
د . عتيق عائشة             
طـ.د بن انصر سيدأمحد      

   

   يف جذب اإلستثمار األجنيب املباشر ابجلزائر  IAS/IFRS دور تبين معايري احملاسبية الدولية

 

1 
 

 العلمي الرابع حول " التنمية البشرية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة"املؤمتر                                 
 2019  مارس  26يوم  مجهورية مصر العربية  

 محدبن انصر سيدأ:  ط.د                                                                           عتيق عائشة: د      

 ،مستغانم  –جامعة عبدالحميد بن باديس                                      ،مستغانم  –جامعة عبدالحميد بن باديس       

 mosta.dz-aicha.atig@univ                                                          mosta.dz-ed.bennacer@univsidahm 

                                                                     

                                                                                          

 امللخص:

  يف جذب اإلستثمار األجنيب املباشر ابجلزائر   IAS/IFRSلدولية  إىل إبراز دور تبين املعايري احملاسبية ا الورقة البحثية هتدف هذه 

، حيث خلصت الدراسة إىل أنه رغم اجلهود املبذولة من طرف اجلزائر من  SCFمن خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل  املالية القوائم قراءة وتسهيل

ارات األجنبية املباشرة وهذا حسب تقارير املؤشرات الدولية لإلستثمار، يف حني  أجل حتسني بيئتها اإلستثمارية إال أهنا التزال غري جاذبة لإلستثم

يسمح بتوفري معلومة مالية  يساهم كثريا يف زايدة تدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة ،كما  IAS/IFRSأن تبين تطبيق املعايري احملاسبية الدولية 

 . سواق املالية الدولية ألاختاذ قرارات يف ا على ستثمرين موثوق هبا وقابلة للمقارنة دوليا، مبا يساعد امل

 النظام احملاسيب املايل. ، مناخ اإلستثمار يف اجلزائر، معايري احملاسبة الدولية ، اإلستثمار األجنيب املباشر الكلمات املفتاحية :  

Abstract: 

This study aims to determine the importance and the role of the adoption of IAS/IFRS in 

attracting FDI and facilitating the reading of financial statements in Algeria, by applying the new 

financial accounting system SCF, The study concluded that despite the efforts that are 

implemented by the state to improve the investment conditions, it remains still not attractive to 

FDI, according to reports established by the International Investment Climate Indices. The 

adoption of IAS/IFRS contributes to increasing FDI flows and also provides reliable and 

internationally comparable financial information to help investors make decisions in international 

financial markets. 

 

Keywords: FDI, Investment Climate in Algeria, International Accounting Standards, Financial 

Accounting System. 
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 : مقدمة

  وحدودها للدولة  اجلغرايف  االطار  خارج  املدخرات  استخدام  يف  واملتمثل  دود، احل عب  الناشئ  ابالستثمار األجنيب  االستثمار  يعرف 

  احملققة،  املنافع  وتعظيم األرابح حتقيق هبدف أجنبية، دولة اىل االقتصادية املوارد وشىت االستثمارية األموال رؤوس النتقال نتيجة اإلقليمية،

  يف  والتحكم السيطرة  مقدار  احلسبان  يف  خذ أي الذي  ذلك هو  استعماال،  األكثر  عيار امل أن  إال ،ومتباينة  متعددة أشكال األجنيب  ولالستثمار

  االستثمار  يتضمن  كما   ، ،  مباشرة  غري  وأخرى  مباشرة استثمارات  اىل االجنبية  االستثمارات  تصنيف يتم  خالله  من  الذي  األجنيب  االستثمار 

 .مهارات   و  أومعرفة  وتكنولوجيا وآالت  معدات   شكل يف  وإمنا قط،ف ملكية   حصص شكل  يف  ليس  املال رأس  حتركات  املباشر األجنيب

  ، العاملية األسواق  لغزو  الدولية  نشاطاهتا توسيع حتاول  إنتاجية وحدات تعتب  الت  اجلنسيات،  متعددة للشركات  املتزايد التنامي معو 

  ، خارجية  أو  داخلية  مشاكل  سواءا ،  معاجلتها على قادرة يديةالتقل  احملاسبة  تكن  مل الت  االشكاليات  من  مجلة فيها  احملاسبية  املمارسة  طرحت 

  التباين  اىل  ابإلضافة  ،1واالتصال  املعلومات ونظم األجنبية النقدية العمالت  ترمجة مشاكل أو األداء وتقييم األجنيب الصرف خماطر  ادارة كمشاكل

  ثقة  على واحلفاظ االستثمارات حلماية احملاسيب،  التوحيد  ضرورة اىل  احلاجة  عىاستد ما هذا. 2القياس  طرق  وتباين  وتوحيدها املالية القوائم  اعداد  يف

  مرجع  اختيار  النتيجة  وكانت  املختلفة، الدول بني  احملاسبية  واألساليب الطرق  يف  والتجانس  التناسق  من قدر  أكب  وحتقيق  العامل،  عب  املستثمرين 

 . عامليا به  معرتف  حماسيب

  املخطط  من  ابالنتقال احملاسيب النظام قامت إبصالح  املباشرة، األجنبية  االستثمارات جذب يف  رية اجلزائ الدولة رغبةنظرا ل و 

