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 .خوتيإ 
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 ملخص:
وتسهيل قراءة القوائم املالية  "FDI"يف جذب  "IAS/IFRS"هتدف هذه الدراسة اىل معرفة مدى أمهية ودور تبين 

ابستخدام منهجني الوصفي والتحليلي ودراسة حالة شركة  "SCF"يف اجلزائر، من خالل تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد 
ة اىل أن رغم اجملهودات املبذولة من طرف الدولة يف حتسني البيئة االستثمارية إال عدوان للكيماو�ت مبستغامن. خلصت الدراس

يساهم يف ز�دة  "IAS/IFRS"، حسب تقارير املؤشرات الدولية ملناخ االستثمار، وتبين "FDI"أ�ا مازالت غري جاذبة للـــ
ال أن اغفال املستجدات يف املعايري احملاسبية ويسهل يف قراءة وحتليل القوائم املالية، إ "SCF"من خالل  "FDI"تدفقات 

 الدولية قد يؤثر يف تدفقاته.

االستثمار األجنيب املباشر، مناخ االستثمار يف اجلزائر، معايري احملاسبة ومعايري االبالغ املايل الدولية، النظام  كلمات مفتاحية:
 احملاسيب املايل.

 

Résumé: 
    Cette étude vise à déterminer l'importance et le rôle de l'adoption des normes IAS/IFRS 
dans l’attirance de l’IDE, et la  facilitation de la lecture des états financiers en Algérie, et ce, 
par l'application du SCF tout en utilisant les approches descriptives et analytiques et aussi en 
menant une étude approfondie de l’état de la compagnie pétrochimique ADWAN à 
Mostaganem. L'étude a conclu que, malgré les efforts déployés par l'État pour améliorer les 
conditions de l'investissement, toujours, selon les rapports des indicateurs internationaux sur 
l’état de l’investissement, aucun intérêt de l’IDE n’est exprimé. L'adoption des normes 
IAS/IFRS contribue à l'augmentation des flux de l’IDE par le SCF et facilite la lecture et 
l'analyse des états financiers, mais l'omission de mises à jour des normes comptables 
internationales peuvent influer sur les flux. 
Mots-clés: Investissement Direct Etrangère (IDE), Climat d'Investissement en Algérie, 
IAS/IFRS, SCF. 
 
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, using descriptive and analytical 
approaches and also by conducting a thorough study to determine the state ADWAN 
Chemical company in Mostaganem. 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 through SCF and facilitates 
the reading and analysis of financial statements, but the omission of updates in International 
Accounting Standards may affect its flows. 
Keywords: FDI, Investment Climate in Algeria, IAS/IFRS, Financial Accounting System 
(SCF). 
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إن املتتبع ألحداث الساحة االقتصادية العاملية يدرك بال شك أن ظاهرة االستثمار األجنيب أضحت  
ذته اخت اليت ،ناميةلدول الن قبل اابهتمام كبري خاصة م وحضت ،العامليمن أبرز املعامل الكربى ألداء االقتصاد 

ل عليها وعراقي ملتعاقديون احتت ضغط الد ،بديلة لالستدانة اخلارجية وعجزها على التسديد ،وسيلة للتمويل
ستدانة يت عانت من االامية الل النكانت اجلزائر من بني الدو ر املواد األولية، و الوفاء املرتبطة ابخنفاض أسعا

لتحوالت اليت ن خالل املك ذ ،الئمة وحتسني مناخ االستثمارهلذا سعت جاهدة لتهيئة الظروف امل ،اخلارجية
ت ه هذه التحوالتمستلز اا وم ،قشهدها االقتصاد الوطين ابالنتقال من نظام االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السو 

 بداية يف ،دويلقد الخاصة بر�مج التعديل اهليكلي املتفق عليها مع صندوق الن ،من إصالحات جديدة
اشيا ، مترة العامليةة التجامنظم التسعينات، وعقد اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويب، وسعيها لالنضمام إىل
فز احلوا وإقرارت لتشريعاوير امع التحوالت اليت يعرفها النظام االقتصادي العاملي حاليا، ابإلضافة اىل تط

 األجنيب والضرورية لرتقيته.واملغر�ت املرتبطة أساسا بعمليات االستثمار 
واملتمثل يف استخدام املدخرات خارج  ،الستثمار الناشئ عرب احلدودابيعرف االستثمار األجنيب  

قتصادية  املوارد االرية وشىتستثمانتيجة النتقال رؤوس األموال اال اإلقليمية،االطار اجلغرايف للدولة وحدودها 
ة إال تعددة ومتباينمأشكال  ألجنيباوتعظيم املنافع احملققة، ولالستثمار هبدف حتقيق األرابح  ،اىل دولة أجنبية

يب ستثمار األجنم يف االالتحكهو ذلك الذي �خذ يف احلسبان مقدار السيطرة و  ،أن املعيار األكثر استعماال
رفة ملعو ، باشرةمغري  الذي من خالله يتم تصنيف االستثمارات االجنبية اىل استثمارات مباشرة وأخرى

سيري تلقرار يف شأن ة أخذ اوسلط وهذا يعين االشراف ،نلجأ الستخدام معيار املراقبة ،االختالف القائم بينهما
من جهة  ألصلارج بلد مر خااملؤسسة املعنية ابالستثمار هذا من جهة، وحتديد رأمسال الذي ميلكها املستث

، وإمنا يف كية فقطصص ململال ليس يف شكل ح، كما يتضمن االستثمار األجنيب املباشر حتركات رأس اأخرى
 .مهاراتو ومعرفة أآالت وتكنولوجيا معدات و شكل 

بنســبة تزيد عن  ،شــركة 6587يقــدر عــدد الشــركات األجنبيــة العاملة يف الدول العربية بنحو 
.  ألف شركة 87واليت يزيد عددها عن  ،من إمجايل عدد الشــركات املستثمرة خارج حدودها يف العامل %7.6

من إمجايل 5.4%وبنســبة تبلغ حنو  ،املنطقة العربية داخلع رو مش 11605كما تستثمر تلك الشركات يف 
 وحىت أبريل 2003ذلك منذ عام  ،لف مشــروعأ 214األجنبية القائمة يف العامل واملقدرة بنحو  اريععدد املشــ
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وحدات إنتاجية حتاول توسيع  ، اليت تعتربلشركات متعددة اجلنسياتلمع التنامي املتزايد . و 20161 
املمارسة احملاسبية فيها مجلة من االشكاليات اليت مل تكن طرحت ، نشاطاهتا الدولية لغزو األسواق العاملية
، كمشاكل ادارة خماطر الصرف سواءا مشاكل داخلية أو خارجية، احملاسبة التقليدية قادرة على معاجلتها

ابإلضافة اىل  ،2األجنيب وتقييم األداء أو مشاكل ترمجة العمالت النقدية األجنبية ونظم املعلومات واالتصال
هذا ما استدعى احلاجة اىل ضرورة التوحيد  .3تباين طرق القياساعداد القوائم املالية وتوحيدها و التباين يف 

من التناسق والتجانس وحتقيق أكرب قدر  ،ن عرب العاملحلماية االستثمارات واحلفاظ على ثقة املستثمري ،احملاسيب
 ،يف الطرق واألساليب احملاسبية بني الدول املختلفة، وكانت النتيجة اختيار مرجع حماسيب معرتف به عامليا

) اليت تصدر عن جلنة IFRSالدولية (االبالغ املالية عايري ) ومIASيتمثل يف املعايري الدولية للمحاسبة (
هذه ) على التوايل، ومت تطبيق IASB) وجملس املعايري احملاسبية الدولية (IASCاحملاسبية الدولية (املعايري 

يف  ،واألفريقيةالعديد من الدول األسيوية ن بينها، دول االحتاد األورويب و املعايري يف العديد من دول العامل م
دولة اعتمدت  90أي حوايل  ،املالية الدوليةدولة تطبق معايري التقارير  120الوقت احلايل أصبحت حنو 

عليها ابلكامل أما البقية يسمح استخدامها (مثل البنوك، الشركات الكبرية ومتوسطة احلجم) جنبا اىل جنب 
الشفافية، وتظهر الصورة و  للمحاسبة تليب متطلبات اإلفصاح ابعتبار أن املعايري الدولية 4مع املعايري الوطنية

 ة للمؤسسة من خالل التطبيق السليم هلا وتوفري البيئة الالزمة لذلك.يالصادقة واحلقيق
قامت  ،مع البيئة الدولية ورغبة الدولة اجلزائرية يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرةتفاعال 

) الذي مل يتماشى مع الظروف والتحوالت PCNإبصالح النظام احملاسيب ابالنتقال من املخطط احملاسيب (
توفري ) مبين على أساس املعايري احملاسبية الدولية، هبدف SCFاحلالية لالقتصاد اجلزائري بنظام حماسيب مايل (

 معدةو  ،وشفافة وموثوق هبا وقابلة للمقارنة دوليامن معلومات حماسبية مالية صادقة  ا،أحسن بيئة أعمال هل

                                                        
العدد الفصلي  -السنة الرابعة والثالثون  ، "االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية" مؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،) 1

 .6، الكويت، ص2016 يونيو ) –الثاين (أبريل 
 2010، عمان، 1، دار املناهج للنشر والتوزيع ، ط" احملاسبة الدولية منهج علمي للمشاكل احملاسبية وحلوهلا") سعود جايد العامري،  2

 .35-34ص
األردن،  1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ط"املشاكل احملاسبية املعاصرة"، عبد الناصر ابراهيم نور، علي الدوغجي) مؤيد حممد الفضل، 3

 .301، ص2002
4 ) Ina Gresilova, "chicken or egg ? the relationship between IFRS adoption and FDI", A thesis 
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MA in Financial Economics, 
2013, p 3. 
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حتليلها وتفسريها من قبل متخذي القرارات وفق مبادئ وأسس علمية متفق عليها دوليا، لتسهل من عملية 
 .املنافع املتوخاة من استثماراهتماالستثمارية ليكونوا مطمئنني على حتقيق 

 وبناءا على ما سبق مت طرح االشكالية التالية:

ايل اجلديد احملاسيب املم النظا خالل هل يعترب تبين املعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املايل الدولية من

 طلب جيب توفره جلذب رؤوس األموال األجنبية املباشرة للجزائر؟م
 ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية: 

 هل وفرت اجلزائر املناخ املالئم لالستثمار األجنيب املباشر؟ -1
 هل التقارب اىل املعايري احملاسبية الدولية له أثر اجيايب على االستثمار االجنيب املباشر؟ -2
 ء مبقومات ومتطلبات تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر؟كيف يتم االيفا -3
 هل اغفال مستجدات معايري االبالغ املايل الدولية يؤثر على تدفق االستثمار األجنيب املباشر؟ -4
 هل تطبيق النظام احملاسيب املايل حيل املشاكل احملاسبية لشركة عدوان للكيماو�ت؟ -5

 تقوم الدراسة اىل الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة: 

 ؛املناخ االستثماري يف اجلزائر غري مالئم جلذب االستثمار األجنيب املباشر الفرضية األوىل:

