي المجتمع وتصرفاته كافة، و تعد نسقا یتمیز بكثیر من 
لة التي تعبر عن األغراض االنسجام الداخلي العمیق لمكوناته أو قوانینه التي تقوم علیها الممارسات المتأص

  .االجتماعیة الحیویة و تمثل األبعاد التي تنتشر فیها و تتخللها

  Gray:31و  Hofstedeلــ  تعریف الثقافة المحاسبیة  1- 

هي مجموعة من العوامل التي تكون نتاج المنظور الثقافي ألي مجتمع من المجتمعات، والتي لها دور 
مفهوم الجوانب السلوكیة للمجتمع و رسم مالمحها بشكل عام، ومنها نظمه و  في التأثیر و المساهمة في تشكیل

                                                             
 المقبولة المحاسبیة التطبیقات مالمح تشكیل في للمجتمع الثقافیة األبعاد دور -)2(23العدد  -جامعة القدس المفتوحة األبحاث و الدراساتمجلة   31

  .2011،حزیران 
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كما تعكس تفضیل األحكام الشخصیة للمهنیین و التنظیم الذاتي للمهنة إزاء األحكام  تطبیقاته المحاسبیة خاصة،
 .  و المتطلبات القانونیة وسیطرته على تنظیم المهنة

  األبعاد الثقافیة للمجتمع – 2

 تقویمنا لعالمنا، نقوم بتهذیبها ولثقافة نموذج إدراكي رفیع یبین كیف نرى العالم، أي هي رؤیتنا و تمثل ا
كمدركات و نماذج تصبح فیما بعد سمتنا الثقافیة عن طریق التعلم والتدریب كوسائل أساسیة غرسها في عقولنا 

بهذا فهي ذات ارتباط و ثیق باإلنسان، نستخدمها في غرس قیمنا و رؤانا الرمزیة في نماذجنا العقلیة، و هي 
فهو الذي صنع الثقافة من وحي حاجاته االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة، وبدوره یؤثر في نوع الثقافة التي 

( یتسم بها و عن طریقها یتم وصف جمیع نشاطاته التي یقوم بها، و نمط إدراكه و أسلوب تفكیره 
  :أن هناك أربعة أنواع تكاملیة ونظامیة للثقافة هيGebre ، Antalloلذا یرى ) 1999:106الدباس،

 األیدیولوجیة : وتتضمن النظم اإلنسانیة المتكونة من األفكار و التفكیر و اإلدراك و الروح مثل: الثقافة الذهنیة
 و الفلسفة و النظریة و المعتقد، إذ إن مجموع نسق القیم و اإلدراك و الرؤیة و نسق المعتقدات تمثل

 .بمجموعات هذا النوع من الثقافة
 و هي نظم المعرفة و المعلومات التي ال تحتاج إلى تفسیر كالقوامیس و الموسوعات: الثقافة الرمزیة. 
 التي صنعها اإلنسان مثل الحاسب االلكتروني والطرق و  ءو تشیر إلى األشیا: الثقافة المادیة أو الطبیعیة

 .الورق و األقالم و غیرها
 و تتضمن كل تصرفاتنا المعبرة التي نستخدمها لتوصیل كوامننا الداخلیة على العالم: تصرفثقافة ال. 

  :و في هذا اإلطار یمكن إجمال أهم مكونات الثقافة أو قوانینها باآلتي  

تعد اللغة مضمون الهویة الثقافیة و مخزونها الفكري للغة تتجلى في تراكیبها و نوعیة جملها، فشكل  :اللغة -
  .ملة مرتبط دائما بضرب معین من الفكرالج

تمثل القیم موجهات سلوك اإلنسان، التي تأتي من الخبرات التي یكتسبها من خالل تنشئته االجتماعیة : القیم  -
هدف أو مستوى قیاسي للحكم على األشیاء حیث ینظر لها داخل الثقافة :" لذا یعرفها ولیام ایكهارت بأنها

، إذ من المستحیل أن یحتفظ أي مجتمع ) 403: 1998السموري و سعادة " (فیهاباعتبارها مسائل مرغوب 
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معینة تسود بینهم، و بخاصة تلك القیم المركزیة التي تعطي  بتماسكه و استمراره مالم یشترك أعضاؤه بقیم
  ).100: 19984جالل، (للثقافة طابعا معینا یمیزها عن غیرها 

شيء ما یتم تعلمه، أو شيء ما " المعتقد بأنه ) Webster ) 1986 :666یعرف قاموس :  المعتقدات -
، و تشیر دراسات و ارمز و دوركایم على أن أبناء " یعتنق كحقیقة یدعمها و یرسخها معلم أو مدرسة أو طائفة

  .الطبقات االجتماعیة المختلفة یختلفون في معتقداتهم و اتجاهاتهم نحو المسائل المختلفة 

دیان عقائد راسخة جدا و مؤثرة في حیات المجتمعات، و غالبا ما تشكل القاعدة المعرفیة تشكل األ :الدین  -
لها، فالدین یقدم رؤیة شمولیة تجیب عن األسئلة النهائیة المتعلقة بالكون و الحیات و اإلنسان، و هو نظام 

و المعتقدات ) 2000،32ملكاوي، (معرفي متمیز یؤثر في المجاالت المعرفیة و العلوم المتخصصة كافة 
  .األخرى كافة

و على أساس ذلك تجمع الدراسات على أن الثقافة تتجسد في نواحي المجتمع وتصرفاته كافة، و هي تمثل 
  :األبعاد التي تنتشر فیها و تتخللها و منها

  :االجتماعي البعد -1

ومون بها فهي تعد المرآة التي یق تتجلى الثقافة بشكل طبیعي في أفراد المجتمع من خالل مختلف السلوكیات
ظهورا لثقافة مجتمع ما وفي  رالحقیقة التي تعرض طبیعتها، الحقیقیة لذا یمكن عد هذا البعد من األبعاد األكث

  ):Amat*et.al، 2000: 4(أبرز القیم الثقافیة اآلتیة Hofstedeهذا اإلطار فقد حدد 

بینما تعني الجماعیة بأن الفرد مسؤول  لیة نفسه و حریتهتعني الفردیة تحمل الفرد مسؤو : الفردیة إزاء الجماعیة-أ
  .أمام عائلته ومجموعته ووطنه

فإن المجتمع یقبل الهرمیة في السلطة، و ال یطلب : المیل القوي الستخدام السلطة إزاء المیل الضعیف -ب
حول توزیعها بین الهیاكل  تبریرها إزاء المیل القوي للمجتمع في تفضیل معادلة القوة و یطلب تبریرات لها مفصلة

  .المختلفة

إن تجنب عدم التأكد هو حقیقة : المیل القوي لتجنب عدم التأكد المحیط بالمستقبل إزاء المیل الضعیف - ج
إنسانیة في حیات البشر، ولكن هناك مجتمعات ذات تجنب عال لعدم التأكد فهي تستخدم في ذلك القواعد و 
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ت ذات التجنب األقل فهي غیر مهتمة بهم ولهذا یكون التطبیق عندها حرا و النظم من أجل تجنبه،أما المجتمعا
  .مخططا وأكثر أهمیة من المبادئ و األفكار

إن المجتمع الذي یمیل إلى حب الظهور یعني تفضیله للبطولة و اإلنجازات : حب الظهور إزاء التواضع -د
تمع بقوة العالقات و نوعیة الحیات و المساواة بین الفردیة و النجاح المادي، فیما یعني التواضع اهتمام المج

  .األفراد و االنسجام

  : البعد السیاسي و القانوني -2

یعد هذا البعد انعكاسا للفلسفة العامة للمجتمع تجاه طبیعة تنظیم المجتمع و إحكام عالقاته المتبادلة فالمناخ 
النظام و طبیعته و أسلوب الحكم و مواقفه تجاه السیاسي هو انعكاس لفلسفة نظام الحكم الذي یحدد شكل هذا 

القضایا األساسیة في المجتمع ، أما النظام القانوني فإنه یعكس البیئة التشریعیة السائدة و أحكامها لذا فإن أهم 
  :متغیرات البیئة السیاسیة و القانونیة هي

  : النظام السیاسي- أ

عبر عن درجة التركیز في السلطة و مقدار التدخل الحكومي وهو یعبر عن فلسفة نظام الحكم لد المجتمع التي ت
  . التي لها تأثیر مباشر في األفراد و المجموعات و في النشاطات التي یقومون بها

  :النظام القانوني -ب

مسارا ) القانون العام(یشكل النظام القانوني القائم على األساس التشریعي أو المؤسس على السوابق القانونیة  
ا في حمایة المجتمع و محددا رئیسیا لدور األفراد و المجموعات و طبیعة أدوارهم االجتماعیة و االقتصادیة معین

  .و السیاسیة و منع االختالل الذي یقع عند أداء مثل هذا الدور

و هي مجموعة القواعد و األسس و اإلیضاحات التي تهدف إلى ترشید تطبیق : األنظمة و التعلیمات - ج
  .عینة على حاالت أو مواقف معینة، و هي من القواعد التخصیصة والتفصیلیة للقوانینمفاهیم م

   :البعد االقتصادي -3
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یعد أحد نظم التفاعل اإلنساني من خالل عملیة تبادل الحاجات فیما بینهم، و هي تعد من البیئات المعقدة نظرا 
وبما یجعلها أكثر استجابة إلشباع الحاجات لما تفرضه من قیود و محددات و ما تتطلبه من وضع نظم خاصة، 

  : وتحقیق الغایات وفي إطار ذلك فإن أبرز متغیرات هذا البعد تتمثل في

تنوع األنظمة االقتصادیة من أنظمة قائمة على قوى السوق إلى أنظمة تتفاوت فیما بین : النظام االقتصادي  -  أ
جة تدخل الدولة في هذا القطاع كما یعكس نوع ذلك، إال أن التوجه األساسي للنظام االقتصادي محكوم بدر 

  .السیاسات النقدیة و المالیة المستخدمة و درجة االستخدام
تشكل درجة النمو القاعدة األساسیة للتفكیر في االتجاهات القادمة للتطویر و : درجة النمو االقتصادي   - ب

تصادیة لها مشاكل مؤثرة تنعكس في التأثیر في أسالیب التنظیم و العمل االقتصادي، إذ أن التحوالت االق
 ).Gray*Radebaugh( متطلبات استجابة المجتمعات لمثل هذه التحوالت

طبیعة الوحدات االقتصادیة و درجة تعقیدها تشكل الوحدات االقتصادیة ائتالفا لقدرات األشخاص في    - ت
د، و الذي یؤثر في اتجاهات التمویل و اإلدارة و لذا فهي تشكل إطارا لنوع االئتالفات المقبولة و السائ

 .االستثمار و حجمه و قراراته التمویلیة
یتمثل الستقرار من خالل درجة توافر الموارد االقتصادیة و البشریة و المادیة : درجة االستقرار االقتصادي   - ث

ة فضال عن االستقرار العام في مستوى األسعار، و نوع المنافسة و طبیعتها التي تنعكس بمجملها في درج
 .تقدم المجتمع االقتصادي و استقراره

وهي أحد أبرز الخصائص االقتصادیة للمجتمعات التي تفسر : درجة تقدم المجتمعات المالیة و تعقیدها    -  ج
 ىالمالیة إحد قمصدر األموال الموجهة لالستثمار و حجمها و طبیعة رؤوس األموال العاملة كما تعد األسوا

ك المالي لطبیعة الوحدات االقتصادیة و دورها في تحقیق النمو و توجیه المتغیرات التي تعرض حجم إلدرا
    .  الموال و االستثمار

  32:ي تشكیل السلوكیات المحاسبیة للمجتمع االقتصاديدور األبعاد الثقافیة ف3-  

لومات ألن یتعاملوا بها، مع المع یختلف األفراد فیما بینهم في استخدامهم ألنماط التفكیر التي اعتادوا
المتاحة حیال المشكالت و المواقف التي یواجهونها، و قد یصل ذلك االختالف إلى مستوى المجموعات داخل 

لكل جعلنا منكم  « :المجتمع الواحد أو بین المجتمعات بأسرها نسبیا، إذ یقول الكریم في محكم كتابه العزیز
                                                             

32  Gray, S. J. (1988) , towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems 
internationally, Abacus. Vol. 24 – P1-15. 
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، فالفكر ال ) 48- المائدة (  » كم في ما آتاكمشرعة و منهاجا و لو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلو 
یعتمد الخیال في صیاغة أحكامه و مواقفه  ینطلق عموما من فراغ في بناء منهجه ووضع تصوراته و رؤاه، و ال

یبدأ من العدم في تحدید أهدافه، ولكنه في كل ذلك یصدر عن إطار معرفي یترك بصماته بشكل أو آخر  و ال
، و بذلك فإن د أنماط سلوكیاته و نشاطه العقليطریقة مباشرة في منهجیة تفكیره، و تحدعلیه، و التي تؤثر ب

قیمة نمط فكري تنبع من قدرته على االتساق مع المبادئ األساسیة للنظم الثقافیة و االجتماعیة التي یولد منها، 
ة للدول التي درسها بما یعزز أن هناك اختالفات شاملة بین التولیفة الثقافی hofstedeو في هذا اإلطار وجد 

كون أنظمة الثقافة مختلفة دولیا، و بالتالي فإن نمط التفكیر مختلف دولیا، ألن إحدى مكوناته المعرفیة األساسیة 
مختلفة دولیا، و من جانب آخر فإن تأثیر هذه القیم على الفكر العلمي یؤدي دورا أساسیا في تكوینه و قولبته 

تحدید القیم المحاسبیة لمعرفة ) Gray ،1988(بیقي على حد السواء و هو ما یترجمه بالجانب النظري و التط
للثقافة، و بالتالي تصنف البیئات محاسبیا وفق إطارها الثقافي ، فق حد  hofstedeأساسها الثقافي وفق أبعاد 

Gray  74:1998(أربع قیم محاسبیة ،Gray *redbaugh :(  

حكام الشخصیة للمهنیة والتنظیم الذاتي ألو هذه القیمة تعكس تفضیل ا: ة القانونیةالسیطرة المهنیة إزاء السیطر  -
  .للمهنة إزاء األحكام و المتطلبات القانونیة و سیطرته على تنظیم المهنة

التنوع  و هذه القیمة تعكس تفضیل إلزامیة توحید التطبیقات المحاسبیة بین الشركات إزاء: التوحید إزاء التنوع -
  .ستخدام طبقا لحالة كل شركةفي اال

وهذه القیمة تعكس أفضلیة المدخل الحذر في القیاس و العرض الذي یساعد في تجنب : التحفظ إزاء التفاؤل -
عدم التأكد الذي یحیط باألحداث المستقبلیة إزاء مدخل متفائل بشكل أكبر، مثل مدخل حساب المخاطر، ومدخل 

  .عدم التدخل الحكومي

حیث أن السریة تعكس تفضیل موثوقیة عالیة لكي یفصح عن المعلومات حول الشركة : الشفافیة السریة إزاء -
 .فقط ألولئك الذین تربطهم عالقة باإلدارة و التمویل، إزاء وضوح و شفافیة أكثر عمومیة

  33: أثر الثقافة المحاسبیة على المهنة المحاسبیة:المطلب الثاني 
، نجد أن التكوین الفكري والتطبیق Gray34ــ لو القیم المحاسبیة  Hofstedeیة في إطار الربط بین القیم الثقاف

كما تجدر المالحظة أن األدبیات المحاسبیة ، الثقافي فب االختالبالمحاسبي مختلف فیما بین البیئات الدولیة بس

                                                             
33   Noravesh, Iraj, Dianati, Zahra Dilami & Bazaz Mohammad S. , (2002) , The impact of culture on 
accounting: does Gray’s model apply to Iran, Review of Accounting and Finance, Emerald Group 
Publishing Limited Volume 6 issue 3, pp. 254 – 272  .  
34 Gray, S. J. (1988) , towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems 
internationally, Abacus. Vol. 24, pp. 1- 15. 
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 ,Pourjalali & Meek, 1995; & Chow ) .تم ربط الممارسات المحاسبیة بالقیمة الثقافیة في المجتمع
Shields, & Wu, 1999.(35  كاآلتي:  

  إن السیادة المهنیة في دولة ما یعني أن تولیفتها الثقافیة هي فردیة عالیة، مع تجنب عدم تأكد ضعیف مع
میل ضعیف الستخدام السلطة و حب للظهور عالي، و عكس ذلك تماما لو كانت المحاسبة في دولة 

فالمهنیة ترتبط بالفردیة كونها تحتاج لعالقات اجتماعیة ضعیفة بحیث تسیطر علیها الحكومة أو القانون ، 
 .یتصرف كل فرد أو مجموعة بشكل مستقل