  معلومات  من  هلا، أعمال بيئة  أحسن  توفري هبدف الدولية،  احملاسبية  املعايري  أساس  على مبين(SCF) مايل  حماسيب بنظام  (PCN)احملاسيب

 . دوليا   للمقارنة  وقابلة هبا  وموثوق وشفافة  صادقة  مالية   حماسبية

 :التالية  االشكالية  طرح  ت  سبق   ما  على وبناءا 

 جلزائر؟  اب  املباشرة األجنبية   اإلستثمارات جذب يف    IAS/IFRS الدولية احملاسبية   املعايري  تبين ماهو دور 

 وقصد اإلملام جبوانب هذا املوضوع، ت تقسيم هذا البحث إىل احملورين الرئيسيني املواليني: 

 
 .35-34ص  2010 عمان،  ، 1 ط ، والتوزيع للنشر المناهج دار ، "وحلولها المحاسبية للمشاكل علمي منهج الدولية المحاسبة"  العامري،  جايد سعود 1
– أبريل) الثاني الفصلي العدد - والثالثون الرابعة السنة ، "العربية الدول في المباشر األجنبي االستثمار" الصادرات،  وائتمان االستثمار لضمان العربية سسةالمؤ 2

 6 ص الكويت،  ،  2016(  يونيو
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 األجنيب املباشر واملعايري احملسبية الدولية. اإلستثمار  •

 . املباشر  األجنيب  لالستثمار  الدولية ة ياحملاسب  عايري امل  تبين أمهية  •

 سبية الدوليةااإلستثمار األجنيب املباشر واملعايري احملاحملور األول:  .1

  املباشر: اإلستثمار األجنيب جلذب  الدولية املؤشرات  حسب اجلزائري  االستثماري املناخترتيب  1.1

 : العاملي التنافسية مؤشر  حسب 1.1.1

  للمرة العاملي االقتصاد منتدى  حدده الذي  العاملي التنافسية مؤشر اىل العاملي التنافسية تقرير يف الدول تنافسية ترتيب يستند

  جملموعة واخلاصة العامة تانالبيا مجع طريق عن بلد كل  تنافسية حسب نقاط ووضع املؤشر درجات احتساب ويتم ، 2004 عام األوىل

  ،  للتنافسية االساسية الدعائم متثل أساسية فئة 12 بنحو واملتعلقة الدولة إنتاجية مستوى  حتدد الت والعوامل والسياسات املؤسسات من

  السوق وكفاءة يب،والتدر  العايل والتعليم األساسي، والتعليم والصحة،  الكلى،  االقتصاد وبيئة السوق، وحجم التحتية، البنية يف تتمثل

 .3واالبتكار  األعمال، وتطور العمل، سوق وكفاءة املعلومات، وتكنولوجيا  املالية،  األسواق وتطور ،والسلع

 كما  2015سنة 79 املرتبة مقابل رتب 7 ب دولة 140 بني من عامليا 86 املرتبة اىل 2016 يف اجلزائر تنافسية تقهقرتو 
 :يف تتمثل اجلزائر يف  التجارية االعمال ملمارسة العوائق أو اشكالية االكثر العوامل أن شراملؤ  هبذا  اخلاصة التقارير كل  تنضمت

 متويل؛  على احلصول مشكل -

 الفساد؛  -

 احلكومية؛ البريوقراطية -

 الضريبية؛ املعدالت -

 . الضريبية االنظمة تعقد -

  العمل أسواق  بفعالية ايدة االهتمام ز  اجلزائري، لالقتصاد  ؤسسات امل اإلطار  مراجعة املايل،  ابلقطاع العناية ضرورة على  أوصت  وابلتايل
 ،2016-2015 تقرير يف دولة 140 بني من 105 املرتبة احتلت حيث القاعدية ابملنشآت  أكثر واالهتمام املالية  واألسواق والسلع

 صعوبة اىل ابالضافة ،( 123 املرتبة) اجلوي لنقلا ومنشآت (111املرتبة) واملوانئ(  105 املرتبة) الطرقات نوعية رداءة إىل راجع وهذا
 

 2014-2013 ، "الدول تنافسية تعزيز في المؤسسية البيئات وقوة االبتكار اهمية يكشف العالمي التنافسية تقرير"  العالمي،  االقتصادي منتدى 3
 : .www.weform.org/gcr الموقع من 
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  التكنولوجي اإلبداع جماالت ضعفو  العريب، الصعيد على حىت تنافسية أقل اجلزائر جتعل املؤشر لقياس القاعدية املعطيات على احلصول
 .املؤشرات أهم من  تعتب الت الفكرية امللكية ومحاية

 

 املية: الع االقتصادية احلرية  تقرير حسب 2.1.1

 ويعتمد الدولية األمريكية هريتيج" عن مؤسسة EFW idex " ابلرمز له يرمز والذي  العاملية االقتصادية حرية مؤشر تقرير يصدر
 :واملبينة يف الشكل التايل  رئيسية مؤشراتمخسة  ضمن تدخل ير معاي  ة عد ى  عل األخرية هذه من املؤشر هذا تصنيف

 العاملية  ديةاالقتصا : مؤشرات احلرية 1الشكل  

 

 

 

 

 