 النظام احملاسيب املايل ال يتميز ابملرونة وابلتايل له أتثري سليب على قرار املستثمر األجنيب؛ :ةانيالفرضية الث

لشركة عدوان تبادل املعلومات بني ااجيايب على له أثر تبين معايري االبالغ املايل الدولية  :ةثالثالفرضية ال

 .اجلزائر مع شركة األم عدوان السعودية للكيماو�ت

  أمهية الدراسة:

يستمد البحث أمهيته من خالل ثقل العناصر املكونة له، حيث بعد انفتاح األسواق وحترير التجارة 
رؤوس األموال، ازداد اهتمام خمتلف الدول سواءا كانت �مية أو متقدمة، ورجال األعمال الدولية وحركة 

واألكادمييني ابالستثمار األجنيب املباشر، كونه بديل للقروض اليت يرتتب عنها مصاريف (فوائد)، وأدى انتشار 
ا، وخاصة اث احملاسبية هلالشركات متعددة اجلنسيات إىل اختالف األسس اليت حتدد وتعاجل العمليات واألحد

صعوبة اختاذ لو  إذا علمنا أن الطلب على املعلومات أصبح العنصر األساسي يف  اختاذ القرارات االستثمارية،
القرار من قبل املستفيدين واملعنيني خاصة املستثمرين األجانب، تطلب ذلك وجود معايري حماسبية دولية هذا 
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الظروف البيئية لكل دولة، هلذا ستبني هذه الدراسة مدى أمهية ودور تبين تعاجل املشاكل احملاسبية تتالءم مع 
 املعايري احملاسبية الدولية جلذب املستثمرين األجانب وتسهيل قراءة القوائم املالية.

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة:

األجنيب املباشر، املعايري احملاسبية الدولية، النظام ابراز أهم املصطلحات اخلاصة ابألطروحة: االستثمار  -1
 احملاسيب املايل؛

 أهم النظر�ت اليت جاء بسببها التوحيد يف املعايري احملاسبية؛دراسة  -2
 املعايري احملاسبية الدولية املهمة لالستثمار الدويل؛ دراسة -3
 أمهية وضرورة تبين املعايري احملاسبية الدولية؛ -4
  واملعلومة احملاسبية واملالية ملتخذي القرار؛دور االفصاح املايل -5
 ابراز طبيعة العالقة بني املعايري احملاسبية الدولية واالستثمار األجنيب املباشر؛ -6
 دور النظام احملاسيب املايل ومسامهته يف ازالة العوائق أو املشاكل اليت كان يعاين منها املستثمر األجنيب. -7

اب متعددة دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع والبحث فيه بكل جدية دون غريه مثة أسبأسباب اختيار املوضوع: 

 من املواضيع وتكمن فيما يلي:

 أسباب ذاتية:  •
 الرغبة امللحة يف اطالعنا أكثر على هذا املوضوع والتعمق فيه وتوسيع املعارف. -

 أسباب موضوعية:  •

خاصة ما تعلق ابإلخبار عن الواقع احلقيقي  االتصالنظرا للدور الذي يلعبه النظام احملاسيب يف جمال  -
ألنشطة املؤسسات، وابلتايل حتقيق الشفافية واألمان الضروري اللذين يتطلبهما عامل األعمال، ابإلضافة إىل 
اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد منها، فتح اجملال لالستثمار األجنيب وتشجيعه وهتيئة املناخ له نظرا حلساسية 

اري وأمهيته يف االقتصاد�ت احلديثة، تبين نظام مايل حماسيب جديد موافق للمعايري احملاسبية اجلانب االستثم
مالية تقوم تالعبات  أي وأيضا من أجل تفادي ،الدولية مبا يتالءم مع ظروف العوملة مبفهومها الواقعي احلايل

رييب احلاصل، األمر الذي يستدعي هبا الشركات متعددة اجلنسيات بني الفروع وبني الشركة األم والتهرب الض
 إجراء دراسات متعددة اجلوانب هبذا الشأن؛

 جذب هذا املوضوع اهتمامنا نظرا حلداثته وتزامنها مع الواقع االقتصادي اجلزائري؛ -
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 ، خاصة يف اجلزائر.ى العريب اليت عاجلت هذا املوضوعقلة الدراسات واألحباث األكادميية على املستو  -

  وأدوات البحث املستعملة: املناهج العلمية

، واإلجابة على اإلشكالية املطروحة وذلك قصد الوصول إىل املوضوع ختلف جوانبقصد اإلحاطة مب
األهداف املرجوة واختبار صحة الفرضيات، نوع الباحث يف املناهج اليت استخدمها وفقا حلاجة كل جزء من 

 الدراسات االقتصادية، مت استخدام املناهج التالية: هذا البحث وحماولة منه استخدام املناهج املعتمدة يف

 املنهج الوصفي، املتعلق ابستعراض النظام احملاسيب واملعايري الدولية. -
املنهج التحليلي، حتليل البيا�ت وحماولة تفسري خمتلف مظاهر ودوافع اليت أدت إىل جذب  -

اآلاثر و  تقييم مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائردولية، و االستثمارات األجنبية املباشرة وتبين املعايري احملاسبية ال
 اليت حيدثها االستثمار األجنيب وحتليل اإلحصائيات اليت مت مجعها حول املوضوع.

األساسية والنظر�ت  على املصادر واملراجعأما األدوات املستخدمة يف هذا البحث، فقد ارتكزت 
، املؤمترات، الندوات العلمية العربية واألجنبية ابلرسائلإىل االستعانة والتشريعات اخلاصة ابملوضوع، ابإلضافة 
واملنشورات الصادرة عن خمتلف اهليئات واملؤسسات املالية الدولية  ،واملراجع االلكرتونية ذات الصلة ابملوضوع

، ابإلضافة املايل احملاسيبلنظام املعايري احملاسبية الدولية وا والعربية والوطنية، املعنية ابالستثمار األجنيب املباشر،
 عدوان للكيماو�ت. شركةاىل دراسة حالة 

 حدود الدراسة:
التطبيقي، فيما خيص البعد الزمين فيتوافق سياق التحليل  تشمل حدود الدراسة وقتها ومكا�ا وجماهلا 

واقتصرت الدراسة امليدانية ، 2016اىل غاية  2010يف حبثنا هذا مع بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل سنة 
، أما جمال الدراسة فيتمثل يف تبيان دور تبين املعايري احملاسبية الدولية اجلزائر -على شركة عدوان للكيماو�ت

 من خالل النظام احملاسيب املايل على جذب واستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة.

 الدراسات السابقة: 
ربطت بني اعتماد معايري االبالغ املايل الدولية وبني االستثمار األجنيب املباشر عددا حمدودا من الدراسات 

 نذكر منها:

دراسة برنس ميخائيل غطاس " دور املتغريات البيئية يف تطوير األبعاد احملاسبية املؤثرة يف جذب  -1

يهدف الباحث اىل حصر املتغريات البيئية املعاصرة املؤثرة يف جمتمعاتنا العربية  )2008االستثمار األجنيب" (
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على عملية اصدار املعايري احملاسبية، وتقومي مدى التوافق احلادث بينهما، واقرتاح كيفية حمددة إلحداث قدر 
اه التوحيد احملاسيب االقليمي مالئم من هذا التوافق حتقيق ملصداقية القوائم املالية، وقد خلص اىل عدم أتييد اجت

ضرورة اتباع اسرتاتيجية ختلط بني  -كبديل لذلك–وكذلك الرتمجة شبه احلرفية للمعايري احملاسبية الدولية واقرتح 
بناء واسترياد املعايري، يف ضوء املتغريات البيئية احمللية املدروسة آاثرها (مع تطبيق ذلك مع املعايري احملاسبية  

راعي التصميم املالئم لإلجراءات واملمارسات احملاسبية مبا يتفق واملتغريات اجملتمعية، وينعكس اجيااب املصرية)، وي
 على مصداقية القوائم املالية لدى املستثمر األجنيب.

 Charles J P Chen (2010) ‘Convergence of Accountingدراسة  -2

standards and Foreign Direct Investment’  لدراسة يف العالقة بني تدفقات تبحث هذه ا
االستثمار األجنيب املباشر والتوافق مع معايري احملاسبة الدولية، ابعتبار أن النظام احملاسيب هو أحد عناصر البنية 

دولة ملنظمة التعاون  30التحتية املؤسساتية للبلد، ابستخدام بيا�ت االستثمار األجنيب املباشر الثنائي ل
، توصل الباحث اىل أن اعتماد املعايري احملاسبية 2005و 2000بني عامي  OECDية والتنمية االقتصاد

الدولية يشجع االستثمارات العابرة للحدود خاصة الثنائية منها، ألنه يقلل من تكاليف معاجلة املعلومات 
املعايري احملاسبية  للمستثمرين األجانب، وأن منو االستثمارات األجنبية املباشرة مرتبطة اجيابيا بدرجة تقارب 

    احمللية مبعايري االبالغ املايل الدولية . 

دراسة علية صاحل الشمري "مدى مسامهة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على جذب رؤوس  -3

سعت الباحثة اىل االطالع على واقع االستثمار يف االقتصاد  ):2011( األموال األجنبية للبيئة احمللية"

وطبيعة النظام احملاسيب املطبق يف العراق وضرورة املعايري  ، االستثمار األجنيب من جهةومدى احلاجة اىل
على جذب رؤوس األموال األجنبية ومن مث مدى مسامهة تطبيق هذه املعايري  .احملاسبية الدولية من جهة أخرى

تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف للبيئة العراقية، وقد خلصت الباحثة اىل عدد من االستنتاجات من أمهها: أن 
البيئة العراقية ممكن أن يسهم يف تطوير املعلومات والبيا�ت املالية، بشكل ميكن من التحقق من قيمة األصول 
واخلصوم وصحة ودقة العمليات والنتائج وإجراء املقار�ت والتنبؤات، على أسس منهجية صحيحة وذات 

 رؤوس األموال األجنبية اىل البيئة العراقية. شفافية مطلقة مما يسهم يف جذب

 Marquez-Ramos (2011) : ‘European Accountingدراسة  -4

conseqquences of IFRS adoption on trade in goods and foreign direct 
investments’  ري تركز هذه الدراسة على أمهية التنسيق احملاسيب يف األنشطة اخلارجية على املستوى القط
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تضمن العينة املستخدمة يف التحليل التجرييب، البيا�ت عن صادرات السلع وبيا�ت عن تدفقات االستثمار 
، وخلص الباحث اىل أن اعتماد 2007اىل  2002األجنيب املباشر الثنائية يف دول االحتاد األورويب من 

واالستثمار األجنيب املباشر، من خالل  جمموعة عالية يف اجلودة من معايري احملاسبة، تعزز التجارة يف السلع
 خفض تكاليف املعلومات احملاسبية والتقليل من تضارهبا وعدم االملام بني والوكالء يف البلدان املختلفة.