 فرنسا مثال فان تولیفتها الثقافیة تعكس جماعیة عالیة وتجنب عدم / إذا ما كانت دولة ما تستخدم التوحید
المیل الستخدام السلطة و حب الظهور تأكد عال مما یدعو ذلك إلى استخدام القانون و األنظمة، و كذلك 

 .و ضعیفة نتیجة التماسك األسري و تفضیل الرعایة األبویة للدولة
  إن الدولة التي تسود تطبیقاتها المحاسبیة سمة التحفظ العالیة یعني ذلك أن تولیفتها الثقافیة تعكس میال قویا

 .یةلتجنب عدم التأكد و حب الظهور ضعیف، و ارتباط عال مع الجماع
  ترتبط السریة بالتحفظ لذا فهناك عالقة قویة بین السریة ، و تجنب عدم التأكد ألن المدیر یحاول دائما

كتمان مصادره في تقاریره المالیة منعا لمعرفة خصومه لخصوصیات الوحدة، مما یتطلب الدخول معهم في 
السلطة، ألن اإلدارة ذات  مامعارك تنافسیة، و هناك عالقة قویة بین السریة و المیل القوي الستخد

التوجهات البیروقراطیة تحاول إبقاء جمیع المعلومات لدیها لتركیز القوة بیدیها حصرا، و هناك ارتباط قوي 
 .بین السلطة و الجماعیة، وكذا حب الظهور

دفا بمعنى تعد إحدى التنظیمات االجتماعیة التي تمارس دورا اجتماعیا خدمیا ها تابالحسامحافظ وبما أن مهنة 
أن تستجیب لحاجات المجتمع و متغیراته و أن تعكس الظروف االقتصادیة و القانونیة و السیاسیة و االجتماعیة 

لذا فان وضوح  قدراتها في أنها تعكس هذه الظروف،داخل نشاطها العلمي و المهني و أن جدواها تعتمد على 
 .ي إبراز هویة ثقافة المجتمع ذات االرتباط الوثیق ببیئتهامالمح التطبیقات العملیة للمهنة، یعتمد على قدرتها ف

دور الثقافة في المحاسبة : بعنوان 2013سنة  k. Koleśnik دراسةذكرنا في مقدمة البحث  وكما سبق و 
سنة  Gray ، على ضوء ما قام بهثر الثقافة الوطنیة على المحاسبةأتحقق من للعلى ضوء األبعاد الثقافیة 

  :المتمثلة فيلتحدید أربع أبعاد للثقافة المحاسبیة  hofstede :األبعاد الثقافیة لـــ عملإست أین 1988

                                                             
35 Liming Guana and Hamid Pourjalalia,Effect of Cultural Environmental and Accounting Regulation on Earnings 
Management:A Multiple Year-Country Analysis,,Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics,University of 
Hawaii at Manoa,2010,p2 
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 الكفاءة المهنیة مقابل الرقابة القانوینة :Professionalism versus Statutory Control فضیلیعني ت 
 اإللزامیة القانونیة طلباتبالمت االلتزام من بدال الذاتي التنظیم على والحفاظ الفرديبالحكم   المهنة مارسةم

  )تطبیق وتحسین القوانیین( ؛القانونیة والسیطرة
 التوحید مقابل المرونة: Uniformity versus Flexibility   بین موحدة محاسبیة ممارسات تنفیذ تفضیل 

 المتصورة للظروف وفقا المرونة من بدال الزمن مر على الممارسات لهذه المستمر واالستخدام الشركات
  ت،للشركا

 المحافظة مقابل التفاؤل: Conservatism versus Optimismعدم لمواجهة وذلك لقیاسل حذرا نهجا فضیلت 
  ؛)القیاس المحاسبي لألصول واألرباح( تفاؤال كثراأل المخاطرة نهج من بدال المستقبلیة لألحداث الیقین

 السریة مقابل الشفافیة: Secrecy versus Transparency عن المعلومات إفشاء وتقیید سریةال فضیلت 
 وانفتاحا شفافیة أكثر لنهج خالفا المؤسسة إدارة مع وثیق بشكل یشاركون الذین ألولئك فقط التجاریة األعمال
 :ذلك 1988سنة  Gray:والشكل یوضح أبعاد الثقافة المحاسبیة لـــــ ،)اإلفصاح عن المعلومات( علنا ومساءلة

  
  

  

  

  

  

  

  

  1988سنة  Gray:أبعاد الثقافة المحاسبیة لـــــسة أثار درا : 01شكل رقم 

تتمثل  Hofstede :و األبعاد الثقافیة لـــ Gray: كما تجدر اإلشارة أن العالقة بین األبعاد الثقافیة المحاسبیة لــــ
  :في الجدول التالي

  

  القیم المحاسبیة

  القیم اإلجتماعیة

  األنظمة المحاسبیة

  القوى الخارجیة 

  القوى الخارجیة 

  المهنة 

  ار االستثم

    السلطة

  التدفقات

  الجغرافیا 

  االقتصاد 

  النمو الدیمغرافي 

    العبقرة

    التاریخ

    التكنولوجیا

    المدنیة

  النتائج المؤسسیة 

  نظام المساواة

  رأس مال السوق 

  الجمعیات الحرفیة 

    التسویق

    الدیانة

  الملكیة المشتركة
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القیم المحاسبیة 
 Grayحسب 

  أبعاد الثقافة المحاسبیة حسب هوفستد

مؤشر مسافة 
  لسلطةا

مؤشر تجنب عدم   الذكوریة  الفردیة
 الیقین

  سالب  ال یوجد رابط  موجب  سالب  التكوین

  موجب  ال یوجد رابط  سالب  موجب  التوحید

  موجب  سالب  سالب  ال یوجد رابط  القیاس

  موجب  سالب  سالب  موجب  اإلفصاح

 

أبعاد الثقافة راسة أثار د -العالقة بین أبعاد الثقافة المحاسبیة حسب هوفستد و غراي :  01جدول رقم 
  1988سنة  Gray:المحاسبیة لـــــ

 statutory(یمیز بین السلطة التشریعیة  Gray ،تحدید األبعاد التي تمیز النظام المحاسبي إطار فيو 
authority ( والنظام المحاسبي)accounting systems( وخصائص اإلفصاح والقیاس في النظم ،
  .36المحاسبیة

، أضافا عوامل أخرى عند دراسة المقارنة 1995سنة  Doupnik &Salterید من الباحثین مثل العدهناك أیضا 
النظام القانوني، العالقة بین األعمال التجاریة للمؤسسات ومقدمي رأس : الدول هي نة المحاسبیة بیفبین الثقا
 37.قتصاديالضریبیة، مستویات التضخم، مستوى التعلیم، مستوى التطور اال نیالقوا نالمال، 

  أهداف الثقافة المحاسبیة: المطلب الثالث

 تحسین المحاسبة و ترسیخها. 
 فهم المحاسبة و إجراءات الرقابة علیها. 

                                                             
36 Katarzyna Koleśnik,Financial Internet Quarterly „e-Finanse”,University of Information Technology and 
Management Sucharskiego, 2013,Vol9,p 2-3  /  www.e-finanse.com 
37 Oriol Amat, John Blake, Philip Wraith , Ester Oliveras,DIMENSIONS OF NATIONAL CULTURE AND THE 
ACCOUNTING ENVIRONMENT- THE SPANISH CASE,,SSRN,2000,p 8 
 

http://www.e-finanse.com
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 مقارنة المعلومات المحاسبیة في الوقت و المكان. 
 دمج الحسابات في اإلطار الموسع للمجموعات، قطاع النشاط و الدولة. 
 لفاعلة في الحیاة االقتصادیة و المهتمین بالمعلومات تسهیل االتصال بین مختلف األطراف ا

 38.المحاسبیة وطنیا أو دولیا
 تطور العالقات االقتصادیة بین أعوان تختلف ثقافتهم و لغاتهم . 
  تبادل المعلومات المحاسبیة و المالیة و التي من أهم أهدافها اإلجابة على احتیاجات مستخدمیها

 ...ت الحكومیةكالمستثمرین و المقرضین و الجها
 تساعد على اتخاذ القرار المناسب. 
 تساعد على تحقیق التنمیة االقتصادیة. 
 39.تهدف إلى الرفع من إنتاجیة المصالح المحاسبیة من خالل إتباع معاییر تتحرى الصدق والوضوح 
 راف توحید المنتج المحاسبي المتمثل في القوائم المالیة الختامیة التي تلبي احتیاجات مختلف األط

 .الطالبة للمعلومات المحاسبیة
 نشر الوعي المحاسبي. 
 المساعدة على حسن فهم و تطبیق المعاییر المحاسبیة. 
   التعرف على المبادئ المحاسبیة و المعاییر األساسیة التي یتم تطبیقها، و البحث في إمكانیة

  .تطویرها إلى األفضل في ظل التطورات االقتصادیة و االجتماعیة المعاصرة

  أهمیة الثقافة المحاسبیة: الرابعالمطلب 

  :فيالثقافة المحاسبیة  ن أهمیةمكت

 40.التمكن من الفهم الصحیح للمعاییر المحاسبیة و سهولة استخدامها 
 إمكانیة مقارنة القوائم المالیة. 
 التوصل إلى قرارات رشیدة. 

                                                             
  .53، ص01/2002، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد"تجربة الجائر"ید المحاسبيمداني بن بلغیث، إشكالیة التوح  38
  

  .68،ص 2004مداني بن بلغیث، أھمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر،  39
، نقال عن بالرقي تیجاني، التطورات االقتصادیة الحدیثة المؤثرة على 1977العربیة، مصر،  نمر حلمي محمود، النظریة المحاسبیة المالیة، دار النھضة  40

المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبیة الدولیة، جامعة باجي مختار، : اإلطار العلمي للنظریة المحاسبیة، الملتقى الوطني حول مستجدات األلفیة الثالثة
  .6- 5، ص 2007نوفمبر 21/22عنابة، الجزائر، 
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 تحقیق التنمیة االقتصادیة. 
 41.حتیاجات مختلف مستعملي المعلومات المحاسبیةالمساهمة بوضع إطار محاسبي یستجیب ال 
 تنظیم الممارسات المحاسبیة. 
 إیصال المعلومات المحاسبیة إلى األطراف المستفیدة. 
 تحدید القیم المحاسبیة لمعرفة أساسها الثقافي. 
 االستجابة لحاجات المجتمع و تغیراته. 
 عیة داخل نشاطها العلمي و المهنيتعكس الظروف االقتصادیة و القانونیة و السیاسیة و االجتما. 
 ترجمة الواقع االقتصادي إلى اللغة الرمزیة للمحاسبة. 
 تنوع الطرق المحاسبیة من خالل تنوع الثقافات و الحضارات. 
 ترجمة القواعد العامة للمجتمع إلى قواعد محاسبیة تساعد على إنجاز سلوك مرغوب اجتماعیا. 
 ألعمال،سیاسیة، اقتصادیة،  تكنولوجیة، كلها تعد من العوامل ذات مواجهة التغیرات الحاصلة في بیئة ا

  .التأثیر

  مهنة محافظ الحساباتو الثقافة المحاسبیة العالقة بین : المبحث الثالث

، تدقیقیمثل التأهیل العلمي و العملي األساس األول الذي یرتكز علیه نجاح مهنة المحاسبة و ال
 طبیعةعلى أكمل وجه، كما أن رف و الخبرات التي تساعد على ممارسة المهنة باعتبارها وسیلة لتثمین المعا

 أداء على الحسابات محافظة مهنة مساعدة في تساهم المالي اإلفصاح ثقافة، اإلبالغ و المحاسبي القیاس
  .مطلوب هو ما وفق مهامها

  .عالقة الكفاءة المهنیة بمهنة التدقیق :األول المطلب

یقوم بفحص القوائم المالیة یجب أن یكون لدیه كفاءة معینة، و تتوفر لدیه خبرة  تعني أن الشخص الذي
فنیة تظهر تلك الكفاءة، و لكي تعطي هذه المواصفات أثرها البد أن یتمتع صاحبها بالتدریب العلمي و العملي 

دیه شروط التأهیل المستعملة آلراء المدقق یجب أن یتوافر ل فالمناسبین، و حتى تكون هناك ثقة لدى األطرا
  .العلمي و العملي و االستقالل عند إبداء الرأي

                                                             
جامعة - ، مجلة الباحث، صادرة عن كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر"تجربة الجزائر"بن بلغیث مداني، إشكالیة التوحید المحاسبي  41

  .54، ص2002، 01ورقلة، العدد رقم 
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ولتحدید معیار الكفاءة البد من تحدید القدر المناسب من التأهیل العلمي و التأهیل العملي والتكوین 
  42.المهني المستمر

لك الحصول معنى هذا أن یكون لدى المدقق مؤهال جامعیا في المحاسبة و التدقیق كذ :التأهیل العلمي-أ
على قدر كاف من جوانب المعرفة المرتبطة بالعلوم األخرى، كاإللمام بالجوانب السلوكیة و اإلدارة مثل االقتصاد 

یجب على الشخص الذي یرغب في أن یكون مدققا قضاء فتر من الزمن للتدریب العملي ومعرفة  .واإلحصاء
  .أصول المهنة تحت إشراف شخص مهني ذو خبرة

على المدقق أن یلتحق بصفة إجباریة أو اختیاریة بمختلف برامج التكوین  :المهني المستمرالتكوین  -ب
المستمر عن طریق الملتقیات و فرض التكوین المختلفة، هذا حتى یقوم بتحدیث معلوماته و معرفته العلمیة و 

  .العملیة، وهذا ما یتیح له كذلك مواكبة آخر مستجدات المهنة

لكثیر على االهتمام بالتأهیل العلمي و العملي و المهني و الخبرة العملیة الكافیة ولقد سلط الضوء من ا
للعاملین في مكاتب المراجعة مع ضرورة التركیز على مواكبة التطورات الحدیثة للمهنة، والمحافظة على 

ما یجب على استقاللیة مراجع الحسابات و دعمها، التخطیط المسبق و التنفیذ السلیم لعملیة المراجعة، ك
المؤسسات المهنیة أن تقوم بتحدید حد أدنى ألتعاب مراعي الحسابات، مع فرض نظام مناسب وعلمي في تحدید 
تلك األتعاب، كما أوصى الباحث الجهات الرسمیة و الجمعیات المهنیة بتبني معاییر محاسبیة و مراجعة محلیة 

ة وذلك لمعالجة أوجه النقص و القصور فیها، مع إعطاء و إعادة النظر في التشریعات والقوانین المنظمة للمهن
  .الجمعیات المهنیة صفة اإللزام للتوجیهات و التعلیمات الصادرة عنها

ممارسة المهنة بكل مصداقیة وجدیة و إتقان  تعتمد مهنة محافظ الحسابات على الكفاءة المهنیة من أجل
بدال من ) االستقاللیة(ي و الحفاظ على التنظیم الذاتي ممارسة المهنة بالحكم الفرد و یفضل محافظ الحسابات

االلتزام بالمتطلبات القانونیة اإللزامیة و السیطرة القانونیة التي تقید عمله، وهذا یتوافق مع الثقافة المحاسبیة مما 
ة كان ، أي أنه كلما كانت هناك كفاءة مهنیة عالیفي تحقیق جودة مهنة محافظة الحسابات في الجزائریساهم 

  .هناك تطبیق أمثل وتحسین للقوانین

 
                                                             

  .52ص سابق، عمحمد سمیر الصبان و عبد الوھاب نصر علي، مرج  42
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  . التوحید المحاسبي بمهنة التدقیقعالقة  : المطلب الثاني

یعد التوحید المحاسبي وظیفة لیس من السهل فصلها عن طبیعة النظام االقتصادي، من حیث أنها تقوم 
الصبغة النظامیة للمعلومات التي یكون هذا النظام بحاجة إلیها، و علیه فالتوحید المحاسبي أساسا بإضفاء 

أصبح مطلبا أساسیا لموائمة المحاسبة مع التغیرات االقتصادیة العدیدة و المتالحقة و التي لها تأثیر كبیر على 
  .حیاة المؤسسة التي تعني بها المحاسبة

  43:لى أنهویمكن تعریف التوحید المحاسبي ع

هو أن تعتمد المحاسبة على مصطلحات و قواعد مشتركة و متشابهة، و أن تصدر و ثائق و قوائم مالیة یكون "
 .التطابق و االنتظام  فهو یعني التماثل و". محتواها و تقدیمها متطابق من مؤسسة إلى أخرى

  :أهداف التوحید المحاسبي -1

تختلف ثقافتهم و لغاتهم، الزمته دائما الحاجة إلى تبادل تطور العالقات االقتصادیة بین أعوان إن 
المعلومات المحاسبیة و المالیة و التي من أهم أهدافها اإلجابة على احتیاجات مستخدمیها كالمستثمرین و 