 "  .2014-2013 ،العاملي التنافسية تقرير"  العاملي، االقتصادي منتدى: املصدر

 وتتلخص هذه املؤشرات يف: 

  يعتبه  الذي  األمر  اجنازها،  يف  ودخوهلا كشريك املشاريع، خمتلف يف مسامهتها خالل  من : االقتصاد على احلكومة أتثري حجم مؤشر •
  اإلنفاق  زاد كلما  أنه حيث االقتصادية احلياة تسيري  يف أكب هلم هوامش تعطى  أن جيب  الذين األفراد  حلرية  تقييدا الدراسة  لىع القائمون 
  فينخفض  الشخصي؛  االختيار  حمل  حيل  احلكومة جانب من  القرار  اختاذ  فإن  والشركات،  األفراد، واألسر،  إنفاق  إىل  ابلنسبة  احلكومي
 .يةاالقتصاد احلرية  مستوى 

  من  وهذا دولة، كل  يف االقتصادية واالستثمارية  احلياة ينظم الذي التشريعي  اجلسم وهو : امللكية حقوق ومحاية القانوين اهليكل مؤشر  •
  العقود  إلبرام  القوانني وتشجيع امللكية، حقوق ومحاية االقتصادي،  اجلانب  يف القضاء  وأداء القوانني،  هذه متنحها  الت احلرية دراسة خالل

 .املختلفة 

 العالمية االقتصادية  الحرية  مؤشرات

  تأثير  حجم مؤشر 

 االقتصاد  على الحكومة 

  الهيكل مؤشر 

  وحماية   القانوني 

 الملكية حقوق

  التجارة حرية  مؤشر 

 الدولية 

  إمكانية  مؤشر 

  األموال إلى  الوصول

 المشروعة 

  تنظيم  مؤشر 

  والعمالة،  االئتمان،

 العمل  وقطاع
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  اجلانب  متثل فيما أما التجارة املكتسبات من شأن من  يقلل األموال  غياب  أن  ذلك : املشروعة األموال إل  الوصول إمكانية  مؤشر •
 .األجنبية  العملة من بنكية  حساابت امتالك حرية إىل   إضافة  السنوي،  التضخم ومستوى  الثروة منو   يف  يتمثل  الدراسة هذه يف  املايل

  التنظيمية، العوائق من التجاري الدويل التبادل حترر ومدى اجلمركية، التعريفات دراسة عب درسها  الت: الدولية التجارة حرية مؤشر  •
  املعتمدة ابلسياسات  تتعلق  أخرى مؤشرات إىل  ابإلضافة وامللكية،  االستثمار  أجل من األجانب إىل املقدمة التسهيالت  مدى  إىل إضافة

 .نشاطه  يف  االنطالق أجل من  املستثمر  هبا  مير  الت  واإلدارية  البريوقراطية اإلجراءات وخمتلف القروض  تقدي  يف

  التبادل  يف  املشاركة  حرية  يف  والتدخل األسواق،  إىل  الدخول  على ابلقدرة واملتعلق ، العمل وقطاع  والعمالة،  االئتمان،  تنظيم  مؤشر  •
 .الطوعي 

  عن  نقطة  1.9 ب  مرتاجعة  نقطة  48.9 يف متثل  ،  2015 سنة  تقرير يف  تنقيط أسوء  هلا كان  حيث حرية، األقل الدول  منطقة  اجلزائر  تتعدى مل
  فيما  خاصة  األخرية السنوات  يف  الكبري التقدم  رغم االقتصادية، احلرية  جمال  يف عربية دولة  أسوأ واعتبهتا  األخرية، املراتب  يف  بذلك لتكون  2014

  الثان  يصنف الذي  الصيين  االقتصاد احتل فقد  إمجالية،  بصور  االقتصاد  قوة  عن  تعب  ال  التقرير  نتائج  أن  اىل ابإلضافة املالية  اإلدارة بتحسني يتعلق 
  اجلزائر  فئة نفس ضمن  إدراجه ت  حيث  ، 6.22 يتجاوز  مل نقاط  برصيد 2012 عام  عامليا 123 املركز يف األمريكية املتحدة ايت الوال بعد عامليا
  صناعتها و شركاهتا محاية خالهلا من حتاول الت  بكني تعتمد الت اإلجراءات بسبب  وذلك ،"املقيدة االقتصاد"  يأ  اإلطالق على حرية األقل أي
 .الداخلية ألسواقها  األجنيب  الغزو أتثري   من

 :4اىل العاملي االقتصادية  احلرية مؤشر  تقارير   يف  املتدنية رتبتها أسباب  التقارير  خمتلف أرجعت 

  قطاع  لتطوير املفتوحة األسواق على  واحلفاظ التنظيمية الكفاءة حتسني اىل  الرامية السياسات  تتقدم مل ثيحب الطاقة، قطاع ىعل املفرط االعتماد -
 ديناميكية؛   أكثر خاص

  االقتصاد  يف الكامل  اج  االندم  يعرقل  الذي األجنيب  االستثمار جتاه السليب  وموقفها السياسي  اليقني  عدم  حلة  واستمرار فعال،  غري  قضائي  نظام  -
 العاملي؛ 