 Kenneth, 2012, ‘Adoption of  IFRS and financial statements دراسة -5

effects : the perceived implication on FDI and Nigeria Economy’  أجريت هذه
عينة) تتكون من الشركات املدرجة يف بورصة نيجري� (معدي القوائم  123الدراسة على عينة عشوائية ( 

، وقد خلص الباحث اىل عدد من النتائج من أمهها: أن عدد قليل املالية) واحملللني (مستخدمي القوائم املالية)
من الشركات املدرة طبقت املعايري احملاسبية الدولية ابلكامل ، وأن تنفيذ معايري التقارير املالية الدولية من شأنه 

الكامل أن يعزز تدفقات االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف نيجري�، كما أوصى ابلتطبيق 
 .للمعايري احملاسبية الدولية لكل الشركات املدرجة لتحقيق املزا� من تطبيقها

 Lawrence A. Gordon (2012) ‘the impact of  IFRS on Foreignدراسة  -6

Direct Investment’   عاجلت هذه الدراسة، أثر اعتماد املعايري احملاسبية الدولية على االستثمار األجنيب
اىل  1996دولة، يف الفرتة بني  124لبلدان النامية واملتقدمة، ذلك بتحليل  بيا�ت تغطي املباشر يف ا

، وتوصلت الدراسة اىل أن اعتماد معايري االبالغ املايل الدولية، يساهم يف ز�دة تدفقات االستثمار 2009
 األجنيب املباشر يف كل من البلدان النامية واملتقدمة.

 Ina Gresilova (2013) ‘ Chiken or Egg ? the relationshipدراسة  -7

between IFRS adopytion and FDI’  يهدف الباحث اىل دراسة اجتاه العالقة بني االستثمار
دولة خالل  135األجنيب املباشر ومعايري اعداد التقارير املالية الدولية يف البلدان النامية، مشلت الدراسة 

دان النامية تستفيد أكثر من اعتماد املعايري احملاسبية الدولية، من ، خلص الباحث اىل أن البل2003-2011
حيث جذب املزيد من رؤوس األموال اىل اخلارج، ابإلضافة اىل أن التدفق الكبري لالستثمار األجنيب املباشر 

 بدوره يزيد أيضا من احتمال اعتماد املعايري احملاسبية الدولية.

وملزاودة عمار "أثر اعتماد معايري احملاسبة الدولية على جذب االستثمار  دراسة هوام مجعة -8

هتدف هذه الدراسة اىل معرفة مدى مسامهة ): 2014دراسة قياسية" (-األجنيب املباشر يف الدول العربية 

ول العربية، من تطبيق معايري احملاسبة ومعايري االبالغ املايل الدولية يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة للد
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خالل حتليل لوحة بيا�ت تغطي ست دول عربية خمتارة (اجلزائر، مصر، األردن، لبنان، تونس، االمارات العربية 
، ابستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية، خلصت الدراسة اىل 2011-1996املتحدة) للفرتة ما بني 

اسبة واإلبالغ املايل الدولية يؤثر أتثريا موجبا على عدد من االستنتاجات من أمهها، أن اعتماد معايري احمل
 تدفقات االستثمار االجنيب املباشر يف الدول العربية.

دراسة ظاهر قشي "أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف الشركات األردنية على استقطاب  -9

االستثمارية يف االردن من  حيث سعى الباحث اىل االطالع على تطور البيئة ()"االستثمار االجنيب املباشر

وتطبيق معايري احملاسبة الدولية من جهة أخرى، ومن مث بيان أثر التطبيق على استقطاب االستثمار  ،جهة
 تشريتقريبا  عينة الدراسة أراءن النتائج كان أمهها: أبن مجيع األجنيب املباشر، وقد خلصت الدراسة اىل عدد م

له وقع مؤثر واجيايب على االقتصاد احمللي  ،كاله وخصوصا األجنيب املباشراىل أن االستثمار األجنيب بشىت أش
أن املستثمر يهتم ابلقوائم املالية و ولكن بشرط ان تكون البنية االقتصادية قد اعيد هيكلتها بشكل مالئم، 

تولد لديه ثقة بعمليات الشركة وابلتايل تشجعه على جلب استثماراته  ، حبيثاملعدة وفقا للمعايري احملاسبية
لألردن، وأن تطبيق معايري احملاسبية الدولية يضفي صفة الدولية على قوائم الشركة وابلتايل متكنها من دخول 

التفاقيات شرط لنجاح ايعد تطبيق معايري احملاسبة الدولية  ، وتوصل أيضا اىل أناألسواق اخلارجية واملنافسة
 التجارية الدولية.

 الدراسة احلالية عن السابقة: مسامهة
 تتميز ،يف خلق معلومة مالية حماسبيةبالغ املايل الدولية اإلأمهية املعايري تعرض هذه الدراسة، 

خمتلف املشاكل و  فهم واختاذ القرارات بفعالية ورشادة،الاملستثمرين على  اليت تساعدابخلصائص النوعية 
وأثر هذه املشاكل على القوائم املالية وابلتايل على  ،بية اليت قد يواجهها املستثمرين أو مستخدمي املعلومةاحملاس

اختاذ القرار االستثماري، كما تطرقنا يف األطروحة اىل عرض أهم املعايري  احملاسبية الدولية ابختصار اخلاصة 
 ام احملاسيب املايل للمستجدات يف املعايري الدولية.ابالستثمار األجنيب املباشر وتبيان أمهية مسايرة النظ

 هيكل الدراسة:
مبحثني وكل اىل لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، قسمنا األطروحة اىل ثالثة فصول، كل فصل  

 مبحث اىل أربعة مطالب.

  .مدخل لالستثمار األجنيب املباشر واملعايري احملاسبية الفصل األول:
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الفصل عرض أساسيات االستثمار األجنيب املباشر وشروط جذبه، ابإلضافة اىل حولنا من خالل هذا 
لالقتصاد  هواجيابيات جلب مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر والعوامل املؤثرة يف تدفقه عامة ويف اجلزائر خاصة

أثر اختالف  ،ذج احملاسبيةعرض أهم النما ،كما تطرقنا اىل اخللفية النظرية لتوحيد املعايري احملاسبية.  اجلزائري
 .املمارسات احملاسبية على املعلومات احملاسبية وقرار املستثمر األجنيب واحلاجة اىل منوذج حماسيب دويل

 املعاجلة احملاسبية لعمليات االستثمار األجنيب املباشر يف معايري االبالغ املايل الدولية.الفصل الثاين: 
ة ومعايري االبالغ املايل الدولية، من النظري للمعايري احملاسبيتطرقنا يف هذا الفصل عرض االطار 

 خالل معرفة االطار املؤسسي واملفاهيمي هلا، حمددات ومتطلبات تطبيقها، ابإلضافة اىل موقف الدول منها؛
كما تطرقنا اىل عرض العناصر األساسية ملعايري احملاسبة ومعايري االبالغ املايل الدولية ذات أمهية   

 ة ملعامالت االستثمار األجنيب املباشر، ومعرفة أمهية العالقة اليت تربطهما.خاص

 جتربة تبين معايري االبالغ املايل الدولية يف اجلزائر وأثرها على شركة عدوان للكيماو�ت.الفصل الثالث: 
ييمه وأهم أما من خالل هذا الفصل فحاولنا عرض تطورات اصالح النظام احملاسيب املايل اجلزائري وتق 

الصعوابت واالنتقادات اليت وجهة له، ابإلضافة اىل املقارنة بني معايري احملاسبة اجلزائرية ومعايري االبالغ املايل 
 الدولية وأمهية مسايرة النظام احملاسيب اجلزائري ملستجدات املعايري الدولية للمحاسبة؛

لية على شركة عدوان للكيماو�ت، من خالل عرض أثر تبين املعايري االبالغ املايل الدو كما تطرقنا اىل  
القياس احملاسيب، بنية حساابهتا وكيفية التسجيل احملاسيب لعملياهتا، ابإلضافة إىل عرض قوائمها املالية حسب 

  النظام احملاسيب املايل اجلزائري ومعايري االبالغ املايل الدولية وحتليلها. 
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 :متهيد
ورة الصناعية يف مستهل إىل قيام الث  "FDI" يعود اتريخ االزدهار احلقيقي لالستثمار األجنيب املباشر

حيث سادت الفلسفة الداعية إىل احلرية االقتصادية وحتييد دور الدولة يف النشاط االقتصادي  ،19القرن 
 االنفتاح وسياسة العوملة الراهنة.ابإلضافة إىل حتوالت اقتصادية كربى نتيجة 

حمورا من حماور االهتمام لدى العديد من االقتصاديني  ابكل أشكاهل" FDI" ت ظاهرةأصبحكما 
نه يلعب ألكرين واملدارس االقتصادية املتعاقبة، وكذلك دول العامل سواء منها املتقدمة أو النامية، وغريهم من املف

دورا هاما يف صياغة املبادئ اليت يرتكز عليها النظام العاملي، وحيتل مكانة هامة يف السياسات التنموية 
بظروف عدم التأكد واملخاطرة اليت يف ظل املتغريات االقتصادية اليت تتسم و  .خاصة يف اجلزائر للحكومات

ويكون القرارات االستثمارية خلق مناخ استثماري يساعد على اختاذ  إىليعيشها العامل اليوم، نشأت احلاجة 
ابعتبار أن قرار هذا األخري معقد مقارنة بقرار االستثمارات ، منها ةاألجنبيخاصة مدعاة جلذب االستثمارات 

إىل معلومات يف كل أوجه نشاطاته ويف كل جماالته، حيث يطلب صناع القرار على اختالف  وحيتاج احمللية،
لدراسة هذا النطاق  اذ خمتلف القرارات.مستو�هتم التنظيمية معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم يف اخت

املعلومات املسامهني واملستثمرين وحاجاهتم من ، املسريينبسلوكيات اهتمت  ،ظهرت عدت دراسات حماسبية
عبارة  هذه الدراسات احملاسبية كانتو  ،واجياد احللول املمكنة ملواجهة خمتلف املشاكل احملاسبية ،الختاذ قراراهتم

 . معايري حماسبية موحدة إلعدادعن متهيد 
أساسيات يهتم بدراسة  مبحثني، املبحث األولنتطرق يف هذا الفصل اىل س سبق من خالل ما

"FDI" يتم  واملبحث الثاين ،وأمهية جلبه هلا 2015-2005اجلزائر مع حتليل تدفقه يف الفرتة ، مناخه يف
 املمارسات احملاسبية يف حل مشاكل املستثمر األجنيب. أهم  واحملاسبية احلديثة دور النظر�ت التطرق فيه اىل 
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 .زائرلجوأمهية جلبه لاالستثمار األجنيب املباشر أساسيات حول املبحث األول: 
ط جذب على شرو  يتوفرئر مناخ االستثمار يف اجلزا ما إذا كان االجابة علىيف هذا املبحث حاول سن

"FDI" ىل اتدفقه  ملؤثرة يفاوالعوامل ه جذب شروطرفة معو  ،بهاملفاهيم والصور اخلاصة  من خالل عرض؟
 .اجلزائر

 .املطلب األول: مفهوم وصور االستثمار األجنيب املباشر
" مبعرفة مكو�ته وخصائصه واملبادئ اليت يرتكز عليها. ابإلضافة اىل FDIمفهوم "تحديد ب يقصد 

 معرفة خمتلف أنواعه.