وهي بذلك تعتبر جوهر عملیة اتخاذ القرارات سواء محلیا أو دولیا، و هو ما ... المقرضین و الجهات الحكومیة
و جود مجموعة متجانسة من القواعد المتعلقة بإعداد و عرض البیانات المحاسبیة و المالیة، لیتسنى من  یفترض

  .رشیدة...) استثماریة، تمویلیة،(خاللها التوصل إلى قرارات 

  44:یعتبر التوحید، التبسیط، و التمییز من األهداف المنوطة بعملیة التوحید المحاسبي من خالل

و ینتهي بالقوائم الختامیة، یهدف ) الوثائق المستندات،(محاسبي الذي یبدأ من قرائن اإلثبات توحید المسار ال -
التوحید المحاسبي في هذه المرحلة إلى الرفع من إنتاجیة المصالح المحاسبیة، من خالل إتباع معاییر تتحرى 

  .الدقة

ي تلبي احتیاجات مختلف األطراف الطالبة توحید المنتج المحاسبي المتمثل في القوائم المالیة الختامیة الت -
رب مصالحها هو الداعي لتوحید هذه امكانیة تضإللمعلومات المحاسبیة، ذلك ألن عدم تجانس هذه الفئة و 

                                                             
43 COLASSE Bernard, Comptapilité général : PCG 1999 et IAS.Ecnomica , Paris,2001,P :26.   

  .68مداني بن بلغیث، أھمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة، ،ص  44
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القوائم، حتى تتم اإلجابة على احتیاجات اكبر قدر ممكن من احتیاجاتهم، لهذا ینبغي على المعاییر التي تحكم  
تكون جامدة، بل ینبغي أن تكون مرنة و قابلة للتفسیر من عدة جوانب، و أن تبني  توحید هذا الجانب أن ال

، ألنه لدى مستعملي هاته المعاییر وتطبیق المعاییر المحاسبیة الجدیدة، ینبغي أن یجیب على حاجات معینة
 .مر الوحید الكفیل بضمان حسن فهم و تطبیق هذه المعاییراأل

  45.تحسین المحاسبة - 

  .سابات و إجراء الرقابة علیهافهم الح -

  .مقارنة المعلومات المحاسبیة في الوقت و المكان -

  .دمج الحسابات في اإلطار الموسع للمجموعات، قطاع النشاط و الدولة -

  .إصدار اإلحصائیات -

یهدف أیضا التوحید المحاسبي إلى تسهیل االتصال بین مختلف األطراف الفاعلة في الحیاة االقتصادیة 
تستجیب مهنة محافظ الحسابات التي تعد مهنة هادفة إلى تفضیل إلزامیة  المهتمین بالمعلومات المحاسبیة وو 

في االستخدام طبقا لحالة كل شركة، كلما كانت هناك مرنة توحید التطبیقات المحاسبیة بین الشركات وجعلها 
و ذلك یعمل على ضبط المعلومات  محاسبةبیانات موحدة كانت هناك إمكانیة االعتماد علیها لتحقیق أهداف ال

المحاسبیة بالقوائم المالیة و تسهیل أداء مهنة محافظ الحسابات من خالل إضفاء الصبغة النظامیة على 
المعلومات المحاسبیة التي تكون بحاجة إلیها، فالتوحید المحاسبي یعد مطلبا أساسیا لضمان موائمة المحاسبة و 

ة للتغیرات و التحوالت االقتصادیة العدیدة و المتالحقة، مما یضمن للمدقق تمثیل مسایرة الممارسة المحاسبی
حقیقي للواقع االقتصادي خدمة لوظیفة اإلخبار التي تعني بها المحاسبة، ومن ثم تلبیة االحتیاجات من 

  .طبیعتهم وأهمیتهم فالمعلومات لمختلف األطراف المستعملة باختال

  

  

                                                             
  .  53،مجلة الباحث، مرجع سابق، ص"تجربة الجزائر"مداني بن بلغیث، إشكالیة التوحید المحاسبي  45
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  .الغ المالي بمهنة التدقیقاإلبعالقة : المطلب الثالث
 :اإلبالغ المالي-

تمثل وظیفة إیصال المعلومات المحاسبیة إلى األطراف المستفیدة العالقة الرابطة للمحاسبة ببیئتها، كما 
أن نوع المستخدمین و طبیعة حاجاتهم و التوجهات األساسیة للنظام، و السعي الحثیث لإلیفاء بها، و أسلوب 

لي، إذ تختلف نظم اإلبالغ المالي فیما اآلمدى مالئمتها مكونات مالزمة لنظام اإلبالغ عرضها و توصیفها و 
بین البیئات الدولیة المختلفة تأسیسا على اختالفاتها في طبیعة القوائم المالیة و تسلسل أهمیتها و صیغ عرضها 

ختلف أیضا في و معها، و تو مصطلحاتها الفنیة و درجة اإلفصاح عن المعلومات المقدمة القوائم المالیة 
مین معینین و السعي لإلیفاء بحاجاتهم، فضال عن ذلك من خالل الظروف المؤثرة في توجهاتها نحو مستخد

حاجات المستخدمین، و على قوة مجموعات المستخدمین المختلفة في تأكید حاجاتهم من المعلومات، و یؤكد 
Harrison*Mcki)236 :1986 (non إذا ما أردنا فهم نظام اإلبالغ المالي للشركات في بلد "وجهة نظره بقوله

ما، فإننا یجب أن نكون قادرین على وصف طبیعة االعتمادیة المتبادلة و التفاعل بین مكونات النظام، كما 
ؤثر بها الثقافة في تلك المعاییر و تییر النظام، و قیمه و الطریقة التي ایجب أن تكون قادرین على وصف مع

في سلوك المجموعات داخل النظام، من خالل الغیر الحاصل في النظام نفسه و األنظمة الزمیلة القیم و 
لدا فانه رغم الجهود المستمرة في مجال تماسك اإلبالغ المالي، فإن التغیر في البیئة یهدد " األخرى عبر الزمن

تعاني تنظیما من التغیرات  الحاصلة في  بشكل ثابت مالئمة القوائم المالیة، إذ أن مسائل اإلبالغ المالي الجدیدة
بیئة األعمال، فالعالقة الجدیدة بین الشركات و القوانین الجدیدة وكذلك التغیرات في البیئة السیاسیة و 
االجتماعیة و التكنولوجیة و االقتصادیة كلها تعد من العوامل ذات التأثیر في النظام،لذا فإن أي نظام لإلبالغ 

ة تفاعل مؤسسات النظام االجتماعي المختلفة مع السلطات المنظمة سواء كانت حكومیة أو المالي یمثل نتیج
عن كونه یتحدد في ضوء النشاطات المتبادلة بین اإلبالغ  شبه حكومیة أو مؤسسات مهنیة محاسبیة، فضال

التبادل، لدا تؤثر  المالي كنظام و النظم األخرى داخل البیئة كالنظم القانونیة و السیاسیة و نظم الشركات و
درجة سریة المجتمع كقیمة ثقافیة تأثیرا مباشرا جدا في حجم اإلفصاح الذي یكون المشروع راغبا في اإلعالن 
عنه في تقاربه الخارجیة، إذ كلما كانت درجة السریة أو عدم الثقة بالجهات الخارجیة أكبر، كلما انخفض مستوى 

االختالف في نظم اإلبالغ المالي فیما بین البیئات الدولیة، لذا ففي  كما یعد التحفظ أحد أبرز أوجه اإلفصاح
العدید من الحاالت تكون المعاییر المحاسبیة ما هي إال نتیجة لعملیات تسویة بین مبدأ التحفظ و المبادئ 

غ المحاسبیة األخرى، و یبرز تأثیر عامل التضخم في فرض نوعیة من المعلومات التي یقدمها نظام اإلبال
المالي كالقوائم المالیة الملحقة و المعدلة كما یؤدي التدخل الحكومي دورا مهما في تحدید محتوى التقاریر 
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المحاسبیة و طبیعتها فقد یكون التدخل الحكومي دورا محكما في تحدید محتوى التقاریر المحاسبیة وطبیعتها، فقد 
صیل الدقیقة و هي البلدان ذات المنظور القانوني یكون التدخل شامال في بعض البیئات لیصل إلى حد  التفا

كفرنسا مثال و بعكسها الدول االنكلوسكسونیة التي تنیط المهمة بهیئات مهنیة مستقلة أو شبه مستقلة لذا فهي 
  .Gray*Radebaugh ) 1997( تؤثر بشكل خاص في نوع التنظیم و درجة التخطیط المركزي

المثیرة للجدل في الوسط المهني سواء بین المحاسبین أو بین  یعد اإلفصاح المحاسبي من الموضوعات
  .اإلدارة و المحاسبین، وبین مراجعي الحسابات من جهة وبین مستخدمي القوائم المالیة من جهة أخرى

وسیلة لتوصیل المعلومات إلى المستفیدین بهدف توضیح حقیقة الوضع المالي للمؤسسة دون  إذ هو
  .تضلیل

 :یمكن تعریفه على أنه :ح المالياإلفصا فتعری -1

عملیة إظهار المعلومات المالیة سواء كانت كمیة أو وصفیة في القوائم المالیة أو في الهوامش  -
المكملة في الوقت المناسب، مما یجعل القوائم المالیة غیر مضللة ومالئمة  لوالجداو والمالحظات 

ة اإلطالع على الدفاتر والسجالت ــتي لها سلطــــــیة والـــــــراف الخارجـــــــألطة من اـــــــم المالیـــــستخدمي القوائــــــلم
  46. ةللشرك

 إعداد عند المحاسبیة المعلومات عرض في امبهاإل وعدم الوضوح"  أنه على المحاسبي اإلفصاح عرف وقد_ 
  47"المحاسبیة والتقاریر المالیة القوائمالحسابات و 

  :عن المعلومات المحاسبیة  لإلفصاحالمقومات األساسیة  - 2

  :على المقومات الرئیسیة التالیة یرتكز اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة في القوائم المالیة المنشورة 

 ؛تحدید المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبیة  
 ؛تحدید األغراض التي تستخدم فیها المعلومات المحاسبیة 

                                                             
ـ مجلة الباحث، العدد السابع  (IAS/IFRS) أحمد سفیر ـ خیار الجزائر بالتكییف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة زغدار 46

  .)84ص ( ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2010/2009
 للدراسات تشرین جامعة مجلة االستثمار، قرار ترشید في المالیة األوراق سوق في المحاسبي حاإلفصا دور مكیة، فؤاد أحمد نغم قیطیم، حسان زیود، لطیف 47

   . 179  ص ، 2007 األول، العدد ،29 سوریا المجلد العلمیة، والبحوث
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 ؛لمحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنهاتحدید طبیعة ونوع المعلومات ا 
 ؛تحدید أسالیب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 
 48.توقیت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 

  49:المحاسبي اإلفصاح أسالیب -3

 أثر وبیان المالیة، المعلومات عن اإلفصاح لغرض استخدامها یمكن التي األسالیب من العدید توجد
  .المالحق أو المالیة التقاریر في ةاألحداث االقتصادی

 ونوعیة طبیعة على هذه األسالیب من أي استخدام یتوقف حیث البعض لبعضها مكملة أسالیب هي و
 للقوائم المكونات األساسیة ضمن إظهارها ویجب أساسیة تعتبر معلومات فهناك المعلومات، وأهمیة ودرجة
 أو المالیة ملحقات للقوائم في ولكن عنها، اإلفصاح یتطلب انویةث اعتبارها یمكن أخرى معلومات وهناك المالیة،

العامة  األسالیب من مجموعة هناك وعشوائیة منظمة غیر اإلفصاح عملیة تكون ال وحتى الهوامش، في
 المالیة للقوائم والمستخدمین المحاسبین أوساط بین واالتفاق القبول من عالیة بدرجة تتمتع التي و لإلفصاح،

  :منها

 القوائم عرض في یتمثل المحاسبي اإلفصاح من مهما جزءا إن :بنودها ترتیب و المالیة القوائم إعداد -أ
مكانیة وفهمها تھاقراء عملیة تسهل علیها، المتعارف والمبادئ المحاسبیة القواعد وفق مكوناتها وترتیب المالیة،  وإ
 .واستخالص المعلومات المستخدمین طرف من مقارنتها

 أقل معلومات إضافة أو تفسیر، أو لتوضیح الهامشیة المالحظات استخدام یتم :الهامشیة حظاتالمال -ب
 عن كاإلفصاح وصفیة، أو كمیة معلومات على تحتوي أن یمكن التي و المالیة، القوائم بعناصر والمتعلقة أهمیة

 االلتزامات عن اإلفصاح إلى إضافة المتبعة، المحاسبیة المبادئ و الطرق أو المیزانیة، لتاریخ الالحقة األحداث
  .المحتملة

 بعض عن تفاصیل إعطاء خاللها من یتم األصلیة، القوائم مع ترفق إضافیة قوائم على وتشمل :المالحق .ج
 وطرق الثابتة األصول ذلك ومثال الهامشیة، المالحظات تستوعبها ال والتي المالیة، بالقوائم الواردة البنود

                                                             
مذكرة ماجستیر  – ة االجتماعیةاالفصاح المحاسبي في ظل توسع المنھج المحاسبي المعاصر لیشمل المحاسب - لعیبي ھاتو خلف و ولیــد ناجي الحیالي  48
  .)29ص (  - األكادیمیة العربیة في الدنمارك - عضو اتحاد الجامعات العالمي \عضو اتحاد الجامعات العربیة  -بغداد  2009 –

. 584، ص2005محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة و انعكاساتھا على الدول العربیة، ایتراك للطباعة و النشر، مصر،   49  
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 الدیون ومخصص المدینین قائمة لألسعار، العام المستوى في التغیر أساس على المالي مركزال قائمة االهتالك،
  .الخ...المخزون السلعي قائمة فیها، المشكوك

 األرقام بعض لتوضیح المالیة القوائم في األقواس تستخدم :األقواس خالل من الموجودة المعلومات -د
 الملمین غیر المستخدمین قبل من ظهورها سبب أو ابهاحتسا طرق فهم یصعب والتي المالیة، بالقوائم الظاهرة

 .الفترة ایةنه مخزون تقییم في المستخدم المبدأ بیان مثل بالمحاسبة،

 الخارجي، المراجع تقریر علیها والمتفق المستخدمة اإلفصاح وسائل ضمن من یعتبر :المراجع تقریر -ج
 وسالمة موضوعیة عن محاید رأي إعطاء المراجع تقریر خالل من یتم حیث المؤسسة إدارة مجلس وتقریر
 یقوم حین في المنشورة، المعلومات في المستخدمین ثقة تعزیز بغرض وذلك المالیة، بالقوائم الظاهرة األرقام
  .و عن الخطط المستهدفة للمؤسسة الحالي األداء عن باإلفصاح اإلدارة مجلس

  :لمحاسبيا اإلفصاح عملیة على المؤثرة العوامل - 4

 :یلي ما المالیة بالقوائم اإلفصاح وحجم نوعیة على الرئیسیة المحددات أهم

 المالیة، قوائمها في خاصا اهتماما المؤسسات تعطي أن البد :احتیاجاتهم وطبیعة المستخدمین نوعیة .أ
 تختلف أن طبیعيال فمن مباشرة، غیر أو مباشرة مصالح لهم والذین الرئیسیین، المستخدمین احتیاجات لتلبیة
 .دولة كل في الرئیسیین المستخدمین نوعیة باختالف المالیة بالقوائم عنها المفصح المعلومات طبیعة

 تطویر عن والمسؤولة المنظمة الجهات تختلف :اإلفصاح معاییر وضع عن المسؤولة الجهات. ب
صدار وتنظیم  من العدید في نجد إذ دولة، بكل دةالمعتم المحاسبي التنظیم مداخل باختالف اإلفصاح، معاییر وإ
 المؤسسات من مزیجا تكون ما غالبا اإلفصاح، عملیة على المؤثرة األطراف أن منها النامیة وخاصة الدول

  .و اللوائح القوانین خالل من والحكومیة المهنیة

 ظماتالمن تعتبر المحلیة، والقوانین المؤسسات إلى باإلضافة :الدولیة والمؤسسات المنظمات. ج
 متفاوتة بدرجات المؤسسات هذه تؤثر حیث اإلفصاح، عملیات على المؤثرة األطراف من الدولیة والمؤسسات

 من العدید بإصدار قامت التي  IASC الدولیة المحاسبة معاییر لجنة المؤسسات هذه أهم ومن اإلفصاح، على



 الجزائر في الحسابات محافظة مھنة على المحاسبیة الثقافة أثر                                        الثاني الفصل
 

54 
 

 على عنها المفصح المعلومات جودة ینتحس بغرض وذلك باإلفصاح، تتعلق التي الدولیة المحاسبیة المعاییر
    .العالمي المستوى