  طراك؛ سوان قضية  اىل ةر اشا الطاقة قطاع سيما  ال  العام، والقطاع  التجارية ابألعمال تعصف  الفساد من   عالية ايتمستو    -

 مسي؛ الر  غري القطاع  يف  اجلزائر  يف  االقتصادية  املعامالت  مجيع   نصف يقدر   ما  حتدث -

 احلكومة؛  أيدي  يف  العقارية املمتلكات معظم -

 األعمال؛  لبيئة  التحسينات بعض  من  الرغم على التجاري  للنشاط الكبرية  البريوقراطية لعوائق ا -

 اخلاصة؛  املصارف  تزايد   رغم املايل القطاع على العامة  املصارف هيمنة -

 
4 www.heritage.org/index/country/algeria, 
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 الفساد؛  من  التحرر يف  حتسينات ادخال  يفوق   الذي احلد اىل احلكومي  االنفاق وإدارة االستثمار حرية  يف  الكبري  االخنفاض  -

 .  االجنيب  االستثمار  أمام  عائق 51/49قاعدة  اعتبار   -

 العاملي:   افيةفالش تقرير  حسب 3.1.1

  العامل  يف  النشطاء  جهود  رغم  العاملي االقتصاد  يف  مرتسخا  أصبح  قد الفساد  أن  2012 عام  تقريرها يف  العاملية  الشفافية  منظمة  توصلت  
  الرشوة  ايت مستو  وأن  بشدة فاسدة أهنا  يعين مما درجة  50 دون  املسح جاءت مشلها  الت  176 ال ولةالد ثلثي أن ابملنظمة  الفساد مؤشر  ويظهر 
 .  الدول من كثري   يف متفاقمة   مازالت  السرية والتعامالت  السلطة  استخدام  وسوء

  النزاعات  فيها تنتشر الت الدول وأن آبخر أو  بشكل الفساد فيها يتفشى دول يف يعيشون نسمة مليارات  6 من أكثر أن لوحظ 2015 تقرير ويف
 .  5أمنا  وأقلها  فسادا الدول  أكثر بنيايت من  والدكتاتور  واالضطراابت 

 .اجلزائر يف  الدولية  الشفافية  منظمة  متثل   الت "ANLC"الفساد  ملكافحة الوطنية  اجلمعية  هناك اجلزائري املستوى على ماأ

  تعتب  املنظمة وحسب - 10 اىل  0 من  تقييم حسب- نقاط  3 اجلزائر تنقيط اوز يتج مل 2011 و 2010 السنتني  خالل املؤشر،  هذا حسب
  الدولة  ومؤسسات وأجهزة دواليب يف واسع بشكل الفساد النتشار مرادف  هو  متتالية سنوات  لعدة نقاط 3 من  أقل على دولة  أي  حصول  أن

  الثالث  السنوات  خالل نقطة  36 يف استقرت 100 اىل 0 من  مرقم سلم وحسب 2012-2015 - بني أما حملاربته،  سياسية  ارادة  وانعدام 
 :  التالية  األسباب اىل  اجلزائر  عليها حتصلت الت  التصنيف  مراتب ويرجع 2013-2014-2015

  على  فيها تطورت الت  الدولية ايالقضا  عليه  تدل مثلما السلطة أدوات من  أداة  الفساد  ويعد عليه،  القضاء  يف  السياسية االرادة غياب •
 السيار؛  الطريق وفضيحة  " "SNC-Lavalin"  الكندية، الفاالن  سي  أن أس "    فضيحة غرار

 الظاهرة؛  هذه كبح  يف املعنية  اهليئات جدية  وعدم  الفساد مكافحة وسياسات  برامج فشل •

  املركزية  اهليئة خبصوص املستجدات وغياب  / تنصيبه بتعجيل  أمر  اجلمهورية  رئيس  أن  حني  يف  الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  تنصيب  عدم •
  لقمع الوطين  والديوان  سنوات،  4 بعد  إال  تفعيلها يتم مل  الت  2006 يف  رخ  املؤ 01-06 قانون  مبوجب املقررة  الفساد  وحماربة  للوقاية 
 .للخارج  ابلنسبة النظام  صورة  لتلميع  صوري  جهاز فهو  الفساد  وحماربة

 :األعمال أنشطة  ممارسة  سهولة مؤشر •

  مؤشرات  ويعرض  تعوقها الت  وتلك   االعمال أنشطة  تعزز  الت احلكومية االجراءات  يف  ابلبحث  يهتم  الدويل، البنك ن ع املؤشر هذا يصدر
  من  مراحل 10 على تؤثر الت  التقارير يف للقياس  وختضع امللكية، حقوق ومحاية رية التجا األعمال ألنشظة  املنظمة  احلكومية لالجراءات كمية
 محاية  االئتمان،  على احلصول  امللكية، تسجيل  العاملني،  توظيف  ،  البناء   تراخيص  استخراج  التجاري،  النشاط بدء:  هي  األعمال منشأة حياة

 
5 www.transparency.org, 
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 .التجاري النشاط  وتصفية  العقود  انفاذ احلدود،  عب التجارة  الضرائب،  دفع  املستثمرين،