  .الفرع األول: مفهوم االستثمار األجنيب املباشر

 .أوال: تعريف االستثمار األجنيب املباشر
األجنيب هو الذي ال حيمل يتحدد االستثمار بكونه أجنبيا حبسب جنسية املستثمر حيث أن املستثمر 

أما ، 1جنسية الدولة اليت يعمل على االستثمار فيها هذا ابلنسبة للتكييف القانوين لشخصية املستثمر األجنيب

مؤمتر ، "OECD" منظمة التعاون والتطور االقتصادياتفقت املنظمات الثالث فقد  ابلنسبة لعلم االقتصاد

أبنه  "FDI" تعريفعلى  "FMI" الصندوق النقدي الدويلو  "UNCTAD"األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف  -شركة أو مؤسسة أو مصرف –حصول كيان مقيم 

"مؤسسة  "املستثمر املباشر" وإىل املؤسسة ابصطالح يشار إىل الكيان املقيم ابصطالححيث  .اقتصاد آخر
 ،وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة ،املباشر"االستثمار 

وال يقتصر االستثمار املباشر على املعاملة املبدئية أو األصلية اليت أدت إىل قيام العالقة املذكورة بني املستثمر 
ع املعامالت فيها بني املؤسسات املنتسبة، سواء  واملؤسسة بل يشمل أيضا مجيع املعامالت الالحقة بينهما ومجي

فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية  ،2كانت مسامهة أو غري مسامهة 
 .3واخلربة الفنية يف مجيع اجملاالت إىل الدول املضيفة 

                                                        
 ،"، دار النفاس للنشر والتوزيع" االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي) حممد عبد العزيز عبد هللا، 1

  .21-19، ص 2005 األردن،
حول االقتصاد السوري وآفاق  23"، ندوة الثالاثء االقتصاد االستثمار األجنيب املباشر يف الدولة العربيةالكفري، ") مصطفى العبد هللا  2

 .1، ص2010-05-18املستقبل، جامعة دمشق، يوم 

  .737-370، ص1996"، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت،  " اقتصاد�ت اإلدارة واالستثمار) عبد السالم أبوقحف، 3
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يقوم كيان مقيم يف دولة ما إبنشاء أو شراء كل أو جزء من  هأن :"FDIلـ "لـ تعريف آخر وحسب
من األسهم  %10يف دولة مغايرة لدولته حصة ال تقل عن  سلع أو خدمات إلنتاجأو تطويره  مشروع قائم

حيث تكون له القدرة على اختاذ القرارات اإلدارية أو التنظيمية للمشروع من أجل حتقيق عوائد اقتصادية (مالية 
 .1صاحب هذا التدفق جهدا بشر� أو مل يصاحبه اسواءم، مالية) يفوق ما يتوقعه املستثمر يف دولته األأو غري 

 .اثنيا: مكو�ت االستثمار األجنيب املباشر
 :ثالثة عناصر أساسية يتشكل منها وهي توجد "FDI"تعاريف من خالل 

وهو مبلغ التمويل الذي يقدمه املستثمر األجنيب لشراء حصة من مشروع يف بلد  :رأس املال األويل -1

بلوغ هذه  "FMI"آخر غري بلده األصلي، وتشرتط بعض املؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدويل 
 ؛2رعلى األقل من رأس مال املشروع املساهم فيه ليصبح هذا االستثمار مباش %10املسامهة نسبة 

وهي حصة املستثمر األجنيب من أرابح استثماراته غري احملولة إىل بلده  :املعاد استثمارهاألرابح ا  -2

عن إعادة االستثمار  ناجتةالتدفقات الأو هي . يف مشاريع أخرى يف البلد املضيف هبدف إعادة استثمارها
وتقاس  ،لألرابح والفوائد الناجتة عن أعمال مؤسسات االستثمار املباشر واليت مل يتم توزيعها أو حتويلها للخارج

عائدات االستثمار بناء على ما يتحقق عن التشغيل يف الفرتة اجلارية أو ما يعرف أبداء التشغيل يف الفرتة 
 .3اجلارية

هي الديون طويلة األجل للشركة األم اجتاه فروعها يف اخلارج أو بني   :احدةلقروض داخل الشركة الو ا -3

فروع الشركة الواحدة املتواجدة يف عدة بلدان. أو هي املبالغ املتأتية من عمليات االقرتاض واإلقراض سواء  
األم والشركات كانت قروض طويلة األجل أم قصرية األجل، فيما بني املستثمرين املباشرين وحىت بني الشركات 

  .4املنتسبة إليها 

 

 

 
                                                        

، رسالة دكتوراه، جامعة "2005-1996اإلستثمار األجنيب املباشر وآاثره على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة ) عبد الكرمي بعداش، "1
  .48ص ، 2008اجلزائر، 

 .51، ص نفس املرجع) عبد الكرمي بعداش،  2
 .91-90،ص "2008"مناخ االستثمار يف الدول العربية ) املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير بعنوان  3
 .51، ص 2011، دار هناء للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط"العوملة املالية والنمو االقتصادي") محزة حسن كرمي،  4



 احملاسبيةایري ــــــــعاملارش و ــــــاملب ار أ�جنيبـلالستمث الفصل أ�ول:  مد�ل
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 .مبادئ االستثمار األجنيب املباشراثلثا: 
 يقوم االستثمار األجنيب على عدد من املبادئ األساسية تتمثل يف:

جيب أن تكون  هلومات املتعلقة ابالستثمار وحميطيقصد هبذا املبدأ أن املع :مبدأ الشفافية والتناسق -1

رورة تقنني نظام ، ومثل هذه العملية يف الدول النامية تتطلب ابلضوبدون تكلفة بصفة عادية دون متيزمتوفرة 
القواعد األساسية لرتقية  حيث تشرح هذه األخريةبرتقية االستثمار يف واثئق تشريعية  اإلعالم املتعلق

 . 1االستثمار

 2التاليني مها: الفرعيني لرتقية االستثمار جيب االرتكاز على املبدأينو 

ع احرتام مملعنية هات امن اجل حبريةأي أن االستثمار األجنيب ميكن اجنازه  حرية االستثمار:مبدأ  .أ

كون تعتماد املسبق أو اال لرخصةاإلجراءات املتعلقة حبماية الصحة العمومية واحمليط واملستهلك، وعليه فإن ا
 عن طريق " تصريح االستثمار" قبل االجناز الذي حيتوي على:

 وقعه؛جمال النشاط وم -

 خمططات االستثمار والتمويل؛ -

 احملافظة على البيئة؛ شغل والتكنولوجيا املختارة وشروطمناصب ال -

 التقييم املايل للمشروع واملدة التقديرية إلجناز املشروع؛ -

 .وإىل جانب كل الواثئق اليت ينص عليها التشريع والتنظيم املعمول به -

ز يف حقوق ون متييلة وداهلدف منه ضمان معاملة خمتلف املستثمرين بطريقة عاد مبدأ عدم التمييز: .ب

ا اليت حيظى هب ةملعاملنفس اوواجبات إجناز االستثمار، إذ حيظى األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب ب
 ن فيما يتصل ابالستثمار.و ن واحملليو ن واملعنويو األشخاص الطبيعي

، ولتطبيقه نهعلنامجة اوائد رأس املال والف يقصد به ضمان حرية حتويل :مبدأ سهولة حركة رأس املال -1

 مها: فرعيني يشرتط مبدأين

  بق؛ريح مسصتون بكل حرية د االستثمار األجنيب ة التحويل لرؤوس األموال وعوائدمبدأ تلقائي .أ

                                                        
-1990زائر خالل " سياسة اإلنفاق احلكومي وأثره على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر دراسة قياسية حلالة اجل) بشناين هشام،  1

 .32، ص2010مذكرة ماجستري، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،  "،2009
، أطروحة دكتوراه، جامعة حالة اجلزائر " –األجنيب املباشر وأاثره على اقتصاد�ت الدول النامية  فعالية االستثمار ") بن عبد العزيز فطيمة،  2

 .210، ص ،2005اجلزائر، سنة 
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 مبدأ حرية الدخول إىل سوق العملة الصعبة. .ب

لعامل هاما لرتقية العالقات االقتصادية والسياسية للبلد مع ايلعب هذا املبدأ دورا  مبدأ االستقرار: -2

مللكية خماطر نزع ا( متعددة ميكن أن هتدد استقرار وترقية االستثمار األجنيب اخلارجي نتيجة لوجود خماطر
وعليه فلنجاح  ،االنتفاضات األهلية، خماطر حتويل رأس املال و العملة الصعبة...)والتأميم، خماطر احلروب و 

هذا املبدأ البد من وجود استقرار احمليط املؤسسايت والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والبد أيضا من وجود 
 .1ضما�ت حقيقية لرتقية االستثمار

 .خصائص االستثمار األجنيب املباشررابعا: 
 :2ابخلصائص التالية "FDI"يتميز 

 وليس فقط حتقيق األرابح؛حبق اإلشراف والرقابة متتع القائم به  -1

ابح أو سواء كانت أر  ذلكيتحقق من نتائج املؤسسة املعنية مبسؤولية ما  "FDI" بـ يتحمل القائم -2
  ملؤسسة؛لك اتيف  ي يساهم بهذبة من الرأس املال الخسائر وذلك بشكل جزئي أو كلي تبعا للنس

ملؤسسة يف اينة مع ة ومتفهو حيقق عالقات دائم ،وسيلة للتمويل احلديث كونه غري منشئ للمديونية -3
ث عن منو والبح ةاتيجياإلسرت ال تقتصر على جمرد احلصول على األرابح بل تتعداها إىل  ،البلد املضيف

 ..اخل؛ . املؤسسة واستمراريتها

 ةالفنيو  يقوم برتخيص قواعده يف الدول املضيفة إال بعد دراسات معمقة تبني اجلدوى االقتصادية -4
ال ينطوي على فرض أعباء اثبتة يف صورة فوائد وأقساط على ميزان ، و سالمة املشروع الذي يستثمر فيهو 

 ؛3املدفوعات اخلاصة ابلدول املضيفة
باين بشأ�ا تت "FDI" تدفق من خالهلايختصه جند األشكال املختلفة اليت اليت اخلصائص من بني  -5

 رات عديدة.واعتبا واملوذلك لع ،األجنبية فيما بينها اختيارات ومفاضلة الدول املضيفة وحىت الشركات

 

                                                        
، امللتقى الوطين حول السياسة اجلبائية يف األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب البليدة " الضريبة واالستثمار األجنيب املباشر" ،) بن محودة فطيمة 1

 .38، ص 2013ماي 11-12
، أطروحة عودية"" أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية دراسة مقارنة بني مصر، اجلزائر، اململكة العربية الس) فارس فوضيل، 2