على  المساعدة بغرض القرار، لمتخذي بالنسبة الغموض حالة تقلیلبفاإلفصاح یساعد محافظ الحسابات 
زیادة قیمة و جودة المعلومات المحاسبیة ، وبلورتها في  تقریر یشمل جمیع المعلومات الالزمة و الضروریة، 

 مصدر اإلفصاح  یعتبر ضحة و صحیحة عن الوحدة المحاسبیة حیث هذه التقاریر صورة وا إلعطاء مستخدمي
 بثقة وتحظى ومفیدة موضوعیة المعلومات تكون حتىو  ،القرارات المناسبة تخاذا في علیه یعتمد أساسي

المدقق  و سبینالمحا بین ومقبولة منظمة بطریقة وعرضها إعدادها یتم أن البد م،تهاحتیاجا وتلبي المستفیدین 
بالمؤسسة، كما یجب على المدقق اإلفصاح على أیة أخطاء أو مخالفات تم  مصالح لها التي طرافاأل وجمیع

 ،من قبل المدقق مراجعتها خالل من المالیة القوائم في الثقة مما یزید هذا من ،اكتشافها خالل عملیة الفحص
  .أهمیته یادةوز  اإلفصاح موضوع ظهور في ملحوظ بشكل ساهم ماوهذا 

كما تعود بعض منافع االلتزام باإلفصاح المحاسبي على محافظ الحسابات فهو یساعدهم على الوفاء 
بمسؤولیاتهم عند إبداء الرأي على أرصدة الحسابات بالقوائم المالیة محل المراقبة و الهادفة للربح ووضع هذا 

العام في القوائم المالیة بین  ب العرض و اإلفصاحالرأي أمام متخذي القرار، ففي الوقت الحالي یتفاوت أسلو 
ي تتعلق بأمور تؤثر تأثیرا المؤسسات المختلفة من حیث درجة التفصیل و طبیعة و أنواع اإلیضاحات العامة الت

  .ى التي تعطیها القوائم المالیةهاما عل

  عالقة القیاس المحاسبي بمهنة التدقیق: المطلب الرابع

ور االرتكاز على المستوى النظري و التطبیقي في المحاسبة لما یشكله من یحتل موضوع القیاس مح
أهمیة في ترجمة الواقع االقتصادي إلى اللغة الرمزیة للمحاسبة، و یعد المدخل العلمي النفعي أحد أبرز المؤثرات 

لمهمة، فسبب تنوع في صیغة قواعد التقویم من الناحیة المنهجیة في حین تعد البیئة و متغیراتها من العوامل ا
الحضارات و الثقافات تنوعت الطرق المحاسبیة، وبسبب ذلك أیضا لم تلق معاییر المحاسبة الدولیة إال انجازا 

، فمثال عقیدة التحفظ التي یعكسها المجتمع كقیمة ثقافیة تؤثر على عدد من ) Violet، 1983: 2(ضئیال
التاریخیة كأساس فكري و تطبیقي، تعكس درجة من التحفظ المبادئ، و كذلك الممارسات المحاسبیة، فالتكلفة 

طلبیات المحتملة و اإلفراط في جوانبها المختلفة، كما في قاعدة التكلفة التاریخیة أو السوق أیهما أقل و تسجیل ال
یا في تحدید المخصصات المختلفة، و استخدام تشكیلة من االحتیاطات المختلفة إذ تؤدي األبعاد الثقافیة تاریخ
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دورا كبیرا في تطویر نظم التسجیل و القیاس و اإلفصاح، إذ تترجم المحاسبة المواقف العامة للمجتمع إلى قواعد 
محاسبیة تساعد على إنجاز سلوك مرغوب اجتماعیا، وتطرد السلوك غیر المرغوب ، أما من الناحیة االقتصادیة 

بزیادة عدد و حجم الشركات المتعددة الجنسیة التبعة  فمثال تؤدي خاصیة درجة النشاط التجاري الدولي المتمثلة
للبلد دورا رئیسیا في تطویر قواعد محاسبیة لتوحید تقاریر الشركات األجنبیة التابعة و أسعار التحویل الدولیة، 

و إذا اتفقنا على أن البیئات االقتصادیة ) Arpan*radebugh، 1985: 22(وفرض الضرائب وغیرها 
لیست نفسها في كل األقطار فان ما یتبع ذلك هو عدم إمكانیة إیجاد مجموعة واحدة من  الومنظمات األعم

المبادئ المحاسبیة المقبولة تكون مفیدة، وذات معنى في كل البلدان، أما لو كانت هناك رأسمالیة خاصة و 
تلفة، و بالتالي فان مكثفة في أحد البلدان، فمن المحتمل إن تكون الطرق الرئیسیة للحصول على رأس المال مخ

الطرق المحاسبیة فضال عن أسلوب اإلبالغ سیختلف أیضا ، أما في ظل البعد السیاسي والقانوني فإن التنظیم 
السیاسي للمجتمع على سبیل المثال یؤثر بشكل طبیعي في الممارسات المحاسبیة ، فإذا ما كانت الصناعة 

ا ثانویا ، أما في البلدان التي تسود فیها القواعد القانونیة تعمل في ظل قرار سیاسي فإن الكلفة تصبح اعتبار 
التفصیلیة و المرتبطة بالمحاسبة الضریبیة و التجاریة فإن من المتوقع بأن نظام التقویم السائد سیكون موحدا 

یؤكدان  Choi*Muelleویشمل قدرا من األحكام الشخصیة المهنیة القلیلة ، وعلى هذا األساس فإن كل من 
ى أن التناقض الظاهري في التراث الدولي للمحاسبة یمكن مالحظته في أغلب األقطار وهو ناتج عن كون عل

  .المحاسبة شأنا وطنیا صرفا بتطبیقات و معاییر وطنیة ذات ارتكاز عمیق جدا على محتوى بیئتها

  :مما سبق یمكن تعریف القیاس المحاسبي على أنه

 :مفهوم القیاس المحاسبي  -1

ا في المیزانیة، به ا في البیانات المالیة، والتي ستظهربه ة تحدید القیم النقدیة للعناصر التي سیعترفملیو عه -
  50.وقائمة الدخل

التعرف ت اة على أن یشمل القیاس على عملیاص قیم رقمیة لحدث أو عنصر معین مرتبط بالمنشیتخص هو -  
  51.والتبویب لذلك الحدث 

                                                             
البترا ،  عة عفاف إسحق أبوزر ، المحاور الرئیسیة للقیاس المحاسبي لألصول باستخدام مفھوم القیمة العادلة في إطار معاییر المحاسبة الدولیة ، جام   50

  .4،ص  2008األردن  
ارات االستثمار ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تشرین روال كاسر الیقة ، القیاس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورھا في ترشید قر  51

  .41، 2007سوریا ، 
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عملیة مقابلة حدث اقتصادي بخاصیة التعداد النقدي : خرج بمفهوم مبسط هومن خالل التعریفات السابقة ن -
  52.باستخدام مقیاس معین وهو وحدة النقد ، وبموجب قواعد معینة هي قواعد االحتساب

  53:العوامل المؤثرة على عملیة القیاس المحاسبي -2

  ).وحدة النقد( عدم ثبات وحدة القیاس المحاسبیة  - 

  .خمیةالموجة التضظهور  -

  .عملیة القیاس وجعلها عرضة للتقلب وعدم الثباتتأثر مخرجات  -

 متطلبات بعض القطاعات كقطاع البنوك الذي یحتاج إلى معلومات ومع مبدأ التكلفة التاریخیة ال یتماشى  -
   .بیانات متجددة ومتوافقة مع السوق

  .االعتماد على السوق كمرجع أساسي للقیاس -

 - .تعتبر التكلفة التاریخیة تكلفة فارقة وینعكس ذلك أثناء اتخاذ القرارحیث خاذ القرار مالئم في اتالعدم  -
ألن قیمة النقد  االستمرار في تطبیق أساس التكلفة التاریخیة سوف یؤدي إلى التظلیل في عرض القوائم المالیة

   .تتغیر

   :محددات جودة القیاس المحاسبي -2-1

بي على قدر من الجودة البد أن تتوفر فیه محددات الجودة حسب ما اقره الفكر لكي یكون نموذج القیاس المحاس
  54:والمتمثلة في  المحاسبي، 

   :خلو أخطاء التوقیت -2-1-1

                                                             
اإلفصاح ، دار وائل للنشر، طبعة  –العرض  –مد مطر، موسى السویطي ، التأھیل النظري للممارسات المھنیة المحاسبیة في مجاالت القیاس مح  52

  130، ص 2008
یاس المحاسبي بالتطبیق على حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، ، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسة، محمد العربي قزون، دور القیمة العادلة في تفعیل الق  53

  2013ورقلة، الجزائر، سنة  -جامعة قاصدي مرباح 
حاسبي تجربة الجزائر في النظام الم -مر محمد الخطیب، صدیقي فؤاد، مدى انعكاس اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة والمالیةن  54

  05، جامعة ورقلة، ص 2011نوفمبر  30و  29الملتقى العلمي الدولي حول اإلصالح المحاسبي ، یومي  – SCF المالي
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وتنتج هذه األخطاء عندما تحدث تغیرات في القیمة خالل دورة معینة، ولكن یتم االعتراف بتلك التغیرات 
 .األمر الذي یؤدي إلى تداخل نتائج الدوراتوالتقریر عنها محاسبیا في دورة أخرى، 

وتنتج هذه األخطاء عندما ال تعبر القوائم المالیة عن تغیرات القوة الشرائیة العامة  :خلو أخطاء وحدة القیاس 
 .دللنقو 

 :القابلیة للتفسیر -2-1-2

 .من حیث االستخدامأن القوائم المالیة المعدة ینبغي أن تكون قابلة للفهم من حیث المعنى و  بها ونقصد 
  :سیكون تفسیر القوائم المالیة واحدا مما یلي

إذا اعتمد القیاس المحاسبي أیا من خواص وحدات النقود، فسوف یتم التعبیر عن النتائج بعدد من وحدات  -
  .النقد الوطني المعتمد

العامة للنقود، فان نتائجه ما  إذا اعتمد القیاس المحاسبي قیاس التكلفة التاریخیة وفق وحدات القوة الشرائیة  -
 ).وحدات النقد الوطني المعتمد( تزال معبرا عنها بوحدات ذات قوة شرائیة ثابتة

إذا اعتمد القیاس المحاسبي قیاس القیم الجاریة بوحدات القوة الشرائیة العامة للنقود، فان نتائجه سیكون معبرا -
د وهم النقود باعتبارها وسیلة للتبادل وحفظ القیمة ولیس غایة عنها بوحدات السیطرة والتحكم السلعي، التي تستبع

 .ذاتها بحد

  : المالئمة -2-1-3

المعلومات المحاسبیة المنتجة التخاذ القرارات من قبل المستخدمین المعنیین؛ وبما أن  بها مالئمة ونقصد
ستوى العام لألسعار، فانه تعبر عن تغیرات كل من المستوى الخاص والم" وحدات السیطرة والتحكم السلعي "

  .مالئمةینظر إلیها باعتبارها الخاصیة األكثر 

حد أحد وظائف المحاسبة األساسیة و األساس الذي یقوم علیه عمل المدقق فهو أقیاس المحاسبي یعتبر ال  
 وفریلاختیار طریقة القیاس األكثر مالئمة الفروض العلمیة األساسیة للمحاسبة وذلك ألهمیته في السیر نحو 

  شباع حاجات مستخدمي المعلومات لتساعدهم على اتخاذ القرار ، و إلالمصداقیة للمعلومات المحاسبیة المدقق
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، وینطوي القیاس المحاسبي على تحدید القیم المتعلقة بكل العناصر التي تشملها القوائم المالیة، وعرض السلیم
تمثل على التكلفة التاریخیة التي  البیئة الجزائریةتعتمد حیث  ة،شفافی و دقة هذه القوائم المالیة بمعلومات ذات

جل معرفة مدى قدرة هذه أقیاس سیولة أصول المؤسسة، من ل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل
  .األصول على مواجهة التزامات المؤسسة
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  :خالصة الفصل الثاني 
  
بعاد الثقافیة في التطبیقات و النظم المحاسبیة كما جاء في األ نخلص إلى أن  تؤثرمن خالل ما سبق    

التي تعد من الدراسات الرائدة في هذا المجال إذ قام بدراسة األبعاد الثقافیة من خالل دراسة  Hofstedeدراسة 
موظفا من موظفي  112000اعتمد في ذلك على دراسة مسحیة لما یقارب من  االختالفات الثقافیة الوطنیة،

فقد وضع  Gray(1988)بلدا، وقد توصل إلى أبعاد أساسیة للثقافیة في تلك البلدان، أما  39في  IBMشركة 
أربعة أبعاد للقیم المحاسبیة التي یمكن التي یمكن أن تستخدم لتعریف الثقافة المحاسبیة في بلد ما، كما تم 

بالجانب األكادیمي من خالل التدریس  توصل إلى أن المحاسبین ذوي المؤهالت األكادیمیة العلیا الذین یعملون
بالجامعات و المؤهالت المهنیة العلیا الذین یعملون كمهنیین في مكاتب التدقیق الخاصة دیوان الرقابة المالیة أن 

بدال  الذاتيتفضیل ممارسة المهنة  بالحكم الفردي والحفاظ على التنظیم  و للمجتمعكل منهم یرتبط بالقیم الثقافیة 
، وهو ما یعني أن  )تطبیق وتحسین القوانیین(  زام بالمتطلبات القانونیة اإللزامیة والسیطرة القانونیة؛من االلت

 األبعاد الثقافیة للمجتمع ذات تأثیر جوهري مقارنة بالعوامل األخرى في تشكیل األطر الحاكمة للتطبیقات 
  .المحاسبیة المقبولة و السائدة فیهالممارسات 

تقدم في هذا الفصل تم الوقوف على جملة من االستنتاجات، فهناك تأثیر جوهري أیضا على ضوء ما 
المحاسبیة مقارنة بالعوامل األخرى في تشكیل األطر الحاكمة للتطبیقات المحاسبیة لذا یركز  ةألبعاد الثقاف

سابات من خالل التحلیل النظري على دراسة مفهوم و أهداف الثقافة المحاسبیة و تأثیرها على مهنة محافظ الح
إبراز األثر المتوقع ألهمیة توحید الممارسات المحاسبیة، و منهج القیاس المحاسبي و اإلفصاح عن المعلومات 

  .المحاسبیة على أداء مهنة التدقیق



 

 
 

  

 

  
  
  
  

  الدراسة التحلیلیة لإلستبیان :  الثالثالفصل   
  لمدى تأثیر الثقافة المحاسبیة على مهنة محافظ الحسابات

  
  

  .عرض االستبیان:ب األول المطل

  .معالجة وتحلیل نتائج االستبیان: المطلب الثاني 
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   :تمهید

  :إّن واقع ممارسة الثقافة المحاسبیة في الجزائر تـــــــــركـــــز على الـــمحددات األربعة التالیـــة  

ة و القوانین المطبقة من محددات و معاییر الكفاءة المهنی :الكفاءة المهنیة وتطبیق وتحسین القوانین  -
 ؛وتحسینها

 ؛التوحید المحاسبي -
 ؛القیاس المحاسبي -
  .اإلبالغ  أو اإلفصاح المحاسبي -

كمــا أن هــذا الواقـــع نفســه الممـــارس فــي الجزائـــر یعتمــد علـــى شخصــیة محـــافظ الحســابات و شـــروط  أداء   
  .مهنته عند قیامه بالممارسات المحاسبیة على الوجه المطلوب

  ائج االستبیاننت:  المبحث األول

ســنحاول فــي هــذا المبحــث الوقــوف علــى واقــع تــأثیر الثقافــة المحاســبیة علــى مهنــة محــافظ الحســابات، مــن   
مـن و  أكادیمیین لمعرفة مجموعة مـن القضـایا المرتبطـة بالموضـوع ، -محافظي حسابات -خالل استجواب مهنیین

، التـي تـم إعـدادها (Questionnaires) السـتبانات أجل تحقیق أهداف الدراسة تم جمع البیانات الالزمة من خـالل ا
    ).SPSS )Statiscal Pakage for social Sienceلهذا الغرض، و تم تفریغ البیانات و تحلیل النتائج باستخدام برنامج 

  :عرض االستبیان: المطلب األول

ن األفـراد خـالل فتـرة قصـیرة، االعتماد على االستبیان لما له من أهمیة في الحصول على بیانات من عـدد كبیـر مـ
  .باإلضافة إلى معرفة أراء المتخصصین حول الموضوع

ســـنتعرض فـــي هـــذا المبحـــث لتحلیـــل  الظـــروف التـــي أعـــد فیهـــا اإلســـتبیان و كیفیـــة بنـــاءه، ثـــم إخضـــاعه للتحكـــیم  
  .العلمي