  مؤشرات  على الثان  يعتمد بينما وتفسرياهتا،  احلكومية  واالجراءات القوانني مطالعات  على األول النوع ،انت  البيا  من نوعني على املؤشر  هذا يعتمد
 .  6االجرائي  اهلدف حتقيق  يف  الكفاءة درجة تقيس  الت  والوقت احلركة 

  ر تطوي  خالل  من  القرار، اختاذ  على تساعدهم ووصفية  رقمية  ومعلومات  بتحاليل  القرار، وصانعي  املستثمرين  تزويد هو  التقرير  من  األساسي  واهلدف
  حيث  100 و  0 بني  املقياس  ويرتاوح  ، الدول من  جمموعة  أو دولة  مع  ابملقارنة  دولة لكل  النسيب الوضع  معرفة  يف  تفيد  الت  املؤشرات من عدد

 .األعلى األداء  مستوى  100 و ء األسو  األداء مقياس   الصفر يشكل

 إصالحات اجلزائر يف جمال ممارسة أنشطة األعمال: •

  هبدف  جديدة حكومية اجراءات يف متثلت األعمال، أنشطة ممارسة لتسهيل اجلزائر هبا قامت الت االصالحات الدويل البنك تقارير ضمت
  تكلفة  خبفض  قامت كما  آمنة وبصورة موعدها يف والتشييد البناء مشاريعإمتام  ضمان  يف واملساعدة البناء  تراخيص استخراج  عملية ادارة حتسني

  قانون اعتماد خالل من  العقود  انفاذ كذالك  وسهلت%  19 اىل %  25 من القطاعات  لبعض  الشركات  خلد  على  الضريبة  وسعر  امللكية  نقل 
  فحص يف  املقرتضني  حق  ضمان  خالل من االئتمانية  معلوماهتا نظام حتسني اىل  ابالضافة. 7احملاكم  عمل  كفاءة  وزايدة املدنية  لالجراءات جديد

  ، البياانت  قاعدة يف  تدرج اىل للقروض األدىن احلد الغاء طريق  عن االئتمانية  املعلومات على احلصول  وامكانية القانون مبوجب  الشخصيةهتم ان بيا
  ت  حيث الشركات أعمال  رقم على الضرييب الضغط  وختفيف احلدود، عب  التجارة لتسهيل العاصمة  اجلزائر ميناء يف التحتية  البنية  مستوى  رفع

  وقت أقل  يف  البناء  رخص على  احلصول  وتسهيل جديدة، شركات  بتأسيس اخلاص للرأمسال  األدىن  احلد ء وإلغا املهين،  النشاط على  الرسم  ختفيف 
 .الكهرابء  تعريفة   يف  الشفافية وزايدة ممكن

  من %  11,1 و املتوسط يف  يوما 20 و إجراءا 12 اجلزائر يف جديدة شركة  أتسيس  يتطلب  االعمال، أنشطة ممارسة ملؤشر 2017 تقرير وحسب
  5 ابلكهرابء  الربط  ويتطلب  الفردي،  الناتج  من %  0,9 و  يوما  130 و  إجراءا17 فتتطلب  بناء  رخصة  على احلصول  أما  اخلام،  الفردي  الناتج 

 قيمتها  وتعادل   بذلك للقيام   ساعة 265  ختصيص  ويتطلب  ورسم  ضريبة 27 فيبلغ  املدفوعة اإللزامية عددالضرائب  أما . يوما  180 و  إجراءات

 . 8اإلمجايل  الدخل من %  65,6 اإلمجالية 

  العام،  هذا األعمال  بيئة يف  كبري   حتّسن إحداث اجلزائر  استطاعت دولة،  190 تصنيف  من  العاملي الرتتيب  يف  156 املركز شغلها  من  الرغم  وعلى  
  189 تصنيف من  163 املركز  شغلت  حيث 2016 ب  مقارنة  مراكز  سبعة  قفزت  حيث  إصالحات  أجرت الت  العريب  املغرب  بلدان  وتصدر 
  االستثمارات  جلذب  كاف  غري هذا أن إال اجملال،  يف  اإلصالحات من عدد أبكب  قامت  الت  العريب املغرب دول صدارة يف  اجلزائر  وحلت  دولة، 

 . األجنبية

 
 g ss.orwww.doingbusineالتالي الموقع في منشورة ، 7 ص ،  2009 ، "األعمال أنشطة ممارسة تقرير" والتعمير،  لإلنشاء الدولي البنك 6

 7  البنك الدولي،  "تقرير ممارسة أنشطة األعمال في العالم العربي"،  2010 ،  ص 6، 
8 World Bank Group,"Doing Business Equal Opportunity for all", 2017, p 189, published in 
www.doingbusiness.org 
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 املباشر  األجنيب  لالستثمار الدولية احملاسبية املعايري تبين ومعوقات أمهية احملور الثاين:  .2

 : املباشر األجنيب لالستثمار الدولية احملاسبية املعايري  أمهية تبين   1.2    

  املعايري  اعتمدت  دولة  120 من  أكثر  أن يف األوىل الظاهرة متثلت لالهتمام،  تنيمثري  ظاهرتني مالحظة  ت  املاضية،  سنوات عشر  خالل

  النامية  للدول  خاصةاملباشر  األجنيب االستثمار لتدفقات  ة هائل دة زاي يف متثلت الثانية  أما كليا،   أو جزئيااملباشر  األجنيب  لالستثمار الدولية احملاسبية 