  .18، ص 2004جامعة اجلزائر، سنة  دكتوراه
 .35-33) حممد عبد العزيز عبد هللا عبد، مرجع سابق، ص 3



 احملاسبيةایري ــــــــعاملارش و ــــــاملب ار أ�جنيبـلالستمث الفصل أ�ول:  مد�ل
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 .الفرع الثاين: صور االستثمار األجنيب املباشر
صور : ن أمههادة لعل مأشكال وأنواع متعددة ويعود سبب اختالف أشكاهلا إىل اعتبارات متعد "FDI"لـ 

ومن حيث  ،فزاتع واحمللدوافااىل  استنادا، طبيعة النشاط االستثماري ،امللكية والشكل القانوين لالستثمار
 .وجهة نظر الدول املصدرة واملضيفة

  .أوال: من حيث امللكية

 ن نالحظ أنالعنوا خالل ومن ،يعد هذا الشكل أكثر شيوعا يف الدول النامية االستثمار املشرتك:  -1

نوية اتبعة خصية معشكون يقد تثمر األجنيب واملستثمر احمللي (املشروعات يف هذا النوع مشرتكة بني املس
ليس و  ،املضيف الطرف داخل دولة اقتصاديملمارسة نشاط  ،لفرتة طويلة األجل للقطاع العام أو اخلاص)

 عىن:الطرف األجنيب أو الوطين) حصة من رأس املال مبابلضرورة أن يقدم املستثمر (

 ؛ ايأو التكنولوج و العملأ رفةأن املشاركة يف مشروع االستثماري قد تكون من خالل تقدمي اخلربة واملع .أ

 ؛نولوجياالتك وقد تكون املشاركة حبصة يف رأس املال أو كله على أن يقدم الطرف اآلخر .ب
 لسوق. اقدمي أو قد أتخذ املشاركة بشكل تقدمي املعلومات أو املعرفة التسويقية أو ت .ج

ارة املشروع ة يف إدركشاويف مجيع احلاالت البد أن يكون لكل طرف من أطراف االستثمار احلق يف امل
 ملباشر.و غري اأباشر وهذا هو العنصر احلاسم يف التعريف ما بني املشروعات االستثمار املشرتك امل

ن جزء أو كل م أي مشروع استثماريأن يفهم من مشروع االستثمار ابلشراكة،  :1ويف تعريف آخر
املوجودة برأس ركات اخلاضعة للقانون اجلزائري و للشأو من إعادة استثمار األرابح متويالته أتيت إما من اخلارج و/

 مال أجنيب يف إطار مشاريعهم التوسعية للطاقة اإلنتاجية يف نفس النشاط ونفس التموقع.

ميكن القول أن بعض عقود الرخص مثل استخدام براءة االخرتاع، وبعض عقود اإلنتاج اليت يتم  
ق، ويتم إضافة عملية التغليف أو التعليب يف الفروع، يعترب مبقتضاها استرياد املنتوج املصنع حسب االتفا

استثمارا مباشرا حيث أنه يف حالة استخدام براءة االخرتاع، يتم مبقتضاه نقل حق ملكيته يف صورة عينية وميكن 
ف هبذا احلق الدخول يف مشروعات مشرتكة، كما أنه يف حالة عقود اإلنتاج فإن إضافة عملية التعليب أو التغلي

 2يعترب إضافة لقيمة السلعة ويدخل يف التكاليف وابلتايل يعترب ذلك استثمارا مباشرا.
                                                        

d-www.andi.dz/index.php/ar/declaration- ،) حسب تعريف الوكالة الوطنية لالستثمار على املوقع الرمسي هلا 1
investissement.  12/12/2015اتريخ االطالع. 

 .24، ص 2013، دار الراية للنشر والتوزيع، "تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصادية") منصوري الزين،  2
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يساهم يف ز�دة يعترب هذا النوع من االستثمار ذو فائدة لكال الطرفني مثال ابلنسبة للدولة املضيفة  -
تنمية قدرات  ،وعاترؤوس األموال األجنبية، التنمية التكنولوجية، خلق فرص عمل جديدة وحتسني ميزان املدف

توفري السيولة أتمني احلاجات املتوقعة و ، املديرين واالستفادة من العائد املرتفع الذي حتققه االستثمارات األجنبية
ات وحتاليل حبيث أن املستثمر األجنيب ال يتخذ أي قرار استثماري إال بعد دراس، 1ملواجهة تلك احلاجات

للمصاحل الوطنية يف إدارة املشروع االستثماري يضمن توجيه االستثمار مبا أن وجود ممثل  مسبقة، ابإلضافة إىل
 .ويقلل من خماطرة النفوذ االقتصادي والسياسي للمستثمر األجنيب  حيقق هذه املصاحل

ذه الشركة ضيفة هلمة املفيفضل هذا النوع يف حالة عدم مساح احلكو  أما ابلنسبة للمستثمر األجنيب
ملالية اوافر املوارد ا عدم تأيض ويف حالة ،تثمار يف بعض أنواع وجماالت النشاط االقتصاديابلتملك املطلق لالس

لة سوق وهو الوسيكامل للل المما يسمح هلا ابالستغال ،والبشرية واملعرفة التسويقية يف سوق الدول املضيفة
حمللية على القروض ا احلصول ل لهيسه ،األجنع للتغلب على القيود اجلمركية والتجارية املفروضة ابلدول املضيفة

حل ة، أميم واملصادر لق ابلتما يتعكما يعترب أقل خطورة من الناحية السياسية في،  ومواد اخلام األولية الالزمة
تواجه  اليت ،ة وغريهاوقراطيالبري  املشكالت اخلاصة ابللغة والعالقات العمالية واإلنسانية والصعوابت واملشاكل

حه يف تسهيل الة جناك يف حخاصة يساعد االستثمار املشرت ، اجناز كافة األنشطة الوظيفية للشركة املعنية
 طلقا .ملكا متحصول الشركة على موافقة الدول املضيفة على إنشاء ومتلك مشروعات استثمارية 

 :نذكر أمههاال خيلو هذا النوع من العيوب كما  -

ص التوظيف بية وفر األجن مبقارنة االستثمار املشرتك من حيث توفري العمالت املضيفة:ابلنسبة للدول 

للمستثمر  ة مطلقةملكي ن أقل ابلنسبة ما يوفره االستثمار اململوكو تك ،والتحديث التكنولوجي وغريها
ت حيث القرارا نلوطين مالطرف األجنيب، ابإلضافة إىل  أن حتقيق املصاحل الوطنية تتوقف على مدى استعداد ا

لسيطرة اإحكام ، لمشروعمارية لالستثالفنية واإلدارية واملالية اليت تشارك املستثمر األجنيب يف رسم السياسات ا
يع ، ومجر والبطالةة والفقيونيبط يف املدو اهليمنة على الدول النامية من خالل استغالل مواردها وتركها تتخ

 .املشاكل االقتصادية

 

                                                        
-35، ص 2009، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "إدارة االستثمار بني النظرية والتطبيق"قاسم �يف علوان، )  1

36.  
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 1للمستثمر األجنيب:ابلنسبة 
لنمو ا، البقاء، ارةاإلد ،ةقابالر  :احتمال اختالف املصاحل الوطنية وأهداف املستثمر األجنيب املتمثلة يف -

 ،شروعرأس املال امل عينة منسبة منيف حالة إصرار الطرف الوطين يف تقدمي  ،مثال ،واالستثمار يف السوق احمللية
جة ارتفاع در  إىل ا يؤديمنية ممز روع بعد فرتة قبل الطرف الوطين من املشأو يف حالة إقصاء الطرف األجنيب من 

 اخلطر غري التجاري؛

هداف ا على حتقيق أؤثر سلبت قد تكافؤ يف القدرات املالية والفنية بني املستثمر الوطين واألجنيبالعدم  إن -
 املشروع االستثمار طويلة األجل وأخرى قصرية األجل؛ 

 ج (شركة األم) اخلار خل إىلعلى التوظيف والتصدير وحتويل األرابح من الدامن احملتمل وضع شروط وقيود  -
 وهذا إن كان الطرف الوطين متمثل يف احلكومة؛

: يتيح هذا الشكل من االستثمارات للطرف 2االستثمارات اململوكة ابلكامل للمستثمر األجنيب -2

مار وهلذا ال حتبذه الكثري من الدول املستثمرة فيها خشية أن يؤدي إىل  األجنيب السيطرة الكاملة على االستث
 ة االقتصادية للمستثمر األجنيب.بعيالت

أتخذ هذه املشروعات شكل اتفاقية بني طرف أجنيب وآخر وطين  3مشاريع أو عمليات التجميع: -3

وليكن سيارة أو حاسب  يقوم الطرف األجنيب من خالهلا بتوفري مكو�ت منتج معني ،سواء عام أو خاص
وقد تنطوي مشروعات التجميع على  على أن يقوم الطرف الوطين بتجميعها لتصبح منتجا �ائيا. ،آيل

 شكل التملك املطلق للمشروع االستثماري من جانب الطرف األجنيب.أو  ،االستثمار املشرتك

تقع عادة يف موقع  ،تعترب املناطق احلرة جزء من أراضي الدولة 4 االستثمار يف املناطق احلرة: -4

خيصص لالستثمار األجنيب والوطين يف  ،دويل اسرتاتيجي ابلقرب من ميناء حبري أو جوي أو طريق بري
ذلك من أجل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة خيضع لنظام  ،جماالت صناعية وجتارية وخدمية

 دار� وأمنيا.إضيفة غري أنه خيضع هلذه الدولة عن النظام السائد يف الدولة املاقتصادي خاص خيتلف 
                                                        

، ص 2003مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  ،األشكال والسياسات املختلفة لالستثمارات األجنبية"قحف، ") عبد السالم أبو  1
18-20. 

"، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد " تسيري خماطر االستثمار األجنيب املباشر مع إشارة حلاالت بعض الدول العربية ) يوسف مسعداوي،2
 .165ص، 2008الثالث، جوان 

 .475،ص2010"، الدار اجلامعي، سنة مبادئ وسياسات االستثمار) عبد املطلب عبد احلميد،" 3
وزارة املالية، الدائرة االقتصادية ، "االستثمار يف املناطق احلرة يف العراق ( الفرص والتحد�ت)) علي عباس فاضل، سرمد عباس جواد، "4

 .3ص، 2011مجهورية العراق، 



 احملاسبيةایري ــــــــعاملارش و ــــــاملب ار أ�جنيبـلالستمث الفصل أ�ول:  مد�ل
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وتسمى هبذا االسم لوجود فروع هلا يف عدة  "FDI"تعترب أهم أشكال  الشركات متعددة اجلنسيات: -5

 دول خمتلفة يف نشاطات اقتصادية متعددة يف جماالت جتارية وصناعية ومالية، حيث تتميز هذه الشركات مبا
  1يلي:

 كرب حجم عمليات إنتاجها وارتفاع معدالت منو أنشطتها؛ .أ

 ؛)نيلبائعايف سوق يسيطر عليه عدد قليل من ( مباشرة أنشطتها يف ظل سوق احتكار القلة .ب
 تنتمي معظمها إىل الدول املتقدمة حيث يكون حجم نفوذها وعملياهتا كبريين؛ .ج

 ؛مات والتسويق)ج واخلدنتا ترتكز أنشطتها يف اإلا (تها االقتصادية والتكامل بينهتنوع منتجاهتا وأنشط .د
 تفوقها التكنولوجي واإلداري والتسويقي؛ .ه

 ؛لعاملبعدها العاملي أو تشتتها اجلغرايف من خالل تعدد فروعها يف خمتلف مناطق ا .و
 مركزيتها يف اإلدارة حيث تكون اإلدارة العليا يف البلد األم. .ز

  .اثنيا: من حيث طبيعة النشاط
 :يفاالستثمار سواء  "FDI"القطاع االقتصادي الذي ينتمي إليه مشروع  

 ؛القطاع الفالحي مثال يف تربية احليوا�ت أو إنتاج احملاصيل الزراعية -1
 للسوق احمللي ) موجهةاليةإنتاج سلع استهالكية/ رأمسي من خالل إقامة وحدات إنتاجية (القطاع الصناع -2

 ؛أجانبأو اخلارجي من طرف املستثمرين 
 القطاع اخلدمي مثل االتصاالت والنقل والتأمني...اخل.  -3

  .اثلثا: استنادا إىل  الدوافع و احملفزات
 ابختالف الغرض الذي تسعى إليه هذه االستثمارات ونذكر منها: "FDI"ختتلف أشكال  

هذا الشكل هو من أكثر أنواع االستثمارات  االستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية أو املوارد: .أ

 ابملوارد الطبيعية خاصة البرتول والغاز واملواد اخلام هاهذا لتمتع العديد من ،األجنبية شيوعا يف الدول النامية
احلصول على يث تسعى الشركة عرب الوطنية إىل ح االستثمار يف العديد من الصناعات اإلستخراجية األخرى.

التكرير أو  كأنشطة  ،تلبية احتياجاهتا ألغراض ما تقوم به من عمليات متممة لإلنتاج املوارد من أجل

                                                        
، 2011، جملة مركز البحوث والدراسات، يونيو" الدور االقتصادي للشركات متعددة اجلنسيات يف الدول النامية") حممد سعد عمرية، 1

 .4ص
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أو  ،بيع املعادن مباشرة يف أسواق البلدان املضيفة أو بلدان املنشأ أو األسواق الدوليةالصناعات التحولية و 
 . 1األخرىلتأمني املتطلبات اإلسرتاتيجية لبلد منشئها فيما خيص موارد الطاقة أو املعادن 

 يهدف هذا النوع من االستثمارات عادة إىل تلبية املتطلبات :األسواقاالستثمار الباحث عن  .ب

السيما تلك اليت كان يتم  ،احمللية واجملاورة أو اإلقليمية)( االستهالكية يف أسواق الدول املتلقية لالستثمارات
  .2التصدير إليها يف فرتات سابقة
، ل النامية لسياسة إحالل الوارداتالنوع من االستثمار نذكر منها: تطبيق الدو  هناك عدة أسباب لقيام هذا

ففي هذه احلالة  ،ارتفاع تكلفة النقل يف الدول املضيفة مما جيعل االستثمار فيها أكثر جدوى من التصدير إليها
ألنه حيل حمل الصادرات ويساهم يف ارتفاع معدالت  ،ال يؤثر على اإلنتاج ذا النوع من االستثماراتهفإن 

كما له آاثر توسعية على التجارة يف   ،النمو يف الدول املضيفة لالستثمار عن طريق ز�دة رصيد رأس املال فيها
ذلك بز�دة صادرات الدولة املضيفة وز�دة وارداهتا من مدخالت اإلنتاج والسلع  ،جمايل اإلنتاج واالستهالك

 .3إليها املصدرة لالستثمار الواردة

يتم هذا النوع من االستثمار عندما تقوم الشركات متعددة اجلنسيات  االستثمار الباحث عن الكفاءة: .ج

فقد دفع ارتفاع مستو�ت األجور يف الدول  ،برتكيز جزء من أنشطتها يف الدول املضيفة هبدف ز�دة الرحبية
الصناعية بعض هذه الشركات إىل  االستثمار يف عديد من الدول النامية، ويتميز هذا النوع من االستثمارات 

دث هذا النوع من االستثمار حي 4.اإلنتاجآباثره التوسعية على االستهالك عن طريق استرياد كثري من مدخالت 
 .5املتكاملة كالسوق األوربية أو مشال القارة األمريكية اإلقليميةقدمة واألسواق فيما بني الدول املت

بعمليات متلك أو شراكة  ةيتعلق هذا النوع بقيام الشرك االستثمار الباحث عن األصول اإلسرتاتيجية: .د

يف شكل احلصول  اإلسرتاتيجيةفقد تستثمر الشركات من أجل حيازة األصول  خلدمة أهدافها اإلسرتاتيجية.

                                                        
، دار الفكر اجلامعي "االستثمار األجنيب املباشر دراسة حتليلية ألهم مالحمه واجتاهاته يف االقتصاد العاملي" ) أشرف السيد حامد قبال،1

 .24-23، ص2013درية، سنة االسكن
، سلسة دورية تعىن بقضا� التنمية يف األقطاع العربية، املعهد العريب تعاريف وقضا�" -" االستثمار األجنيب املباشر) عيسى حممد الغزايل، 2

 .5، ص2004للتخطيط، الكويت، 
 .25-24) أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق ،ص3
سلسة رسائل بنك الكويت الصناعي، العدد  ،سياسات التنمية االستثمار األجنيب املباشر إىل  الدول العربية""  ) حسني عبد املطلب األسرج،4

 .11ص ،2005، الكويت، ديسمرب 83
 .6رجع ، صنفس امل) عيسى حممد الغزايل،  5
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أجل  من أو ،أو من موردي التكنولوجيا املتخصصة على الدراية العلمية والتكنولوجيا من شركات أخرى
 .1خالل وصوهلا إىل  موارد وقدرات وأسواق الشركات اليت تشرتيها نالتعجيل مبستواها لتحتل مكانة عاملية م

  2.رابعا: من حيث وجهة نظر الدول املصدرة
التوسع االستثماري يف الدول املتلقية لنوع األول إىل يهدف ا. األفقي، العمودي واملختلط :أنواعجند ثالثة  

ستغالل املواد اف إىل  دفيه بغرض إنتاج نفس السلع أو سلع مشاهبة لسلع املنتجة حمليا، أما النوع الثاين
نافذ التوزيع مملك أو ل التخال االستثمار العمودي اخللفي) أو لالقرتاب أكثر من املستهلكني من( األولية

 ليهما.ملشار إعني ااالستثمار العمودي األمامي)، يف حني يشمل االستثمار األجنيب املختلط النو (

 .املضيفةخامسا: من حيث وجهة نظر الدول 
 د استثمارات من أجل:جن
 احالل الواردات؛ -1

 ز�دة الصادرات أو تنفيذ االستثمار مببادرة حكومية؛ -2

 البنية األساسية.مشروعات  -3

 .جذب االستثمار األجنيب املباشر شروطاملطلب الثاين: 
" يف الشروط األساسية، الشروط املكملة والشروط االستياقية، حيث تعترب FDI" تتمثل شروط جذب 

 ".FDIهذه األخرية شروطا جديدة مت حتديدها لتشجيع تدفق "

 .األجنيبالشروط األساسية جلذب االستثمار الفرع األول: 
، ومن أهم املؤشرات "FDI"ها من أجل جذب وفر هذه الشروط يف الظروف الواجب ت تتمثل 

 االقتصادية املعتمدة يف احلكم على مناخ االستثمار نذكر العناصر التالية:

ت املستثمرة الشركا صاحل كلما كان ذلك يف  ،كلما كانت الدولة مستقرة سياسيا  االستقرار السياسي:  -1

 فيها.

 
 
 

                                                        
 .27-26، ص سابق ) أشرف السيد محال قبال، مرجع 1
 .6، ص سابق ) عيسى حممد الغزايل، مرجع 2
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 : عناصر االقتصاد الكلي  -2

إذ كلما احتفظت السياسة املالية مبعدل من عجز  التحكم يف عجز امليزانية)( توازن امليزانية العامة .أ

كلما كان ذلك جاذاب   ،بريإىل  تضخم مرتفع وال إىل  انكماش أو كساد كذلك املوازنة العامة للدولة ال يؤدي 
 .1االستثمار أبي حال من األحواللالستثمار حبيث يكون العجز عائقا لنمو 

يف كل من سعر الصرف ومعدل التضخم، فالتقلبات التحكم  على األقل التحكم يف السياسة النقدية .ب

املفاجئة ألسعار الصرف هلا أتثري على املناخ االستثماري، حيث أن مثل هذه التقلبات جتعل من العسري عمل 
عليها، وأما ابلنسبة ملعدالت  ة لهابهظة غري متوقعة وال سلط سارةدراسات اجلدوى كما قد تعرض املستثمر خل

 .2التضخم أتثري مباشر على سياسات التسيري وحجم األرابح وابلتايل حركة رأس املال

 من يعاينكان فإذا   املضيف لبلدابعتباره املرآة العاكسة للوضعية االقتصادية ل توازن ميزان املدفوعات: .ج

ا قيود وحقوق منهجنيب األر خلل فمن املمكن أن يتخذ البلد إجراءات تقييدية قد ال تكون يف صاحل املستثم
ا من مم ،تية وغريهاالتح ىند البتخفيف من اإلنفاق على إعدامجركية عالية، مراقبة الصرف، احلد من القروض وال

 ."FDI"عيق يشأنه 

ثبات ووضوح القوانني االستثمارية، حرية حتويل حيث أي  التنظيميةالعناصر االقتصادية والقانونية و  .د

األرابح، احلوافز اجلبائية واجلمركية لالستثمار، القوانني االجتماعية اخلاصة بتنظيم العمل، اإلجراءات اإلدارية 
مؤسسة اقتصادية)، مدى استقاللية  إنشاءاملرتبطة ابالستثمار (آجال احلصول على رخصة االستثمار أو 

ن أل ."FDI"تعترب مهمة جلذب الصفقات العمومية)الشفافية يف اجملال االقتصادي ( النظام القضائي وتوفري
صدور أي تشريع جديد لتشجيع االستثمار سريافقه عادة فرتة زمنية من الرتقب من قبل املستثمرين احملليني 

 .3مرت به جتارب الدول املشاهبة أيضا اىل أن تتضح كل مزا� هذا التشريع يف أذها�م وهو ما واألجانب

 

 

 

                                                        
 .60) عبد الكرمي بعداش، مرجع سابق، ص 1
 .61ص  ،مرجع سابق) عبد الكرمي بعداش،  2
، املؤمتر الدويل الثالث: االقتصادية العاملية يف عامل سريع " معايري احملاسبة الدولية وأثرها على االستثمارات األجنبية") حممد صربي نشاوي، 3

  .18، ص2008ديسمرب  17-16التغري، كلية العلوم االدارية جامعة الكويت، 
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 .الشروط املكملة الفرع الثاين:
وميكن جتسيد  "FDI " ـهي الشروط اليت تسمح للبلد من إمكانية اللحاق مبجموعة الدول اجلاذبة ل 

 هذه الشروط يف أربعة عناصر هي:

اميكيا) من (دينع الز أي كلما كان حجم سوق أي بلد كبري وقابل للنمو م منوه:حجم السوق ومعدل  -1

 ساهم ذلك يف حتسني مناخ االستثمار فيه وتوفري فرص جديدة لالستثمار.