جیـة المتبعـة فـي هـذه إضـافة إلـى ذلـك سنسـلط الضـوء علـى المنه ،و في النهایة إختباره بالشكل الذي یفي بالغرض
  .الدراسة
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 :االستبیانمراحل إعداد  1-1
 : االستبیان استمارةبناء  1-2

و قـد حرصـت . سـؤال، و تـم صـیاغتها باللغـة العربیـة 40علـى أوراق عادیـة، حیـث تضـمن  االستبیانتمت طباعة 
حصــائي إلــى إخضــاعه للتحكــیم العلمــي مــن قبــل أســاتذة متخصصــین فــي المجــال اإل االســتبیانالطالبــة قبــل نشــر 

  .والمحاسبي

 : على عینة الدراسة االستبیان استمارةنشر  1-3

التوزیــع اإللكترونــي،  المقابلــة الشخصــیة لمحــافظي الحســابات : إعتمــدنا فــي توزیــع اإلســتبیان علــى عــدة طــرق هــي
 .وموظفي مصلحة المالیة و المحاسبة، ولقد كانت المساعدة األكبر من طرف أستاذي وزمالئي من والیة بسكرة

 :الجة استمارة االستبیانمع 1-4

 30و التـــي تضـــم ) 01(مصـــفوفات االســـتبیان، متعلقـــة األولـــى بالفرضـــیة رقـــم ) 03(تــم فـــي هـــذه المرحلـــة تكـــوین 
و التـي ) 03(أسـئلة، و الثالثـة متعلقـة بالفرضـیة رقـم  06و التي تضـم ) 02(سؤاال ، والثانیة متعلقة بالفرضیة رقم 

وبـذلك بلـغ . للحصـول علـى النتـائج المطلوبـة SPSSلمصفوفة فـي البرنـامج أسئلة و بعد ذلك تم تفریغ ا 04تضم 
یتكـون المقیـاس المقتـرح مـن .  فقرة، كانـت اإلجابـات علیهـا وفـق مقیـاس لیكـارت الثالثـي 40عدد فقرات المجاالت 

مجموعــة مــن األســئلة التــي تختلـــف بصــددها وجهــات النظــر، مســتخدمین ثـــالث أنمــاط لإلجابــة حیــث تتــدرج مـــن 
حیــث تعطــى لإلجابــة التــي تمثــل أعلــى مســتوى لإلتجاهــات اإلیجابیــة ثــالث درجــات، ) عــارض، محایــد، موافــقم(

   :ولإلجابة التي تلیها درجتین  ثم درجة واحدة و هكذا و بالعكس لإلتجاهات السلبیة، كما یوضحها الجدول التالي

  تصنیف درجات االستبیان): 02(جدول 
 الدرجة 1 2 3

 التصنیف رضمعا محاید موافق
  :و یتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي المرجح، ثم نحدد اإلتجاه حسب قیم المتوسط المرجح كما یلي  

 معاییر تحدید اإلتجاه): 03(جدول 
 المتوسط المرجح المستوى

 1.66إلى  1من  1
 2.33إلى  1.67من  2
 3إلى  2.34من  3
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 :هجیة الدراسةمن -1

  :یاتهو فرض االستبیانهیكل  2-1

مجــاالت، المجــال األول یحتــوي علــى أربــع محــاور، و لقــد تــم  03ســؤاال بوبــت فــي  40 االســتبیان اســتمارةتضــمنت 
  :إعداد األسئلة طبقًا لطریقة اإلستبیان المغلق، وتم تبویب أسئلة اإلستبیان و فق المجاالت و المحاور التالیة

باط عینة الدراسة بأبعاد الثقافـة المحاسـبیة فـي الجزائـر والــــــتي یتضمن أسئلة عامـــــة متعلقة مدى إرت :المجال األول
  :محاور 04؛ وینقسم إلى 30إلى غایة السؤال  01تبدأ مـــــن الــــــسؤال 

أســئلة عامــــــة متعلقــة بمــدى تـأثیر الكفــاءة المهنیـة وتطبیــق وتحسـین القــوانین فـي الجزائــر و الـــــــتي : المــــحور األول
  ؛06إلى غایة السؤال  01ــن الـسؤال تبدأ مـــ

ـــي ـــحور الثانـــ إلــى  07أســئلة متعلقــة بتــأثیر التوحیــد المحاســبي فــي المؤسســات الجزائریــة و هــي مــن الســؤال : المــ
  ؛11غایة 

  ؛23إلى غایة  12أسئلة متعلقة بتأثیر القیــــاس المـــحاسبي في الجزائر و هي من السؤال : المحـــور الثالث

ــعالمحـــو  ـــئلة متعلقــة بتأثـــــــأس: ر الراب إلــى  23یر اإلبـــالغ و اإلفصــاح المحاســبي المــالي فــي الجزائــر مــن الســؤال ـــــ
  .30غایة 

یتضمن أسئلة عامـــــة متعلقة بواقـع أداء مهنـة محافظـة الحسـابات فـي الجزائـر و الــــــتي تبـدأ مــــــن  :المـــــجال الثاني
  .36لسؤال إلى غایة ا 31الــــــسؤال 

یتضـمن أسـئلة متعلقــة بمـدى تـأثیر الثقافــة المحاسـبیة وأثرهـا علــى أداء مهنـة محافظـة الحســابات  :المــــــجال الثالــث
  .40إلى غایة السؤال  37في الجزائر و الـــــتي تبدأ مـــــن الــــــسؤال 

ستبیان، للتحقـق مـن مـدى تحققهـا مـن حیث جاء هذا التقسیم متماشیا مع الفرضیات التي تم بنائها من أجل هذا اإل
  :عدمها و هي

الكفــاءة المهنیــة وتطبیــق وتحســین القــوانین تــأثر علــى مهنــة محافظــة الحســابات فــي الجزائــر وذلــك مــن خــالل  -1
 .عینة الدراسة

  .توحید الممارسات المحاسبیة یساعد في تمثیل عمل مهنة محافظة الحسابات - 2
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  . عم عمل محافظ الحسابات في تسییر المخاطرالقیاس المحاسبي في إطار مقاربة حذرة ید - 3
 . وجود ثقافة اإلفصاح و الشفافیة یسهل على المدقق الوصول للمعلومات المتعلقة بالمؤسسة -4

    :االستبیانمعالجة و تحلیل نتائج  :المطلب الثاني 

 :الخصائص الدیمغرافیة لمجتمع وعینة الدراسة  -1

محـافظي الحسـابات، مـوظفي مصـلحة المحاسـبة و المالیـة، : ن مـنمشـاهدة تتكـو  60یتكوم مجتمع الدراسة مـن    
 اســـتمارةأســـاتذة جـــامعیین متخصصـــین فـــي مســـائل التـــدقیق و المحاســـبة و محافظـــة الحســـابات، حیـــث تـــم توزیـــع  

، وبــذلك تكــون النســبة اســتمارة 38 اســترجاع، و قــد تــم  2015مــاي  15مــاي إلــى  09فــي الفتــرة مــن  االستقصــاء
وهــي نســبة معقولــة قیاســا باألبحــاث المماثلــة وتتمثــل الخصــائص الدیمغرافیــة للعینــة  % 64حــوالي المئویــة للــردود 

  :بطریقة عشوائیة فیما یلي اختیرتوالتي 

  :و الجداول التالیة تبین سمات و خصائص مجتمع الدراسة كالتالي

یعملــون %18 لمالیــة،مــن عینــة الدراســة مــوظفین بمصــلحة المحاســبة و ا %69أّن  ) 04(یبــین الجــدول رقــم   
  .محاسبین معتمدین %13كمحافظي حسابات، 
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توزیع العینة حسب الوظیفة: )02(رقم شكل 

الوظیفة

 توزیع العینة حسب الوظیفة) : 04(جدول رقم 
 الوظیفة تكرار الوظیفة %نسبة الوظیفة 

 موظف بمصلحة المحاسبة والمالیة 22 0,69
 محافظ حسابات 06 0,18
 محاسب معتمد 04 0,13
 المجموع 32 100

 بیان    حسب نتائج اإلست: المصدر
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هم   %16من عینة الدراسة هم حاملي شهادة لیسانس تخصص محاسبة، و   %81أن ) 05(یبین الجدول رقم 
  .متحصلین على شهادة الدكتورة  %03طلبة ماجستیر، و 

 توزیع العینة حسب المؤهل العلمي) :05(جدول رقم 
 المؤهل العلمي التكرارا %النسبة 
 لیسانس 26 0,81
 ماجستیر 5 0,16
 دكتورة 1 0,03
 المجموع 32 100

 حسب نتائج االستبیان  : المصدر
  

  
تتراوح خبرتههم بین  %47سنوات، و  05من عینة الدراسة تقل خبرتهم عن  %31أّن ) 06(یبین الجدول رقم 

  .سنة 20خبرتهم أكثر من  %22سنة، و  20إلى  06

  توزیع العینة حسب الخبرة) : 06(جدول رقم 
 

 مدة الخبرة تكرار الخبرة %نسبة الخبرة 
     05أقل من  10 31,25
 20إلى  6من  15 46,88
 20أكثر من  07 21,88
 المجموع 32 100

  

  

  
  

0,00

1,00

لیسانس ماجستیر دكتورة

توزیع العینة حسب المؤھل العلمي) :03(رقم شكل 

45,26%

50,53%

4,21%

توزیع العینة حسب الخبرة:)04(رقم شكل 

     05أقل من 

20إلى  6من 

20أكثر من 
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                            .إناث %41من عینة الدراسة ذكور،  %59أّن  07)(یبین الجدول رقم 

 توزیع العینة حسب الجنس): 07(الجدول رقم
 الجنس التكرار %نسبة ال

 ذكور 19 0,59
 إناث 13 0,41
 المجموع 32 100

  

  
  

 :االستبیاندراسة درجة صدق وثبات  - 2
مدى صالحیة األداة لقیاس الجانب التي تود قیاسه، و هو عبارة عن مؤشر ) Validity(یقصد بصدق األداة 

الحصول على نفس   یعني (Reliability)فیها، أما الثبات االهتمامعلى قدرتها على قیاس الجانب موضوع 
النتائج في حالة إعادة تطبیق األداة على نفس العینة من قبل نفس الباحث أو الباحثین في نفس الظروف أو في 

  .ظروف مشابهة
  :ثبات اإلستبانة -

ثبات ،إذ تم تقدیر معامل ال)Alpha Crombach(معامل  ألفا كرومباخ  استخراجو للتأكد من ثبات األداة تم 
  :لكل مجال، و جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي

  

  

 :االختبارالداخلي لفقرات  االتساقصدق 

اإلرتبــاط بـین كــل فقـرة والدرجــة سـتبانة لكــل مجـال، و ذلـك بحســاب معامـل الـداخلي لفقــرات اال االتســاقتـم حسـاب  
  .الكلیة للمجال التابعة له

60%

42%

توزیع العینة حسب الجنس): 05(شكل رقم 

ذكور

إناث

  
 )08(جدول رقم 

 المجال عدد العبارات معامل الثبات معامل الصدق
  المجموع  40 0.710 0.707
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بــین كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة و الدرجــة الكلیــة لفقــرات االســتبانة، و  االرتبــاطیبــین معــامالت ) 09(جــدول رقــم
قة ، و بـذلك تعتبـر فقـرات االسـتبانة صـاد)0.044(الذي یبن أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مسـتوى داللـة 

    .لما وضعت لقیاسه

  )09(جدول رقم

 رقم الفقرة االرتباطمعامل 
0,696 x1 
0,723 x2 
0,707 x3 
0,705 x4 
0,696 x5 
0,68 x6 

  

 رقم الفقرة االرتباطمعامل 
0,686 x7 
0,71 x8 
0,732 x9 
0,675 x10 
0,704 x11 

  

  

  

  

  
 رقم الفقرة االرتباطمعامل 

0,696 x24 
0,727 x25 
0,707 x26 
0,689 x27 
0,68 x28 
0,7 x29 

0,693 x30 

  . % 69.95بین المحاور للمجال األول الكلي یساوي  االرتباطمن خالل نتائج الدراسة نجد أن معامل 

 رقم الفقرة معامل اإلرتباط
0,703 x12 
0,707 x13 
0,689 x14 
0,692 x15 
0,711 x16 
0,678 x17 
0,713 x18 
0,701 x19 
0,693 x20 
0,691 x21 
0,687 x22 
0,716 x23 

من خالل نتائج الدراسة نجد أن معامل اإلرتباط بین فقرات 
 % 70.11المحور األول للمجال األول یساوي 

امل اإلرتباط بین فقرات من خالل نتائج الدراسة نجد أن مع
 % 70.14المحور الثاني للمجال األول یساوي 

من خالل نتائج الدراسة نجد أن معامل اإلرتباط بین فقرات 
 %  69.84المحور الثالث للمجال األول یساوي 

بین فقرات  االرتباطمن خالل نتائج الدراسة نجد أن معامل 
 %  69.88المحور الرابع للمجال األول یساوي 
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 :المعیاري لكل مجال االنحرافحساب المتوسط المرجح و  -3

  : بالنسبة للمجال األول 3-1

بدرجــة ) 1.93-0.23(معیاریــة تراوحــت بــین  بانحرافــات، )2.95 –1.42( تراوحــت المتوســطات الحســابیة بــین 
  .تقدیر بین موافق و معارض و محاید

 2.82 –1.74(أن المتوســـطات الحســـابیة تراوحـــت بـــین ) 10(یظهـــر الجـــدول رقـــم : األول المحـــور( ،
بدرجـــة تقـــدیر بـــین موافـــق و معـــارض و محایـــد، أمـــا المتوســـط ) 0.83-0.51(معیاریـــة تراوحـــت بـــین  بانحرافـــات

الثقافــة  ، و بدرجــة تقــدیر موافــق، ممــا یشــیر إلــى أن0.70معیــاري  بــانحراف 2.32العامــل للمحــور ككــل فقــد بلــغ 
  . المحاسبیة تأثر على الكفاءة المهنیة الكفاءة المهنیة وتطبیق وتحسین القوانین في الجزائر

  )10(الجدول رقم 

المتوسط  اإلتجاه
 المرجح

اإلنحراف 
 عبارات مدى تأثیر الكفاءة المهنیة وتطبیق وتحسین القوانین في الجزائر معارض محاید موافق المعیاري

 محافظي الحسابات یتمیزون بالكفاءة العالیة في الجزائر 8 18 12 0,73 2.11 محاید
 الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر متوسطة 4 4 30 0,66 2.68 موافق

 الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر ضعیفة 18 12 8 0,80 1.74 معارض
 یحدد القانون معاییر الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر 2 3 33 0,51 2.82 موافق
 السلطات تسعى جاهدة إلى تطویر القوانین المنظمة لمهنة محافظة الحسابات  4 10 24 0,69 2.53 موافق

 یوجد مراكز تكوین مستقلة تعمل على تكوین محافظي الحسابات 15 12 11 0,83 1.89 معارض
  

یـــحدد القــانون معــاییر الكفــاءة المهنیــة لممارســة مهنــة محافظـــة " فــي المرتبــة األولــى ) 04(اءت الفقــرة جـــ -
تلیهــا وبدرجــة تقــدیر موافــق؛ ثــم ) 0.51(معیــاري  انحــرافو ) 2.82(بمتوســط حســابي  " الحســابات فــي الجزائــر

بمتوسـط  "الحسـابات فـي الجزائـر متوسـطة الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظـة " في المرتبة الثانیة  )02(الفقرة 
" فــي المرتبــة الثالثــة  )05(جـــاءت الفقــرة ثــم وبدرجــة تقــدیر موافــق؛ ) 0.66(معیــاري  وانحــراف) 2.68(حســابي 

) 2.53(بمتوســــط حســــابي  "الســـلطات تســــعى جاهــــدة إلــــى تطــــویر القــــوانین المنظمــــة لمهنــــة محافظــــة الحســــابات 
 .ر موافقوبدرجة تقدی) 0.69(معیاري  وانحراف

 "محــافظي الحســابات یتمیــزون بالكفــاءة العالیــة فــي الجزائــر " فــي المرتبــة الرابعــة  )01(جـــاءت الفقــرة ثــم  -
 .وبدرجة تقدیر محاید) 0.73(معیاري  انحرافو ) 2.11(بمتوسط حسابي 