  األمثل  احلل تعتب احملاسبية املعايري من واحدة جمموعة أن االجانب املستثمرين يعتب كما  ، 9( العاملي االجنيب االستثمار تدفقات نصف تقريبا)

  عالقة  هناك أن  االستقصائية  الدراسة  أثبتت  آخر، اىل  بلد  من  ختتلف واحلوافز  شريالب املال  ورأس القانونية  التحتية  البنية  ألن  العامل  يف  البلدان  جلميع

  العالقة  أن  إىل  التوصل وت  اخلارج،  من  اضافية أموال  رؤوس  اجتذاب من  األكب املستفيد ابعتبارها النامية  البلدان يف  السابقتني  الظاهرتني بني هامة

  اىل  املباشر  األجنيب ات االستثمارتدفق من السنة يف دوالر بليون 1.6 و 0.5 حوايل بني ة قيم على احلصول يؤدي أي االجتاهني لكال تذهب

 :  حبيث املباشر  األجنيب االستثمار تدفقات  اىل  األخري هذا يؤدي  كما  "IAS/IFRS"،   تطبيق احتمال

  واألجانب احملليني املستثمرين بني ملعلومات تباين ا من  احلد على تساعد العاملي الصعيد على ومستخدمة  مألوفة حماسبية معايري استخدام •

  ويف  دقة  أكثر بطرق  ابالستجابة هلم والسماح االستثمارية، البيئة لتقييم ، للشركات  املالية  انتالبيا يف ثقتهم دةوزاياالستثمارات  وحمللي 

 فيها؛  أكثر  االستثمار االجنبية  األسواق  اىل وجذهبم  السوق ألحداث  املناسب الوقت

  النوعية  اخلصائص يوفر " IAS/IFRS"تطبيق  و االستثمارية  لقراراهتم عالية  جودة ذات حماسبية معلومات عن يبحث  الدويل املستثمر •

 .   احملاسبية للمعلومات

   . الدويل املستوى  على  الشركات  أنشطة  تداخل تزايد   مع  تتماشى متكاملة  معلومات  أنظمة  تصميم   -     

  أداء  مقاييس وتطوير  واخلارجية   الداخلية  التقارير بني  التكامل  حتقيق  و  موحدة، مالية  قوائم اعداد  عند والوقت  اجلهد  من كبري   قدر توفري   -     

 . 10وحدةم

  وتكون االقتصادي،  والغموض اليقني بعدم تتميز  بلدان يف مألوف غري شخص مع التجارية األعمال ملمارسة املتوقعة خماطر من يقلل -     

 . هلم الالزمة  املعلومات  توفر وعدم  ابلغموض   تتميز  الت الدول من   ينفرون املستثمرون  ابلتايل  قليلة،  أو  تاحة م  غري  فيها املعلومات

 
9 Nicolas Pologeorgis, "The impact of combining the U.S. GAAP and IFRS", article is available online: www. 
investopedia.com/articles/economics/12/impact-gaap-ifrs-convergence.asp#ixzz408Lkbz1L. seen the 25/10/2016. 

 175ص  2011-2010، مصر ، بنها جامعة والبورصات،  البنوك محاسبة مجنابر المفتوح التعليم مركز ، "الدولية المحاسبة" حميدة،  محمود عيد 10
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 األجانب؛  للمستثمرين  حافزا  يشكل  ما  وهو  املال  رأس  تكاليف  من  خيفض  وابلتايل املعامالت  تكاليف  من  يقلل  -

  من  البعض استفادة  ومنع االستثمار، ونتائج فرص  عن العام االفصاح  طريق  عن  احملاسبية،  املعلومات  من املستفيدة االطراف  حقوق محاية -

 . اآلخر البعض دون  احملاسبية املعلومات

 . 11هلا  العملي  التطبيق تواجه  قد الت  للمشاكل   وحلول  ضوابط  ووضع احملاسبية املمارسات تنظيم احملاسبية،  املخرجات موضوعية  يز   تعز -

   أن  النيجريي االقتصاد  يعتب حيث احلدود عب واالستثمار العاملية املال رأس أسواق  اىل للوصول  ركاتالش   "IAS/IFRS"تطبيق يشجع -

  الشركات  تطبيق  حيث  التنفيذ، تواجه  الت اي والتحدايت القضا من  العديد هناك ان من الرغم على الصحيح االجتاه يف صحيحة  خطوة تعتب  طبيقها

 . االقتصادي للنمو أساس   تعتب  الت احلدود عب املالية  املعامالت  وجذب  املستثمرين ثقة  وستعززت املالية للبياان أكثر   مصداقية  يتيح  سوف هلا

  وجعل لالحتيال القانونية االحتماالت  من  املخاطر  أنواع مجيع و األعضاء،  الدول  بني  الضرييب ج  االزدوا حدوث ت احتماال  من تقليص -

  كل   من التجارية  واملمارسات  الثقافات يف  االختالفات  تسوية يف  ابملرونة  تتميز "IAS/IFRS"أن  خاصة  ة،كفاء  أكثر الدولية  التجارية  األعمال