يف الدول املراد  ةالكفؤ ارد البشرية وعناصر اإلدارة "أي مدى توفر املو  توفري املوارد البشرية املؤهلة: -2

جنبية قد تلجأ إىل  ه يف حال عدم توافر اإلدارة الكفؤة يف تلك الدول فإن الشركات األاالستثمار فيها، إال أن
 .1داريني من اخلارج"إتوظيف خرباء 

 وية، البحريةية، اجلالرب ( ...) واملواصالتاإلنرتنتاهلاتف، ( قاعدة متطورة لوسائل االتصال: توفر -3

  كل فروعها.جليد بنيئم واأن تضمن االتصال الدا السكك احلديدية) فطبيعة املنشأة الدولية تفرض عليهاو 

عترب أحد يمن املؤسسات الصغرية واملتوسطة  توفر شبكة 2توفر نسيج من املؤسسات احمللية الناجحة: -4

فتح الفرصة أمام الشركات العاملية للقيام بعمليات ي هاحيث أن توفر  الشروط املهمة جلذب املستثمرين،
أما خوصصة هذه املؤسسات جتذب املزيد من  سنو�. "FDI"االندماج والتملك اليت تبلغ حوايل نصف حجم 

املستثمرين األجانب، ومن مزا� توفر املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قيامها بدور املورد للمؤسسات الكبرية 
 واملقاولة من الباطن واليت تسمح بتخفيف التكاليف الثابتة للمؤسسات الكربى.  اإلسنادعن طريق عمليات 

لبيئة  اريلضمان توف ذلك ،�رور ضيعترب  توفر القدر الكايف من رأس املال االجتماعي واملرافق األساسية -5

و اجتاه هطلوب ملجتاه اخاصة إذا كان اال، اليت كان يعمل يف ظلها رأس املال األجنيب مبوطنه األصلي
يف  ن أن هذا يدخلكو ل ،م)ملناجمثل التنقيب على البرتول واجنبية إىل جماالت غري تقليدية (االستثمارات األ
 .العائد لالستثمارحساب التكلفة/

 

 

                                                        
 .353) قاسم �يف علوان، مرجع سابق،  ص  1
-53، اجمللد ب، ص. ص 31العلوم االنسانية حبوث اقتصادية، العدد جملة ، "تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائرحتليل و  "  ) �جي بن حسني، 2

 .57، ص2009، جوان 83
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 1.الشروط االستياقية الفرع الثالث:
إن توفري الشروط االستياقية أو ما تعرف بـ"اجليل اجلديد من  ،بغض النظر عن الشروط اليت مت ذكرها آنفا 

دينامكيتهاـ  تزيد منيفة و حتسن من احملددات االقتصادية للدول املض ،سياسات تشجيع االستثمار األجنيب"
 واليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:

و التصدير، وإنشاء املوجه حن "FDI"ب جلذلى أساس تفضيلي إمكانية الوصول إىل األسواق الدولية ع -1
 اهلياكل الالزمة لذلك؛و مناطق جتهيز الصادرات 

 رير التجارة؛بنود حت على االنضمام إىل االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة ابلتجارة اإلقليمية واملصادقة -2

 جتسيد عملية اخلصخصة كإجراء حتمي لالنفتاح على التحوالت العاملية؛ -3

 ..اخل.تربات.وخم معاهدا على وجود مراكز البحث والتطوير ،أساس توفري قاعدة تكنولوجية ترتكز -4

  توصلت جلان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إىل ترتيب العوامل املؤثرة يف قرار"FDI"  على النحو
 :2التايل

 توافر البنية األساسية؛ -1

 ن؛توافر االستقرار السياسي والقانوين املالئم لالستثمار يف جو من األما -2

 توافر عناصر اإلنتاج كما ونوعا مع إمكانية استقدامها من اخلارج؛ -3

 التسهيالت املالية وحتويل األرابح للخارج؛ -4

 السياسة االقتصادية للدولة من حيث احلرية واحلماية؛ -5

 احلوافز الضريبية ومدى استقرارها. -6

 .يف اجلزائراملباشر االستثمار االجنيب  وتدفق املطلب الثالث: مناخ
من املفاهيم املركبة ألنه يتعلق جبوانب متعددة وهو مفهوم ديناميكي دائم التطور مناخ االستثمار "يعرف  

املفاهيم املركبة ملناخ . وسيتم يف هذا املبحث دراسة أهم 3"ملالحقة التغريات السياسية والتقنية والتنظيمية
"FDI ؤثرة فيهوالعوامل امل 2015-2005" يف اجلزائر، وتطور تدفقه يف الفرتة. 

                                                        
 .181-180، صيوسف مسعداوي، مرجع سابق)  1
 .513املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص  ) عبد 2
، جملة التنمية و السياسات االقتصادية، املعهد العريب للتخطيط حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر دراسة قياسية"") حممد داودي،  3

 .08ص  ،2011الكويت، اجمللد الثالث عشر، العدد الثاين، 
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 .الفرع األول: مبادئ االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر
ما يف جمال سياسة السييف عدة جماالت،  ملواصلة االصالحات االقتصادية اليت قامت هبا اجلزائر

كالة الوطنية لتطوير وحسب ما صرحت به وزارة الصناعة واملناجم والو  ،الوطين واألجنيب االستثمار اخلاص
حرية االستثمار، ال للتمييز، محاية املبادئ التالية: "على اعتمد االستثمار يف اجلزائر  ، أن"ANDI" رااالستثم

 .1االستثمارات وعدم املساس ابالمتيازات"

 ابلنسبة :حرية االستثمار -1

 ؛لكل شخص معنوي أو طبيعي، عام أو خاص وطين أو أجنيب -
عادة هيل وإعادة أتإ، أو توسيع قدرات االنتاجأو  ،واع االستثمار: خلق استثمار جديدلكل أن -

ات يف اطار النشاط ستعادةا، نقدية أو عينية تاملشاركة يف رأس  مال املؤسسة على شكل مسامها، أو هيكلة
 ؛اخلصخصة جزئية أو كمية

ص طار ختصيإيف (زة خدمات وكذا االستثمارات املنج وأنتاج سلع سواءا ال لكل نشاط اقتصادي: -
كة خاضعة خلق شر  ، أويئةاختيار النشاط ومتوقع املشروع إذا مثل خطرا على الب)، أو و/أو تصريحتنازل 

 .)ألجنبيةوال اللقانون اجلزائري للوطنيني أو األجانب ومشرتكة ( مهما كانت نسبة رؤوس األم

 .بني املستثمرين اجلزائريني واألجانبال للتمييز  -2

أو  بيعيط صسواء كان شخ ب يف احلقوق والواجبات،اجلزائريني واألجانأي املساواة بني املستثمرين 
ابع حوافز ذات طمنح و صلية؛ م األ، مع مراعاة أحكام االتفاقيات اليت أبرمتها الدولة اجلزائرية مع دوهلعنويم

 ضرييب ومجركي للمستثمرين حبسب النظام العام والنظام االستثنائي.

   .ابالمتيازات محاية االستثمارات وعدم املساس -3

، كما متعددة األطرافو محاية املستثمرين وتشجيعهم عن طريق اتفاقيات ومعاهدات دولية ثنائية مبعىن 
أو بسبب إجراء اختذته الدولة اجلزائرية ضده للجهات  األجنيب خيضع كل خالف يكون بسب املستثمر

القضائية املختصة، إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة االطراف أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق 

                                                        
1) www.mdipi.gov.dz, vu le 10/12/2014. 
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ابملصلحة والتحكيم، أو يف حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفني ابلتواصل إىل 
 .عدم املساس ابحلوافز املمنوحةابالضافة اىل ، على حتكيم خاص اتفاق بناء

ال تطبق " :15يف املادة  01/03يعترب من الضما�ت اليت منحها األمر الرائسي مبدأ االستقرار:  -4

املراجعات أو االلغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف إطار هذا األمر إال إذا طلب 
، يعترب نص املادة تعهدا من طرف الدولة بعدم تطبيقها لقوانني جديدة على صراحة"املستثمر ذلك 

 االستثمارات اليت شرع اجنازها.

 . واملؤسسي لالستثمار األجنيبالفرع الثاين: االطار القانوين

 .االطار القانوين لالستثمار األجنيبأوال: 
 أمهها:  "FDI"عملت اجلزائر على اصدار جمموعة من التشريعات القانونية املتتابعة من أجل 

 منه؛  190اىل  181املتعلق ابلقرض والنقد يف املواد  14/04/1990املؤرخ يف  10/90قانون رقم  -1

حتديد دور قيته و بتحرير سياسة االستثمار وتر  املتعلق 05/10/1993املؤرخ يف  12/93قانون  -2
االستثمار اخلاص يف تطوير االقتصاد الوطين ومسامهته مع القطاع العام يف إعادة عجلة اإلنتاج للدوران من 

من خالل توجه االقتصاد الوطين حنو حترير العوامل احملركة لالقتصاد ومنها االنفتاح على اقتصاد  ،جديد
 السوق؛

جاء هذا األمر كبديل املتعلق بتطوير االستثمار،  2001ت أو  20 الصادر يف 01/03األمر الرائسي  -3
حيث يسعى هذا القانون إىل ترقية االستثمار وحتديد تدخل الدولة الذي ال  ،بعد فشل قانون ترقية االستثمار
ابإلضافة اىل تبسيط وختفيف أنظمة االستثمار وذلك من خالل التسهيالت  ،يتم إال هبدف تقدمي االمتيازات

وانشاء  والضما�ت اليت مينحها املشرع للمستثمر الوطين واألجنيب، إرساء مبادئ االستثمار املذكورة أعاله
 اجمللس الوطين لالستثمار الذي خيضع لوصاية رئيس احلكومة؛و الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

املتعلق  2001لسنة  03-01املتمم لألمر املعدل و  2006جويلية  15الصادر يف  08-06األمر رقم  -4
الذي حيكم ترقية االستثمار من أجل تطويره حنو أفضل ، رسم اخلطوط الكربى لإلصالح يف اإلطار القانوينب