یوجــد مراكـز تكــوین مسـتقلة تعمــل علـى تكــوین محــافظي " فـي المرتبــة الخامسـة  )06(ثـم جــاءت الفقـرات  -
عنـد مقارنتـه بمجــال  –وبدرجـة تقـدیر معـارض ) 0.83(معیـاري  انحـرافو ) 1.89(بمتوسـط حسـابي  " الحسـابات
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؛ 0,514قیم المتوسـط الحسـابي المـرجح لمقیـاس لیكـارت فـإن درجـة التقـدیر محایـد وهـذا ألن درجـة االرتبـاط كبیـرة 
ســة مهنــة محافظــة الحســابات فــي الجزائــر الكفــاءة المهنیــة لممار " فــي المرتبــة السادســة  )03(ثــم جــاءت الفقــرات 

 -محایـــد و معـــارض –وبدرجـــة تقـــدیر متقاربـــة ) 0.80(معیـــاري  انحـــرافو ) 1.74(بمتوســـط حســـابي  " ضـــعیفة
  .ولكن ترجح معارض بالرجوع لعدد االستبیانات

 2.95 –2.32(أن المتوســـطات الحســـابیة تراوحــت بـــین ) 11(یظهـــر الجــدول رقـــم : المحـــور الثـــاني( ،
بدرجـة تقـدیر موافـق، أمـا المتوسـط العامـل للمحـور ككـل فقـد بلــغ ) 1.93-0.23(معیاریـة تراوحـت بـین  بانحرافـات

، و بدرجــة تقــدیر موافــق، ممــا یشــیر إلــى أن الثقافــة المحاســبیة تــأثر علــى التوحیــد 0.85معیــاري  بــانحراف 2.60
 . المحاسبي في الجزائر

  )11(الجدول رقم 

المتوسط  االتجاه
 المرجح

 االنحراف
 الجزائریة االقتصادیةعبارات مدى تأثیر التوحید المحاسبي في المؤسسات  معارض محاید موافق المعیاري

 االقتصادیةهناك توحید للممارسات المحاسبیة في المؤسسات  4 7 27 0,68 2,61 موافق
 االقتصادیةفي تطبیق الممارسات المحاسبیة في المؤسسات  استمراریةهناك  3 7 28 0,63 2,66 موافق
 النظام الجبائي متكیف مع النظام المحاسبي تلقائیا  9 11 17 1,93 2,5 موافق
 أعمال التوحید الدولیة االعتبارإصالح النظام المحاسبي للمؤسسات یأخذ بعین  8 10 20 0,81 2,32 موافق
 یق أهداف المحاسبةالبیانات الموحدة یزید من إمكانیة االعتماد علیها لتحق 0 2 36 0,23 2,95 موافق

  

" علیهـا لتحقیـق أهـداف المحاسـبة  االعتمـادالبیانات الموحدة تزید من إمكانیـة )" 11(إذ حصلت الفقرة رقم  -
و بدرجـة تقـدیر موافـق بـدون معـارض؛ ) 0.23(معیـاري  انحـرافو ) 2.95(على المرتبة األولى بمتوسط حسـابي 

فـــي تطبیـــق الممارســـات المحاســـبیة فـــي المؤسســـات  اســـتمراریةك هنـــا" فـــي المرتبـــة الثانیـــة  )08(تلیهـــا الفقـــرة ثـــم 
 )07(جــاءت الفقـرة ثـم وبدرجـة تقـدیر موافـق؛ ) 0.63(معیـاري  وانحـراف) 2.66(بمتوسـط حسـابي  " االقتصادیة

) 2.61(بمتوســط حســابي  " االقتصــادیةهنــاك توحیــد للممارســات المحاســبیة فــي المؤسســات " فــي المرتبــة الثالثــة 
إصــالح النظــام المحاســبي للمؤسســات " ) 10(وبدرجــة تقــدیر موافــق؛ إلــى غایــة الفقــرة ) 0.68(یــاري مع وانحــراف

وبدرجـة تقـدیر ) 0.68(معیـاري  انحـرافو ) 2.32(بمتوسـط حسـابي  "أعمال التوحید الدولیـة  االعتباریأخذ بعین 
محایــد وهــذا ألن درجــة االرتبــاط موافـق لكــن عنــد مقارنتــه بمجــال قــیم المتوســط الحســابي المــرجح فــإن درجــة تقــدیره 

 .0,601كبیرة 
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 2.92 –1.92(أن المتوســطات الحســـابیة تراوحــت بـــین ) 12(یظهـــر الجــدول رقـــم : المحــور الثالـــث( ،
بــین درجــة تقــدیر موافــق و محایــد، أمــا المتوســط العامــل للمحــور ) 0.83-0.34(معیاریــة تراوحــت بــین  بانحرافـات

، و بدرجـة تقــدیر موافــق،  ممـا یشــیر إلــى أن الثقافـة المحاســبیة تــأثر 0.60معیــاري  بــانحراف 2.43ككـل فقــد بلـغ 
 . على طرق و أدوات القیاس في الجزائر

  )12(الجدول رقم 

المتوسط  اإلتجاه
 المرجح

اإلنحراف 
 عبارات مدى تأثیر القیاس المحاسبي في الجزائر معارض محاید موافق المعیاري

 على تشویه صورة القوائم المالیة التضخم یعمل 1 1 36 0,36 2,92 موافق
 یعتبر القیاس المحاسبي  القاعدة األساسیة إلعداد القوائم المالیة 0 9 29 0,43 2,76 موافق
 هي التكلفة التاریخیة االقتصادیةأداة القیاس المحاسبي في المؤسسات  10 14 14 0,80 2,11 موافق
 هي التكلفة االستبدالیة االقتصادیةت أداة القیاس في المؤسسا 7 27 4 0,54 1,92 محاید
 الطریقة المحاسبیة المستخدمة هي قسط اإلهتالك الثابت أكثر من القسط المتناقص 5 13 20 0,72 2,39 محاید
 LIFOالطریقة المحاسبیة المستخدمة هي التكلفة الوسطیة المرجحة أكثر  من  8 6 24 0,83 2,42 موافق
 رق المحاسبیة المستخدمة، مخصصات كبیرة للدیون المشكوك فیها والخسائر المحتملةالط 3 22 13 0,60 2,26 محاید
 اإلیجار التمویلي استخدامهناك فهم جید للمعالجة المحاسبیة عند  4 22 12 0,62 2,21 محاید
 المحددات المحاسبیة تركز على الحیطة والحذر  3 11 24 0,65 2,55 موافق
 محددات المحاسبیة تكمن في تغلیب الجوهر االقتصادي على الشكل القانونيال 2 22 14 0,57 2,32 محاید
 جذور المفاهیم والطرق المحاسبیة تعتمد على بیئات دولیة أخرى 6 8 24 0,76 2,47 موافق

 0 5 33 0,34 2,87 موافق
یعتبر كل من قیاس الربح و إظهار حقیقة المركز المالي للمؤسسة الهدفان األساسیان في 

 یاس المحاسبيالق
 

بمتوسـط ، "التضخم یعمـل علـى تشـویه صـورة القـوائم المالیـة " المرتبة األولى ) 12(إذ حصلت الفقرة رقم   -
فــي المرتبـة الثانیــة ) 23(و بدرجـة تقـدیر موافــق؛ ثـم تلیهــا الفقـرة رقـم ) 0,36(معیــاري  انحـرافو ) 2.92(حسـابي 

ظهــار حقیقــة المركــز ا" ، "لمــالي للمؤسســة الهــدفان األساســیان فــي القیــاس المحاســبي یعتبــر كــل مــن قیــاس الــربح وإ
فـي المرتبـة  )13(ثـم جــاءت الفقـرة و بدرجـة تقــدیر مــوافق، ) 0,34(وانحـراف معیـاري ) 2.87(بمــتوسط حــسابي 

معیــاري  انحــرافو ) 2.76(بمتوســط حســابي  "یعتبــر القیــاس المحاســبي  القاعــدة األساســیة إلعــداد القــوائم "الثالثـة 
ــــم تلیهــــا ) 0.43( ، "المحــــددات المحاســــبیة تركــــز علــــى الحیطــــة والحــــذر " ) 20(الفقــــرة وبدرجــــة تقــــدیر موافــــق؛ ث

ـــــدیر؛ ثــــم الفقــــرة ) 0,65(وانحــــراف معیــــاري ) 2.55(بمـــــتوسط حـــــسابي  الطریقــــة المحاســــبیة  ") 17(و بدرجــــة تق
وانحــــراف معیــــاري ) 2.42(ي بمـــــتوسط حــــساب، " LIFOالمســـتخدمة هــــي التكلفـــة الوســــطیة المرجحــــة أكثـــر  مــــن 

هــي  االقتصــادیةأداة القیــاس المحاســبي فــي المؤسســات  ") 14(و بدرجــة تقـــدیر موافــق؛ إلــى غایــة الفقــرة ) 0,83(
و بدرجـــة تقـــدیر موافـــق ومحایـــد بـــنفس ) 0,80(وانحـــراف معیـــاري ) 2.11(بمــــتوسط حـــسابي ، " التكلفــة التاریخیـــة

 .الوقت لتساوي عدد أراء العینة
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بدرجــة محایــد ممــا یشــیر للــتحفظ علــى أدوات القیــاس وصــعوبة ) 19) (18) (16) (15(اءت الفقــرة جـــثــم  -
المحــددات المحاســبیة تكمــن فــي  ") 21(؛ وتلیهــا الفقــرة االقتصــادیةطبیعــة أداة القیــاس المحاســبي فــي المؤسســات 
و بدرجـة ) 0,57(معیـاري  وانحـراف) 2.32(بمــتوسط حــسابي ، " تغلیب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني

 .تقـدیر محاید
 2.74 –1.42(أن المتوســـطات الحســـابیة تراوحـــت بـــین ) 13(یظهـــر الجـــدول رقـــم : المحـــور الرابـــع( ،

بـــین درجتـــي تقـــدیر موافـــق و معـــارض، أمـــا المتوســـط العامـــل ) 0.89-0.55(معیاریـــة تراوحـــت بـــین  بانحرافـــات
و بدرجة تقـدیر محایـد، ممـا یشـیر إلـى متوسـط تـأثیر الثقافـة ، 0.67معیاري  بانحراف 2.25للمحور ككل فقد بلغ 

الجزائــر حســب نیــة تشــجیع ثقافــة اإلفصــاح المــالي فــي ولكــن توجــد  اإلبــالغ واإلفصــاح المحاســبيالمحاســبیة علــى 
 .الجدول

  )13(الجدول رقم 

 االتجاه
المتوسط 
 المرجح

 النحرافا
 غ واإلفصاح المحاسبي المالي في الجزائرعبارات مدى تأثیر اإلبال معارض محاید موافق المعیاري

 یوجد ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر 26 8 4 0,68 1.42 معارض
 ضعف البورصة یضعف من ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر 2 6 30 0,55 2.74 موافق
 اإلفصاح في الجزائر مازال موجه إلدارة الضرائب بصور كبیرة 2 6 30 0,55 2.74 موافق

 المعلومات المحاسبیة المالیة المقدمة كافیة ومالئمة لكافة المستخدمین 19 9 10 0,85 1.76 معارض
 المعلومات المحاسبیة المقدمة كافیة ومالئمة لكافة المستخدمین 15 9 14 0,89 1.97 معارض

 4 6 28 0,68 2.63 موافق
یدین بهدف توضیح حقیقة یهتم اإلفصاح أو اإلبالغ بموضوع توصیل المعلومات إلى المستف
 الوضع المالي للمؤسسة دون تضلیل

 هناك نیة من طرف السلطات على تشجیع ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر 1 15 22 0,56 2.55 موافق
  

 )26(الفقـرة  و "ضعف البورصة یضـعف مـن ثقافـة االفصـاح المـالي فـي الجزائـر"  )25(إذ جاءت الفقرة  -
معیـــاري  وانحــراف) 0.55(بمتوســط حســابي  "ازال موجــه إلدارة الضــرائب بصــور كبیـــرة اإلفصــاح فــي الجزائــر مـــ"
هنـــاك نیـــة مـــن طـــرف الســـلطات علـــى تشـــجیع ثقافـــة ) " 30(بدرجـــة تقـــدیر موافـــق؛ و جـــاءت الفقـــرة رقـــم ) 2.74(

  .و بدرجة تقدیر موافق) 0,56(معیاري  انحرافو ) 2.55(بمتوسط حسابي ، "اإلفصاح المالي في الجزائر 
) 0.68(بمتوســــط حســــابي  "یوجــــد ثقافــــة اإلفصــــاح المــــالي فــــي الجزائــــر ) " 24(  :ثــــم جـــــاءت الفقــــرات  -

المعلومــات المحاســبیة المالیــة المقدمــة كافیــة ومالئمــة ) " 27(وبدرجــة تقــدیر معــارض؛ ) 1.42(وانحــراف معیــاري 
وبدرجــة تقــدیر " تبــة األخیــرة فــي المر ؛ )1.76(معیــاري  انحــرافو ) 0.85(بمتوســط حســابي  "لكافــة المســتخدمین 

  .معارض
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 :بالنسبة للمجال الثاني 3-2

  )14(الجدول رقم 

 اإلتجاه
المتوسط 
 المرجح

اإلنحراف 
 عبارات مدى تأثیر أداء مهنة محافظة الحسابات في الجزائر معارض محاید موافق المعیاري

ة باألخطاء والغش في القوائم المالیة محافظ الحسابات یحرص على إبالغ إدارة المؤسس 3 6 29 0,62 2,68 موافق
 قبل إعداد تقریره

 یوجد االستقاللیة و الحیاد في التقاریر التي یعدها محافظ الحسابات 6 9 23 0,76 2,45 موافق
 یأخذ محافظ الحسابات بمبدأ الحیطة و الحذر في التقصي عن الممارسات المحاسبیة 2 1 35 0,48 2,87 موافق
 توجد صعوبات أثناء قیامه بالممارسة المحاسبیة لمعالجة بعض العملیات 4 7 27 0,68 2,61 موافق
 االطالع الكافي على معاییر المراجعة الدولیة یرتقي بالمهنة إلى طابع الثقافة المحاسبیة 4 8 26 0,68 2,58 موافق

إلصالحات، تعد كافیة لضمان شروط التأهیل العلمي وطبیعة التكوین والتي جاءت بها ا 13 7 18 0,91 2,13 موافق
 ممارسة مهنیة جیدة

  

  معیاریـــة  بانحرافـــات، )2.87–2.13( أّن المتوســـطات الحســـابیة تراوحـــت بـــین ) 14(یظهـــر الجـــدول رقـــم
بدرجـــة تقـــدیر بـــین محایـــد و موافـــق، أمـــا المتوســـط العامـــل للمجـــال ككـــل فقـــد بلـــغ )  0.91-0.48(تراوحـــت بـــین 

كبیـر علـى كیفیـة أداء مهنـة محـافظ  اتفـاقرجة تقدیر موافق ، مما یشیر إلـى ، و بد 0.68معیاري بانحراف 2.55
 ).36( –) 31(الحسابات بالجزائر حول الفقرات 

یأخـذ محـافظ الحسـابات بمبـدأ الحیطـة و الحـذر فـي التقصـي عـن الممارسـات )" 33(إذ حصلت الفقرة رقـم  -
وبدرجـة تقـدیر موافـق ، ثـم ) 0.48(معیـاري  انحـرافو ) 2.87(على المرتبة األولى بمتوسط حسـابي " المحاسبیة 

محـافظ الحسـابات یحـرص علـى إبـالغ إدارة المؤسسـة باألخطـاء والغـش  " في المرتبة الثانیـة )31(تالها الفقرة رقم 
و بدرجـة تقـدیر موافـق ) 0.62(معیـاري  انحـرافو ) 2.68(بمتوسـط حسـابي "  في القوائم المالیة قبل إعداد تقریره

توجــد صــعوبات أثنــاء قیامــه بالممارســة المحاســبیة لمعالجــة بعــض " الثالثــةفــي المرتبــة  )34(لفقــرة ، ثــم جــاءت ا
 )35(، ثـم جـاءت الفقـرة و بدرجـة تقـدیر موافـق) 0.68(معیـاري  انحـرافو ) 2.61(بمتوسـط حسـابي  "العملیـات

ــ" فــي المرتبــة الرابعــة  "ة إلــى طــابع الثقافــة المحاســبیةاالطــالع الكــافي علــى معــاییر المراجعــة الدولیــة یرتقــي بالمهن
فـي المرتبـة  )32(، ثـم جـاءت الفقـرة و بدرجـة تقـدیر موافـق) 0.68(معیـاري  انحـرافو ) 2.58(بمتوسـط حسـابي 

) 2.45(بمتوســــط حســــابي  "یوجــــد االســــتقاللیة و الحیــــاد فــــي التقــــاریر التـــي یعــــدها محــــافظ الحســــابات"  الخامســـة
شــروط التأهیــل "  فــي المرتبــة السادســة )36(ثــم جــاءت الفقــرة  .موافــقو بدرجــة تقــدیر ) 0.76(معیــاري  وانحــراف