 . دولة

 اجلزائري:   لالقتصاد املباشر  االجنيب االستثمار جلب اجيابيات   2.2     

إلستثمار األجنيب  ل  استقطاهبا   جراء عليها  ل احلصو  ئر  اجلزا ك  املضيفة للدول  ميكن الت  اهلامة  االقتصادية  والفوائد  املنافع  من  الكثري  هناك
 :أمهها من   املباشر

 العمل؛  فرص  وتوفري  االستثمارية املشاريع  متويل  عب  املستدامة التنمية  حتقيق  •

 . احمللية االستثمارات منو  معدل  يف  زايدة إلستثمار األجنيب املباشرا تدفق  صاحب  إذا  االقتصادي النمو يف الزايدة  •

  االنتاجية  العملية يف بكفاءة واملشاركة العاملي االقتصاد مع التفاعل وعلى  النمو على قدرته حتسني أجل من احمللي  قتصادلال دفع قوة ميثل •
 الدولية؛ 

 العامل؛  دول بني  التجاري والتبادل  والتكامل االندماج  حركة دعم •

 الدولية؛  التسويق  شبكات اىل  والنفاذ   التحتية البىن تطوير •

 
 .175 ص ،  2007-2006 الجزائر جامعة دكتوراه،  أطروحة ، "العالمي المحاسبي والتوحيد الجنسيات متعددة الشركات في المحاسبية الممارسة" شنوف،  شعيب 11
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  تدريب  يف  يساهم  األجنبية  الشركات بفروع  العمل  ألن  احلديثة،  اإلدارة وأساليب  الفنية  واملهارات  املتقدمة  تقنية ال نقل  من  االستفادة  •

اإلستثمار األجنيب   تدفق يؤثر كما  ، والتدريب  العمل  أساليب أحدث ابستخدام احلديثة التكنولوجية املهارات واكتساهبا احمللية العمالة

  يف  خلقها  يتم الت العمالة أي  املباشرة غري العمالة  وعلى -األجنبية الشركات داخل  خلقها  يتم الت العمالة–رةاملباش العمالة على املباشر 

 . 12رأسي   بشكل  أو أفقي بشكل  سواء املرتبطة  الشركات 

 اخلارجية؛  القروض  على  الدول  تدفعها الت كاملدفوعات   املضيف، االقتصاد على جامدا  عبئا  يشكل  ال •

 . اإلنتاجية القدرات لبناء  وسيلة   أي  الواردات، حمل  حتل  الت أو  للتصدير   املوجه اإلنتاجية اتالقطاع يف  دخوله •

  املدفوعات  ميزان يف العجز وسد األجنبية العملة من االحتياجات سد يف ويساهم االدخار وضعف احمللية  املالية املوارد نقص يعوض •

 . التنمية  وخطط  برامج   ومتويل

 ( 2015-2005) اجلزائر  ال  الواردجنيب املباشر اإلستثمار األ  تدفق   1.3

 :  املوايل  الشكل يف  موضح  هو كما2015-2005 الفرتة يف  اجلزائر  اىل  الوارد اإلستثمار األجنيب املباشر  تدفق  كان  

 اجلزائر   ال الوارد اإلستثمار األجنيب املباشر    تدفق : 2الشكل  

 

 UNCTADاملصدر: إحصائيات 

  دوالر،  مليون  1888 ب  يقدر   تدفق مسجال  2006سنة  ارتفاعا  سجلتاإلستثمار األجنيب املباشر  تدفقات  أن انالحظ الشكل  خالل  نم
  اىل  ابالضافة  الوطنية،  املصاحلة يف  املتمثلة  اجلمهورية رئيس هبا  جاء  الت اخلطة  مبادئ  وفق  االرهاب  وحماربة للبالد   االقتصادية  األوضاع  حتسن  بسبب
  بنسبة تراجع حقق  2007 سنة  يف أنه  إال ،  2006 جويلية 15 يف  الصادر08-06 رقم  األمرك  األجنيب ابالستثمار  اخلاصة  القوانني  تعديل 

 
مكتبة األفاق"، -الفرص-النحديات-والعشرون الحادي  القرن مطلع في معاصرة وإدارية قتصاديةيا اقضا" وآخرون،  صابر نظمي ايهاب الوادي،  حسين محمود 12

 .96، ص 2009، 1المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الجزء األول، ط
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  مليون 23097 لغب 2015-2005 الفرتة  يف  اإلستثمار األجنيب املباشر  لتدفق  ارتفاع أعلى حققت افريقيا  مشال   دول أن   العلم مع%   7,67
  اندماج حمدودية بسبب دوالر، مليون  2631 قيمته  ما  اىل  2008 سنة يف  أخرى  مرة  ويرتفع 2006 سنة عن   %6,96 ارتفاع  دوالر بنسبة 

  بذلك عامليا،حقق الوارد االستثمار  اخنفاض نتيجة 2010 سنة  تراجعا عرف، و املالية  األزمة  بتداعيات تتأثر  ومل العاملي املايل  النظام  يف  املايل  نظامها 
  حسب األعمال  مناخ ورداءة  االستثمار  جاذبية  حتسني يف  الفشل نتيجة  2015-2005 لفرتة مابني ا يف  املشاريع عدد  جمموع من نسبة   أقل