حسـابي  بمتوسـط" العلمي وطبیعة التكوین والتي جاءت بها اإلصالحات، تعـد كافیـة لضـمان ممارسـة مهنیـة جیـدة 
وبدرجة تقدیر موافق لكن عند مقارنته بمجال قـیم المتوسـط الحسـابي المـرجح ) 0.91(معیاري  انحرافو ) 2.13(

 .فإن درجة تقدیره محاید وهذا ألن مجموع عدد أراء المعارض و المحاید أكبر من أراء الموافقین
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  :بالنسبة للمجال الثالث 3-3

  )15(الجدول رقم 

المتوسط  اإلتجاه
 المرجح

اإلنحراف 
 المعیاري

 سابات في الجزائرعبارات مدى تأثیر الثقافة المحاسبیة وأثرها على أداء مهنة محافظة الح معارض محاید موافق

 الكفاءة المهنیة لمحافظي الحسابات تساهم في تحسین مستوى أداء مهنة محافظة الحسابات 1 1 36 0,36 2,92 موافق

 1 0 37 0,32 2,95 موافق
توحید الممارسات المحاسبیة في المؤسسات اإلقتصادیة یعمل على ضبط المعلومات المحاسبیة 

 مهنة محافظة الحساباتبالقوائم المالیة وتسهیل أداء 
 طبیعة القیاس المحاسبي یعتبر من أهم العوامل المؤثرة على أداء منهة محافظة الحسابات 3 12 23 0,65 2,53 موافق

ثقافة اإلفصاح المالي تساهم في مساعدة مهنة محافظة الحسابات على أداء مهامها وفق ما هو  1 4 33 0,44 2,84 موافق
 مطلوب

  

  معیاریـــة  بانحرافـــات، )2.95–2.53( أّن المتوســـطات الحســـابیة تراوحـــت بـــین ) 15(قـــم یظهـــر الجـــدول ر
 بــانحراف 2.81بدرجــة تقــدیر موافــق، أمــا المتوســط العامــل للمجــال ككــل فقــد بلــغ )  0.65-0.32(تراوحــت بــین 

یة األربعـة علـى كبیـر علـى آثـار أبعـاد الثقافـة المحاسـب اتفاق، و بدرجة تقدیر موافق ، مما یشیر إلى 0.44معیاري
توحیـــد الممارســـات )" 38(إذ حصـــلت الفقــرة رقـــم ). 40( –) 37(أداء مهنــة محـــافظ الحســـابات بــالجزائر؛ الفقـــرات 

یعمـل علـى ضــبط المعلومـات المحاسـبیة بـالقوائم المالیـة وتسـهیل أداء مهنــة  االقتصـادیةالمحاسـبیة فـي المؤسسـات 
وبدرجــة تقــدیر ) 0.32(معیــاري  انحــرافو ) 2.95(حســابي علــى المرتبــة األولــى بمتوســط " محافظــة الحســابات 

الكفــاءة المهنیــة لمحــافظي الحســابات تســاهم فــي تحســین  " فــي المرتبــة الثانیــة )37(موافــق ، ثــم تالهــا الفقــرة رقــم 
و بدرجـــة تقـــدیر ) 0.36(معیـــاري  انحـــرافو ) 2.92(بمتوســـط حســـابي "  مســـتوى أداء مهنـــة محافظـــة الحســـابات

ثقافــة اإلفصــاح المــالي تســاهم فــي مســاعدة مهنــة محافظــة " الثالثــةفــي المرتبــة  )40(ت الفقــرة ، ثــم جــاءموافــق 
و بدرجـة ) 0.44(معیـاري  انحـرافو ) 2.84(بمتوسـط حسـابي  "الحسابات على أداء مهامها وفق ما هو مطلـوب

مـن أهـم العوامـل المـؤثرة  طبیعـة القیـاس المحاسـبي یعتبـر" فـي المرتبـة الرابعـة )39(، ثـم جـاءت الفقـرة تقدیر موافـق
 .و بدرجة تقدیر موافق) 0.65(معیاري  وانحراف) 2.53(بمتوسط حسابي  "على أداء منهة محافظة الحسابات
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 :النتائج و التوصیات

  :نتائج الدراسة

ات من خالل ما سبق نجـد أن واقـع ممارسـة الثقافـة المحاسـبیة فـي الجزائـر تعمـد بنیتهـا العامـة علـى أربعـة محـدد  
الكفاءة المهنیـة وتطبیـق وتحسـین القـوانین ، التوحیـد المحاسـبي ، القیـاس المحاسـبي ،  اإلبـالغ  أو اإلفصـاح : هي

بالتــالي التــأثیر علــى أداء مهنــة محــافظ الحســابات الممارســة فــي الجزائــر و التــي تعتمــد علــى شخصــیة . المحاســبي
  .ت المحاسبیة على الوجه المطلوبمحافظ الحسابات وشروط  أداء مهنته عند قیامه بالممارسا

مـــن خـــالل الدراســـة التطبیقیـــة وجـــدنا أن أبعـــاد الثقافـــة المحاســـبیة مـــؤثرة علـــى أداء مهنـــة محـــافظ الحســـابات فـــي   
 ،ســـین القــوانین، التوحیــد المحاســـبيالكفــاءة المهنیــة وتطبیــق وتح: الجزائــر مــن خــالل دراســـة قیمــة األبعــاد الثقافیـــة

  .غ  أو اإلفصاح المحاسبيالقیاس المحاسبي،  اإلبال

  :بالتالي وجدنا أن

، الكفــاءة المهنیـة لمحــافظي الحســابات تسـاهم فــي تحسـین مســتوى أداء مهنـة محافظــة الحســابات :الفرضـیة األولــى
 .فالهدف من البعد األول للثقافة المحاسبیة هو تحسیین الكفاءة المهنیة

یعمـــل علـــى ضـــبط المعلومـــات  االقتصـــادیةالمؤسســـات  توحیـــد الممارســـات المحاســـبیة فـــي :أمـــا الفرضـــیة الثانیـــة
، فالبیانــات الموحــدة تزیــد مــن إمكانیــة االعتمــاد المحاســبیة بــالقوائم المالیــة وتســهیل أداء مهنــة محافظــة الحســابات

 .علیها لتحقیق أهداف بعد التوحید المحاسبي

ة محافظــة نـهرة علـى أداء موامــل المـؤثطبیعـة القیـاس المحاســبي یعتبـر مـن أهـم الع: أمـا بالنسـبة للفرضــیة الثالثـة
الحســابات، فیعتبــر كــل مــن قیــاس الــربح و إظهــار حقیقــة المركــز المــالي للمؤسســة الهــدفان األساســیان فــي القیــاس 

 .المحاسبي

ثقافـة اإلفصـاح المـالي تسـاهم فـي مسـاعدة مهنـة محافظـة الحسـابات علـى فیما یخـص تقریـر  :أما الفرضیة الرابعة
مهنـــة ، إال أنـــه ال یوجـــد ثقافـــة اإلفصـــاح المـــالي فـــي الجزائـــر، ولالســـتفادة مـــن مـــا هـــو مطلـــوبأداء مهامهـــا وفـــق 
، و للقیــام بالتصــحیحات الالزمــة هنــاك نیــة مــن طــرف الســلطات علــى تشــجیع ثقافــة اإلفصــاح محافظــة الحســابات
  .المالي في الجزائر

  



لمدى تأثیر الثقافة المحاسبیة على مھنة محافظ الحسابات  لالستبیانالدراسة التحلیلیة                              الفصل الثالث     
 

75 
 

 :توصیات البحث -1

 تالیة و التي من شأنها أن توسع مجال الثقافة المحاسـبیةسة، یوصي الطالب بالتوصیات الاعلى ضوء  نتائج الدر 
  :بالجزائر كما تجعل و األبعاد المهمة و المؤثرة على مهنة محافظ الحسابات االقتصادیةفي المؤسسات 

 ترقیـة فـي تسـاهم أن شـأنها مـن و التـي والمهنیـین المحاسـبین وخبـرات معـارف بتطـویر االهتمـام ضـرورة -
 المالي المحاسبي للنظام الفعال التجسید على العملو  المحاسبیة  الممارسة

 .العمل على تكوین مراكز مستقلة تعمل على تكوین محافظ الحسابات -
 .تشجیع ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر -
 .توحید نماذج البیانات للزیادة من إمكانیة االعتماد علیها لتحقیق أهداف المحاسبة -
 .جیع التخصص لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائرتوسیع وتطبیق محددات القانون وتش -
 .تشجیع التكوین في الخارج لمحافظي الحسابات للتمكن یمن فهم الممارسات المحاسبیة العالمیة -
 .المنظمة للمهنة من طرف السلطات العلیا القوانینالعمل على تطویر  -
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 y1 y2 y3 y4 y5 y6 
1 3 1 3 3 3 1 
2 2 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 
4 3 3 3 3 2 2 
5 3 2 3 2 3 3 
6 3 3 3 2 1 3 
7 3 3 3 3 2 3 
8 3 3 3 3 2 3 
9 1 3 3 3 3 1 
10 3 1 3 3 3 1 
11 3 1 3 3 3 1 
12 2 2 2 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 
14 3 1 3 3 3 1 
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16 1 2 1 3 3 2 
17 1 2 1 3 3 2 
18 3 3 3 2 3 3 
19 3 3 3 3 3 3 
20 3 3 3 3 3 3 
21 2 2 3 3 1 1 
22 3 2 3 3 3 3 
23 3 3 3 2 2 3 
24 3 2 3 2 2 2 
25 3 3 3 2 2 3 
26 3 3 3 1 3 1 
27 2 3 3 3 3 3 
28 2 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 2 
30 3 2 3 3 1 2 
31 3 3 3 1 3 1 
32 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 1 3 1 
34 3 3 3 2 2 1 
35 3 3 3 3 2 3 
36 3 3 3 1 3 1 
37 3 3 3 3 3 3 
38 2 2 3 3 1 1 

  

  

 z1 z2 z3 z4 
1 3 3 1 3 
2 3 3 3 3 
3 3 3 2 3 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 
6 2 3 3 3 
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  ة التعلیم العالي و البحث العلميوزار 

  بسكرة - جامعة محمد خیضر

  

  كلیة العلوم اإلقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر                                                                                

  إستبیان
  علوم التسییر: قسم                                                                    

  

بدراسة لمدى أثر الثقافة المحاسبیة على مهنة محافظة الحسابات في الجزائر، وذلك في إطار إعداد مذكرة ماستر  شرقي مروىتقوم الطالبة  
: األثر المتوقع لكل منمن خالل إبراز  . "أثر الثقافة المحاسبیة على أداء مهنة محافظة الحسابات في الجزائر " في علوم التسییر بعنوان

 الكفاءة المهنیة وتحسین القوانیین، وأهمیة توحید الممارسات المحاسبیة، ومنهج القیاس المحاسبي واإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة على
  .أداء مهنة محافظة الحسابات في الجزائر

أن نتبعه بدراسة میدانیة بغرض معرفة مدى  -هذا البحث ستفاءا -فبعد التطرق لما سبق، و المتمثل في الجانب النظري للموضوع، ارتأینا قصد
  .مطابقة الواقع لما تم التوصل إلیه في الجانب النظري

 الخانة المناسبة في ممیزة إشارة بوضع وذلك الموضوع، حول نظركم وجهة عن یعبر بما االستمارة أسئلة عن اإلجابة إلى سیادتكم ندعو لذا
 .العام العلمي والصالح البحث یخدم بما االستبیان، هذا بیانات لمأل وقتكم من جزء وتخصیص تعاونكم لىع سلفا ونشكركم . لرأیكم
 البیانات الشخصیة:  

 ):....................................................................................اختیاري( اللقب واالسم  -1
 أنثىذكر                     :  الجنس -2
 ...............................................................................................................................................................................الشهادة العلمیة و مجال التخصص -3
 ........................................................................................................................................................................................ .......................................الوظیفة -4
 ....................................................................................... ...................................................... ..............................................المؤسسة التي تنتمي إلیها -5
 ....... ...................................................... ............................................................................................................ ...............................................مدة الخبرة -6
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  الثقافة المحاسبیة في الجزائر: المجال األول

  الكفاءة المهنیة وتطبیق وتحسین القوانین في الجزائر -

  موافق  محاید  معارض  البیان

        ابات یتمیزون بالكفاءة العالیة في الجزائرمحافظي الحس

        الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر متوسطة

        الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر ضعیفة

        یحدد القانون معاییر الكفاءة المهنیة لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائر

        السلطات تسعى جاهدة إلى تطویر القوانیین المنظمة لمهنة محافظة الحسابات

        یوجد مراكز تكوین مستقلة تعمل على تكوین محافظي الحسابات

  

  التوحید المحاسبي في المؤسسات اإلقتصادیة الجزائریة -

  موافق  محاید  معارض  البیان

        اإلقتصادیةهناك توحید للممارسات المحاسبیة في المؤسسات 

        هناك إستمراریة في تطبیق الممارسات المحاسبیة في المؤسسات اإلقتصادیة

        المحاسبي تلقائیا النظام مع الجبائي متكیف النظام

        الدولیة التوحید أعمال للمؤسسات یأخذ بعین اإلعتبار المحاسبي النظام إصالح

        المحاسبة أهداف لتحقیق علیها إمكانیة االعتماد من الموحدة یزید البیانات

  
  القیاس المحاسبي في الجزائر -

  موافق  محاید  معارض  البیان

        التضخم یعمل على تشویه صورة القوائم المالیة

        المالیة القوائم إلعداد األساسیة القاعدة یعتبر القیاس المحاسبي 
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        لتاریخیةأداة القیاس المحاسبي في المؤسسات اإلقتصادیة هي التكلفة ا

        أداة القیاس في المؤسسات اإلقتصادیة هي التكلفة االستبدالیة

        الطریقة المحاسبیة المستخدمة هي قسط اإلهتالك الثابت أكثر من القسط المتناقص

       LIFOمن  أكثر  الطریقة المحاسبیة المستخدمة هي التكلفة الوسطیة المرجحة

        المحتملة والخسائر فیها المشكوك للدیون كبیرة صاتالطرق المحاسبیة المستخدمة، مخص

        اإلیجار التمویلي استخدامهناك فهم جید للمعالجة المحاسبیة عند 

        المحددات المحاسبیة تركز على الحیطة والحذر

        المحددات المحاسبیة تكمن في تغلیب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني

        المحاسبیة تعتمد على بیئات دولیة أخرى جذور المفاهیم والطرق

 في األساسیان الهدفان للمؤسسة المركز المالي حقیقة إظهار الربح و قیاس من كل یعتبر
        المحاسبي القیاس

  

  اإلبالغ واإلفصاح المحاسبي المالي في الجزائر -

  موافق  محاید  معارض  البیان

        یوجد ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر

        ضعف البورصة یضعف من ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر

        اإلفصاح في الجزائر مازال موجه إلدارة الضرائب بصور كبیرة

        المستخدمین لكافة ومالئمة المحاسبیة المالیة المقدمة كافیة المعلومات

        المستخدمین لكافة ومالئمة المحاسبیة المقدمة كافیة المعلومات

 حقیقة توضیح بهدف المستفیدین إلى المعلومات توصیل إلفصاح أو اإلبالغ بموضوعیهتم ا
  الوضع المالي للمؤسسة دون تضلیل

      

        هناك نیة من طرف السلطات على تشجیع ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر
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  أداء مهنة محافظة الحسابات في الجزائر:  المجال الثاني

  قمواف  محاید  معارض  البیان

 قبل المالیة القوائم في والغش باألخطاء المؤسسة إدارة یحرص على إبالغ الحسابات محافظ
  تقریره إعداد

      

        الحسابات محافظ یعدها التي التقاریر في الحیاد و االستقاللیة یوجد

        المحاسبیة الممارسات عن التقصي في الحذر و الحیطة بمبدأ الحسابات محافظ یأخذ

        بات أثناء قیامه بالممارسة المحاسبیة لمعالجة بعض العملیاتتوجد صعو 

        الدولیة یرتقي بالمهنة إلى طابع الثقافة المحاسبیة المراجعة معاییر على الكافي االطالع

شروط التأهیل العلمي وطبیعة التكوین والتي جاءت بها اإلصالحات، تعد كافیة لضمان 
  ممارسة مهنیة جیدة

      

  
  الثقافة المحاسبیة وأثرها على أداء مهنة محافظة الحسابات في الجزائر: الثالثالمجال 

  موافق  محاید  معارض  البیان

        الكفاءة المهنیة لمحافظي الحسابات تساهم في تحسین مستوى أداء مهنة محافظة الحسابات

یعمل على ضبط المعلومات  االقتصادیةتوحید الممارسات المحاسبیة في المؤسسات 
  المحاسبیة بالقوائم المالیة وتسهیل أداء مهنة محافظة الحسابات