حيث بلغ عدد مشاريع اإلستثمار األجنيب ابلشراكة   2009سنة  49-51، وتطبيق قاعدة اإلستثمار األجنيب املباشر  جلذب الدولية  املؤشرات
 .  2010و تسعة مشاريع سنة  2009أربعة مشاريع سنة 

  شهد  ذلك بعد ، %  52,06 بنسبة  السنة نفس  يف  حققت  افريقيا  مشال  دول أن  العلم  مع %  12,13 بنسبة 2011 سنة  يف  ارتفاعا  ققت ح
 :13نتيجة  دوالر،  مليون  587 ب  اخنفاض سليب تدفق  مسجلة   2015 اىل 2012 من   تقلبات

 

 2014 جوان  شهر  من  ابتداءا البرتول أسعار  اخنفاض -

  بقيمة  الصرف احتياطات يف ملحوظ االيراداتواخنفاض ضبط  صندوق ملوارد  كلي  شبه آتكل ىل ا ى أد مما اخلارجي ي اجلار  احلساب يف  عجز  -
 .2015 هناية دوالر   مليار 34,81

 . %6,4بلغ  2016 ديسمب ويف ، 2005  سنة %   4,8 السنوي  املتوسط بلغ  حيث التضخم، معدل   ارتفاع  -

 . 2015 يف االورو مقابل %  3,8 وب األمريكي الدوالر  مقابل %  20 وايل حب  للدينار االمسي  الصرف سعر اخنفاض  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أفريل ، "الخارجية الصدمة استمرار طرق في 2016 المالية السنة وتوجهات 2015 سنة والنقدية المالية التطورات" حول المحافظ السيد مداخلة الجزائر،  بنك 13

 :www.bank-of-algeria.dz .التالي الموقع يف منشورة ،  2017
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 خامتة: 

  جديد  ومصدر  مفضلة  النامية كوجهة  الدول  وأصبحت  هبا،  املسلم األمور  من  أصبح التنمية  يف  األجنبية  االستثمارات  ودور  أمهية  ان 
  يف  األجنيب لالستثمار اتية  مو حمددات إجياد الرامية إىل  والتدابري األنشطة  مجيع ماراالستث تشجيع يشمل لتدفقات اإلستثمار األجنيب املباشر، هلذا

  هذه  من عنصر  لكل  وميكن . األعمال وتيسري االقتصادية  واحملددات األجنيب االستثمار  سياسات إطار احملددات، هذه وتتضمن. املضيف البلد
 .له كعائق   أو االستثمار  على كحافز   يعمل  أن العناصر 

  اىل  التوصل  ت وقد العملية،  تسهل  الت املؤسسات خلق  و  االستثمار مناخ  حتسني والبنوك،  املالية  قطاع إصالح على مدة منذ اجلزائر  تعمل  يثحب
  ميكن الت النقائص بعض من تعان  الوقت نفس  ويف املباشر،  األجنيب االستثمارإمكاانت  من  تزيد  الت  نسبية،  ميزات  عدة متتلك  اجلزائر  أن

 . له طرد   عوامل أو  كمعوقات   اعتبارها

 اإلستثمار األجنيب املباشر  جذب  اىل اهلادفة  العديدة االصالحات بينها  من   قوة، نقاط   بعدة  اجلزائر  تتمتعلإلمكانيات  فبالنسبة 

  الوفرة اىل ابإلضافة اخلارج،  اىل  ة االستثماري الفرص لرتويج  كخطوة  تعتب الت الوحيد،  والشباك االستثمار  لتطوير  الوطنية  املؤسسة  انشاء  بينها من

 .اخلارجية األسواق من  اجلغرايف  القرب  الشباب،  من  كبرية   نسبة من  يتكون  وجمتمع الداخلي  السوق  وحجم   الطبيعية، الثروات يف  الكبرية

  عن الصادرة االقتصادية التقارير أغلب يف األخرية  املراتب يف اجلزائر وبقيت املناسبة،  اآلجال يف املرجوة  النتائج حتقيق يف  يساهم مل ذلك  أن غري

 االدارة تعرفه الذي  البريوقراطي  احمليط من  ابتداءا األعمال، تيسري جمال  يف  أغلبها األسباب من  العديد اىل  راجع هذا. رمسية وغري  رمسية  دولية  هيئات 

  من  مقبول غري  يعتب والذي  امللكية، تسجيل أو  التوظيف أو  صالرتاخي  ابستخراج  األمر تعلق سواء طويلة مدة أتخذ الت  امللفات  دراسة يف اجلزائرية

  األخرية السنوات  يف الصادرة القوانني  رغم اهليئات الدولية  تطرحها  الت املشاكل بني  من  تعتب  الت  الفساد قضية  ذلك  اىل  أضف األجانب؛  طرف

  وأتثري جديدة مالية قانون  كل  عن تتغري الت االستثمار قوانني يف استقرار وجود اىل عدم ابإلضافة والفساد؛ الرشوة  ملكافحة حركية أي  لتوقيف

 . 51/49قاعدة 

  رأس  سوق  حترير  اىل  ابإلضافة  الدولية، احملاسبية  معايري مثل  شفافية  أكثر  مالية  حماسبة  نظم  اىل  احلاجة  هناك املباشر األجنيب  االستثمار  جلذب  وعليه

 .العام  املال
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