      

        ة محافظة الحساباتنهأهم العوامل المؤثرة على أداء م طبیعة القیاس المحاسبي یعتبر من

ثقافة اإلفصاح المالي تساهم في مساعدة مهنة محافظة الحسابات على أداء مهامها وفق ما 
  هو مطلوب
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  اتمةــــــخ
والذي " على مهنة محافظ الحسابات في الجزائر أثر الثقافة المحاسبیة "موضوع  هذه الدراسة تتناول

ولنا من خالله تقییم واقع أثر الثقافة المحاسبیة و رصد الممارسات المحاسبیة في الجزائر، وذلك من خالل اح
  ."لى مهنة محافظ الحسابات في الجزائرأثر الثقافة المحاسبیة ع "اختبارمعالجة إشكالیة أساسیة تتمحور حول 

على  اإلجابةالبحث على ثالث فصول، حاولنا من خاللها  مإن معالجة هذه اإلشكالیة تطلب تقسی
الموضوع و باستخدام المناهج  ىختبارها على مستو امن تبني أربعة فرضیات تم  انطالقاإشكالیة البحث وذلك 

تقدیم أهم النتائج المتوصل إلیها من خالل  اوف نحاول من خالل هذواألدوات الضروریة للمعالجة و التحلیل س
  .الدراسة

  اختبار الفرضیات نتائج 
 والقانونیة والسیاسیة االقتصادیة النظم في تمثلةمال البیئیة العوامل من بجملة المحاسبیة اتمارسمال تتأثر

مهنة  أبعاد إلرساء المحاوالت و الجهود عضب انطلقت ذلكساس أ على الثقافیة، والعوامل المحاسبیة هنةمالا وكذ
التي من شأنها نشر الوعي المحاسبي وفتح مجال  المحاسبیة بالثقافة یعرف ما نشوء إلى و بالتالي المحاسبة

 فهي تعتبر الجزائر في المحاسبیة النظم وتطور شكل في تؤثر حیثلإلطالع على أساسیات المهنة المحاسبیة 
  .المحاسب الفكر في العلم علیها قومی التي األساسیة البنیة

ومن ثم  ،بادئموال والفروض یمهفاموال دافهاأل تشمل التي عرفةمال حقول من حقلأیضا  عتبرت كما 
 في بالغة االعتماد على أشخاص مهنیین من أجل حمایة حقوق أصحاب المصالح فللمدقق أهمیةتمكن من 

  : اآلتیة، باألبعاد حد مقومات التدقیقأالقرارات حیث تعتبر الثقافة المحاسبیة  رشیدت
المدقق یحتاج إلى تأهیل علمي وخبرة للوصول إلى الكفاءة المهنیة المطلوبة وتكوین  الكفاءة المهنیة؛ 

ثقافة محاسبیة تعتمد على أسس من أجل الوصول إلى وعي محاسبي للتمكن من الفهم الصحیح للمهنة و اإللمام 
من توسیع  إدراكه و كیفیة تطبیق معارفه للوصول إلى القرارات الصائبة بسالسة بجوانبها، فهي تسمح للمدقق  

  .وتروي
أحد مقومات الثقافة المحاسبیة حیث یساعد كذلك محافظ الحسابات على إضفاء  ؛التوحید المحاسبي

المتمثل في الصبغة النظامیة للمعلومات من خالل التماثل و التطابق و االنتظام، باعتباره المنتج المحاسبي 
األطراف المستفیدة فهو أمر كفیل بضمان حسن فهم و تطبیق  احتیاجاتالقوائم المالیة حیث یلبي مختلف 

المعاییر المحاسبیة، یضمن للمدقق تمثیل حقیقي للواقع االقتصادي و رفع إنتاجیة المصالح المحاسبیة من خالل 
  .إتباع معاییر محاسبیة تتحرى الصدق



مةتالخا  
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الوسیلة المساعدة للمدقق لتوصیل المعلومات و توضیح الوضع المالي للمؤسسة  ؛اإلفصاح المحاسبي
بهام في عرض المعلومات المحاسبیة و اإلطالع علیها عند إعداد الحسابات والقوائم اإلدون تضلیل و یزیل 

تقلیل  المالیة و الوصول إلى تقاریر محاسبیة دقیقة وفق ما یخوله القانون، یساعد اإلفصاح المدقق على
خالل  اكتشافهاالغموض و الوصول إلى القرار المناسب كما یجب على المدقق اإلفصاح على أي مخالفات تم 

  .عملیة التدقیق مما یزید من الثقة بالقوائم المالیة
على تحدید القیم النقدیة للعناصر التي سیعترف بها في البیانات المالیة و التي یعمل  ؛القیاس المحاسبي

القوائم المالیة و هذا یساعد المدقق في القیام بمهمته و التعبیر على النتائج، فالقیاس یعتبر األساس  ستظهر في
المحاسبة األساسیة ألهمیته في التسییر نحو اختیار طریقة  فالذي یقوم علیه عمل المدقق باعتباره أحد و وظائ

   .اسبیة و عرض القوائم المالیة بدقة وشفافیةالقیاس األكثر مالئمة لیوفر المدقق المصداقیة للمعلومات المح

  التوصیات
لتوسیع مجال الثقافة  ضروریة بأنها نرى التي واالقتراحات التوصیات بعض نورد أن یلي فیما نحاول

  :الجزائر في المحاسبیة
 مارسةملا ترقیة في مهتسا أن شأنها من لتيا و هنیینموال المحاسبین وخبرات معارف بتطویر تمامهاال ضرورة -
  .اليمال المحاسبي للنظام الفعال التجسید على والعمل المحاسبیة 
  .العمل على تكوین مراكز مستقلة تعمل على تكوین محافظ الحسابات -
  .تشجیع ثقافة اإلفصاح المالي في الجزائر -
  .توحید نماذج البیانات للزیادة من إمكانیة االعتماد علیها لتحقیق أهداف المحاسبة -
  .سیع وتطبیق محددات القانون وتشجیع التخصص لممارسة مهنة محافظة الحسابات في الجزائرتو  -

 .سبق تظهر األهمیة البالغة للثقافة المحاسبیة ومدى تأثیر أسسها على مهنة محافظ الحسابات ومن خالل ما
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  :الملخص

الكفاءة المهنیة، التوحید : محاولة معرفة مدى تأثیر الثقافة المحاسبیة بأبعادها  تهدف هذه الدراسة إلى
  .لمحاسبي، القیاس المحاسبي و اإلفصاح المحاسبي على مهنة محافظ الحسابات في الجزائرا

  :تمثلت الدراسة المیدانیة في توزیع استمارة لعینة من 

 ؛محفظي الحسابات -
 ؛المحاسبین المعتمدین -
  .مسیري مصلحة المحاسبة و المالیة -

الحسابات في الجزائر، فهي تقرب  فظأن الثقافة المحاسبیة مؤثرة على مهنة محاخلصت الدراسة 
  .ةنهملل الممارسة المحاسبیة من الممارسات العالمیة في المؤسسات االقتصادیة وتطور قیمة األبعاد الثقافیة

 

  .ثقافة محاسبیة، محافظة الحسابات، مؤسسة اقتصادیة: الكلمات المفتاح
  
  

Résumé: 
 

 Cette recherche a pour objectif d’estimer le degré de l’influence de la culture comptabilité dans ses 

dimensions suivantes : professionnalisme, uniformité, conservation et secret, sur la fonction du commissaire 

aux comptes en Algérie. 

L’étude opérationnel représente une publication sous forme d’un questionnaire dédié à : 

- commissaires aux comptes ; 

- comptables agrées ; 

- personnels chargés du service comptabilité et finance. 

D’après le diagnostic de notre étude on déduit que la culture comptabilité influe sur la fonction du 

commissaire aux comptes en Algérie. et elle rapproche l’exerce comptabilité à l’universel dans les 

organismes économiques et développe les valeurs de ses dimensions culturelles. 

 

Mots clés : culture comptabilité, commissionnaire aux comptes, organisme économique. 

 



 

87 
 

  قائمة الراجع 

  :العربیةالكتب  -أوال

 1 2000أحمد حلمي جمعة، المدخل الحدیث لتدقیق الحسابات، األردن، 

أحمد مطر، موسى السویطي ، التأهیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في مجاالت القیاس 
 2008اإلفصاح ، دار وائل للنشر، طبعة  –العرض 

2 

 3 1990، مصر، –من النظریة إلى التطبیق  –أحمد نور، مراجعة الحسابات 

ألفین أرینز ، جیمس لوبك، المراجعة مدخل متكامل،ترجمة محمد محمد عبد القادر الدسطي و أحمد 
 2009حجاج،السعودیة،

4 

توماس ولیام و امرسن هنكي، المراجعة بین التنظیر و التطبیق، ترجمة و تعریب أحمد حامد حجاج 
 .1986ریاض، كمال الدین سعید و سلطان محمد علي السلطان ، ال

5 

،  - النظري -رأفت سالمة محمود، أحمد یوسف كلبونة، عمر محمد زریقات،علم تدقیق الحسابات 
 .2011األردن، 

6 

طواهر محمد التهامي، مسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة 
  التطبیقیة، الجزائر

7 

للقیاس المحاسبي لألصول باستخدام مفهوم القیمة العادلة في عفاف إسحق أبوزر ، المحاور الرئیسیة 
 2008إطار معاییر المحاسبة الدولیة ، جامعة  البترا ، األردن  

8 

عفاف إسحق أبوزر ، المحاور الرئیسیة للقیاس المحاسبي لألصول باستخدام مفهوم القیمة العادلة في 
 2008األردن ،   إطار معاییر المحاسبة الدولیة ، جامعة  البترا ،

9 

 10 2006غسان فالح المطارنة ، تدقیق الحسابات المعاصرة الناحیة النظریة، األردن ،

 11 2005محمد المبروك أبو زید، المحاسبة الدولیة و انعكاساتها على الدول العربیة، ، مصر،

 12 1999محمد بوتین، المحاسبة العامة للمؤسسة، الجزائر، 



 

88 
 

 القوانین

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسبي و محافظ الحسابات07/2010/ 29خ في القانون الجزائري مؤر  - 1  

   2006القانون التجاري، النص الكامل للقانون، - 2

2011، 42الجرید الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  - 3  

2010یونیو  29، المؤرخ في 01-10من القانون رقم  23المادة  - 4  

2007نوفمبر 25الصادر بتاریخ  74لعدد یة الدیموقراطیة الشعبیة، االجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائر  -  

النظام المحاسبي المالي و ترشید عملیة إتخاذ القرارات في سیاق العولمة و األسواق  -سفیان بن بلقاسم، -
.2010-2009تسییر، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم ال- المالیة  

 المراجع بالفرنسیة

-  Bernard GERMOND, Audit Financier – Guide pour l’audit de l’information 
financière des entreprises, 1ere édition , Dunod , Paris , 1991. 

- COLASSE Bernard, Comptabilité général : PCG 1999 et IAS. Ecnomica , Paris, 
2001. 

- Gray, S. J. (1988) , towards a theory of cultural influence on the development of 
accounting systems internationally, Abacus. Vol. 24. 

- Noravesh, Iraj, Dianati, Zahra Dilami & Bazaz Mohammad S. , (2002) , The impact 
of culture on accounting: does Gray’s model apply to Iran, Review of Accounting 
and Finance, Emerald Group Publishing Limited Volume 6 issue 3. 

- Oriol Amat, John Blake, Philip Wraith , Ester Oliveras, Dimensions Of National 
Culture And The Accounting Environment- The Spanish Case, Ssrn, 2000. 

-األسس العلمیة و العملیة - د سمیر الصبان، شریفة علي حسن، أسس التدقیقمفتاح الصحن ، محم
  2004، مصر ، 

13 

دراسة تحلیلیة آلراء "یوسف جربوع، محددات مراجعة القوائم المالیة تحدي كبیر للمراجع الخارجي 
    2005، غزة، "المراجعین القانونیین في فلسطین

14 



 

89 
 

 الرسائل واألطروحات الجامعیة

 1 2002، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر - المراجعة الخارجیة في الجزائر -بن یخلف أمال، 

بدور بنت سعید عودة الرفاعي، مدى تأثیر بعض العوامل على مسؤولیة محافظ الحسابات عن اكتشاف 
محاسبة، عملیات الغش و التقریر عنها، استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في ال

  2009السعودیة ،
2 

روال كاسر الیقة ، القیاس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة للمصارف ودورها في ترشید قرارات 
 2007االستثمار ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تشرین سوریا ، 

3 

طروحة لنیل سارة حدة بو دربالة، محاولة تحدید العوامل التي تتحكم في جودة المراجعة الخارجیة، أ
شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و 

 . علوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي باألغواط
4 

عمر شریقي، مدى مالئمة المعاییر الدولیة للمراجعة للواقع المهني الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة 
 2002 فرحات عباس ، سطیف

5 

محمد العربي قزون، دور القیمة العادلة في تفعیل القیاس المحاسبي بالتطبیق على حالة الجزائر، مذكرة 
 2013ورقلة، الجزائر، سنة  -ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح 

6 

مداني بن بلغیث، أهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة، أطروحة 
  2004ه ، جامعة الجزائر،دكتورا

7 

مداني بن بلغیث، أهمیة إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحید الدولیة، أطروحة 
 2004دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، 

8 

االفصاح المحاسبي في ظل توسع المنهج المحاسبي  -ولیــد ناجي الحیالي و لعیبي هاتو خلف 
  - بغداد  2009 –مذكرة ماجستیر  –المحاسبة االجتماعیة المعاصر لیشمل 

9 

 

 مواقع األ نترنات

- www.joradp.dz/har/index.htm, sgg Algérie, 03/01/2015 

http://www.joradp.dz/har/index.htm,


 

90 
 

 ملتقیات و مجالت

، ملتقى "تحدیات و أهداف"النظام المحاسبي المالي الجدید في الجزائر-آیت محمد مراد، أبحري سفیان،
هیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید و آلیات تطبیقه في ظل المعاییر دولي حول اإلطار المفا

 2009أكتوبر 15-13المحاسبیة الدولیة ،الجزائر، 
1 

، مجلة الباحث، صادرة عن كلیة العلوم "تجربة الجزائر"بن بلغیث مداني، إشكالیة التوحید المحاسبي
 .2002، 01عدد رقم جامعة ورقلة، ال-االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

2 

بن بلغیث مداني، ملتقى دولي حول النظام المحاسبي المالي الجدید و بیئة المحاسبة في الجزائر،اإلطار 
  2009المفاهیمي للنظام المحاسبي المالي الجدید و آلیات تطبیقه في ظل المعاییر المحاسبیة  الدولیة،

3 

 4 1988اسبیة في المجتمع، ، حول أثر الثقافة المحHofstede*Grayدراسات 

زغدار أحمد سفیر، خیار الجزائر بالتكییف مع متطلبات اإلفصاح وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة مجلة 
 ، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2010/2009العدد السابع  الباحث،

5 

 6 .ر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادسكنوش عاشور، النظام المحاسبي الموحد في الجزائ

لطیف زیود، حسان قیطیم، نغم احمد فؤاد مكیة، دور اإلفصاح المحاسبي في سوق األوراق المالیة في 
 2007ترشید قرارات افستثمار، مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة، سوریا ، 

7 

دور األبعاد الثقافیة للمجتمع في تشكیل مالمح  - -و الدراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة األبحاث 
 .2011التطبیقات المحاسبیة المقبولة،حزیران 

8 

، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، "تجربة الجائر"مداني بن بلغیث، إشكالیة التوحید المحاسبي
 01/2002العدد

9 

م المحاسبي المالي، ملتقى حول اإلطار ناصر مراد، االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظا
المفاهیمي لنظام المحاسبي المالي الجدید وآلیات تطبیقه في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة، جامعة سعد 

 2009دحلب، البلیدة،
10 

، نقال عن بالرقي 1977نمر حلمي محمود، النظریة المحاسبیة المالیة، دار النهضة العربیة، مصر، 
طورات االقتصادیة الحدیثة المؤثرة على اإلطار العلمي للنظریة المحاسبیة، الملتقى الوطني تیجاني، الت

11 



 

91 
 

المؤسسة على ضوء التحوالت المحاسبیة الدولیة، جامعة باجي مختار، : حول مستجدات األلفیة الثالثة
 2007نوفمبر 21/22عنابة، الجزائر، 

صالح المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة نمر محمد الخطیب، صدیقي فؤاد، مدى انعكاس اإل
الملتقى العلمي الدولي حول اإلصالح  – SCFتجربة الجزائر في النظام المحاسبي المالي  -والمالیة

 .، جامعة ورقلة2011نوفمبر  30و  29المحاسبي ، یومي 
12 

  