 املمارسات الدولية؛

 % 51املستثمر اجلزائري حيتكر حصة أي  51/49تضمن قاعدة  2009قانون املالية التكميلي لعام  -5
 .%49أما املستثمر األجنيب  تقسيم هذه احلصة بني شريكني جزائرييف املشروع االستثماري، كما ميكن 

http://www.andi.dz/PDF/evolution_loi_sur_l%27investissement_ar/06-08%20ar.pdf
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املتعلق بتطوير ، املعدل واملتمم، و 03-01ت على األمر رقم تعديال 2015تضمن قانون املالية لسنة  -6
وختفيف  االقتصاديةمشجعة لألنشطة اإلنتاجية يف بعض األنشطة تدابري دعم جديدة و  االستثمار واملدرج فيه 

 .1ضرائب املؤسسات

 .األجنيباالطار املؤسسي لالستثمار اثنيا: 
لضمان بيئة أعمال مواتية  ،"FDI"تسعى اجلزائر اىل تكييف منظومتها املؤسسية لتشجيع ومحاية 

 :2مستو�ت وهي كالتايل 3اىل  لالستثمارلطلبات املستثمرين االجانب ومت تقسيم اإلطار املؤسسي 

رتاتيجيات كلف ابسمكومة، يرتأسه رئيس احل: ميثله اجمللس الوطين لالستثمار االسرتاتيجياملستوى  -1

 :من مهامه ،تمع على األقل كل ثالثة أشهرجي وأولو�ت التنمية االستثمارية،
 ؛اتستثمار يل االليت تساعد على متو تشجيع على انشاء وتطوير اهليئات واالدوات املالية ا .أ

 ؛ستثمارجيع االذ أنظمة التحكم وتشاإلجراءات اليت تسمح بتهيئة وتنفيو القرارات اختاذ  .ب
لالقتصاد  عة خاصةا منفيقرر مجيع العقود واتفاقيات الشراكة يف إطار االستثمار اليت تنتج عنه .ج

 الوطين.

قية مار مكلفة برت االستث ترقيةو ميثله وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة  املستوى السياسي: -2

 وضع سياسة وطنية والسهر على تطبيقها.، وحتريك االستثمار عن طريق مسامهاهتا

  .لعقاريطة والتنظيم اة للوسالوطني: ممثليه الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والوكالة امستوى التنفيذ -3

هذه املؤسسة احلكومية اليت كانت تدعى يف األصل بوكالة " ترقية  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: .أ

، تتمتع هذه الوكالة ابلشخصية املعنوية واالستقاللية 2001إىل غاية  1993ودعم ومتابعة االستثمار" من سنة 
مسعة جيدة لدى  كما هلايف االصالحات على مستوى اهليئات املؤسساتية والتنظيمية،   سامهتاملالية، 

من  تنفذ مهامها يف جماالت واسعة 3ثمرين الوطنيني واألجانب من خالل ما تقدمه من خدمات متنوعة.املست
حتديد املعوقات اليت تعوق االستثمارات واقرتاح التدابري مبختلف املعلومات؛  : الرتحيب وإعالم املستثمرينأمهها 

عزيز البيئة االستثمارية العامة يف اجلزائر، وحتسني وتعزيز صورة العالمة التجارية ؛ تالتنظيمية والرقابية للتصدي هلا

                                                        
1) www.andi.dz, vu le 15/12/2014. 
2) www.mdipi.gov.dz, vu le 10/12/2014. 

، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية " اإلجراءات املتخذة الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر") كرمية حبو،  3
 .176، ص2012، مارس 01عدد
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إبالغ املستثمرين ؛ اإلدارات األخرى يف تنفيذ مشاريعهمو تقدمي املشورة واملساعدة للمستثمرين ؛ للجزائر دوليا
رات املعلنة واملسامهة يف التحقق من أهلية فوائد االستثما؛ حول توفر لوحات األراضي وإدارة حمفظة عقارية

؛ حتديد املشاريع ذات أمهية خاصة لالقتصاد الوطين واملشاركة يف التفاوض على الفوائد املمنوحة هلذه املشاريع
بواسطة خدمات  هاجتسيدمت و  .ضمان خدمة املراقبة واإلحصاءات واالستماع عن حالة املشاريع املسجلة

مت انشاؤه من أجل ضمان  ، حيث"ANDI"نصرا داخل هيكلة يعترب ع الذي ،الشباك الوحيد الالمركزي
ويعترب املمثل الوحيد للمستثمرين، ويضم عالوة عن اطارات الوكالة  ،تسهيل إجراءات عمليات االستثمار

، "CNRC" الوطنية لتطوير االستثمار ممثلني عن اهليئات العمومية، السيما املركز الوطين للسجل التجاري
اليت متنح خدمات ادارية لتحقيق االستثمارات لتقدمي املعلومات والنصح وتقدمي املساعدة  اجلمارك والضرائب

، يوضح اجلدول املوايل الشبابيك واهليئات املوجودة داخل كل شباك مركزي مع 1للمستثمرين إلجناز مشاريعهم
 عرض خمتصر ألهم اخلدمات املقدمة هلا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 .178-177، ص مرجع السابق) كرمية حبو،  1
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 .اهليئات واإلدارات املوجودة داخل كل شباك وحيد مركزي): 01(اجلدول رقم 

 اخلدمات اهليئات الشبابيك
االستقبال 

 للتوجيه
الوكالة الوطنية لتطوير 

 االستثمار
 تيازامتإعالم، توجيه، تسليم ملف، إيداع تصرحيات، منح اإل

السجل 
 التجاري

جل للس التسمية واإليصال املؤقتتسليم شهادة عدم أسبقية  املركز الوطين للسجل التجاري
 التجاري

 اإلعالم حول التنظيم اجلمركي مديرية اجلمارك اجلمارك
 ابتمساعدة املستثمر يف حدود اإلجراءات لتجاوز الصعو  مديرية الضرائب الضرائب

 اجلبائية لتنفيذ قرار منح االمتيازات
 اهليئة املكلفة ابلعقار وجلنة العقار

 مارلرتقية االستثالتنشيط احمللي 
 ارلعقاإعالم على االمكانيات العقارية وتسليم قرار حجز 

 اتمساعدة املستثمر للحصول على رخصة البناء والتصرحي مديرية العمران العمران
 األخرى حول البناء

تسليم رخص العمل لألجانب، إعالم حول القوانني  مديرية التشغيل وزارة العمل
 ابلعملوالتشريعات اخلاصة 

حصيلة 
 الضرائب

 سساتملؤ احتصيل احلقوق املتعلقة أبعمال االجناز أو تعديل  مديرية الضرائب
 وحماضر مداولة هياكل التسيري واإلدارة

حصيلة 
 اخلزينة

ها من علي حصلحتصيل احلقوق املتعلقة بعائدات اخلزينة غري املت مديرية اخلزينة
 كاتطرف حصيلة الضرائب املتعلقة إبنشاء الشر 

املندوبية 
 التنفيذية 

 ملف ويناملصادقة على مجيع الواثئق الالزمة املتعلقة بتك املندوبية التنفيذية للبلدية
 االستثمار

Source : ANDI, « texte régissant le développement de l’investissemen en Algérie », Alger, 
2004. 

تسهيل و  لتعزيز االستثمار 2007يف أبريل  ئهامت إنشا الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري: .ب

نشر املعلومات حول األصول العقارية والوفرة  1 من مهامها: ف،سوق عقاري اقتصادي ديناميكي وشفاظهور 

                                                        
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  2007أبريل  23 املؤرخ يف 119-07املرسوم التنفيذي رقم ،  8و 7املادة رقم )  1

 . 27، اجلريدة الرمسية العدد األساسي وحيدد قانو�ا
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أشهر؛ بيا�ت حول  6؛ إعداد جدول أسعار العقار االقتصادي وحتيينه كل ية ذات الطابع االقتصاديالعقار 
 .إبعداد دراسات ومذكرات دورية حول توجهات السوق العقاريةالسوق العقاري 

  .)2015-2005الوارد اىل اجلزائر (  "FDI"تدفق : الفرع الثالث
 هو موضح يف الشكل املوايل:  كما  2015-2005الوارد اىل اجلزائر يف الفرتة  "FDI"كان تدفق 

 
 ."UNCTAD"من إعداد الباحثة استنادا على احصائيات مصدر:      

مسجال  2006سجلت ارتفاعا سنة  "FDI"رقم () نالحظ أن تدفقات من خالل الشكل البياين 
مليون دوالر، بسبب حتسن األوضاع االقتصادية للبالد وحماربة االرهاب وفق مبادئ  1888تدفق يقدر بـــــ 

اخلطة اليت جاء هبا رئيس اجلمهورية املتمثلة يف املصاحلة الوطنية، ابالضافة اىل تعديل القوانني اخلاصة 
املذكور أعاله، إال أنه يف سنة  2006جويلية  15الصادر يف  08-06قم األمر ر ابالستثمار األجنيب مثال 

يف  "FDI"مع العلم أن دول مشال افريقيا حققت أعلى ارتفاع لتدفق  %7,67حقق تراجع بنسبة  2007
. ويرتفع مرة 2006عن سنة  %6,96مليون دوالر بنسبة ارتفاع  23097بلغ  2015-2005الفرتة 

مليون دوالر، بسبب حمدودية اندماج نظامها املايل يف النظام  2631اىل ما قيمته  2008أخرى يف سنة 
نتيجة اخنفاض االستثمار الوارد عامليا،  2010املايل العاملي ومل تتأثر بتداعيات األزمة املالية. عرف تراجعا سنة 

نتيجة الفشل يف حتسني جاذبية  2015-2005املشاريع يف حقق بذلك أقل نسبة من جمموع عدد 
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سنة  51/49، تطبيق قانون أد�ه "FDI"االستثمار ورداءة مناخ األعمال حسب املؤشرات الدولية جلذب 
 .20101يف  9و 2009مشاريع سنة  4 حيث بلغ عدد مشاريع االستثمار األجنيب ابلشراكة 2009

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

 :2مليون دوالر، نتيجة
 ؛2014اخنفاض أسعار البرتول ابتداءا من شهر جوان  -
ت اليراداضبط ا ملوارد صندوقعجز يف احلساب اجلاري اخلارجي مما أدى اىل آتكل شبه كلي  -

 ؛2015مليار دوالر �اية  34,81واخنفاض ملحوظ يف احتياطات الصرف بقيمة 
 2016 ، ويف ديسمرب2005سنة  %4,8ارتفاع معدل التضخم، حيث بلغ املتوسط السنوي  -

 ؛6,4%
رو ل االو مقاب %3,8بــــمقابل الدوالر األمريكي و  %20اخنفاض سعر الصرف االمسي للدينار حبوايل  -

 ؛2015يف 

 

 .ائر: العوامل املؤثرة يف االستثمار األجنيب املباشر يف اجلز رابعالفرع ال

 ."FDI"أوال: العوامل املؤثرة يف 
ابإلضافة اىل مبادئ االستثمار كحرية االستثمار ومحايتها واستقرار االطار القانوين اخلاص به اليت   

 "FDI"تعترب من حمفزات هامة لالستثمار األجنيب، هناك عوامل أخرى ال ميكن جتاهلها تساعد يف تدفق 
حيث توجد فرص أكرب  ،األقل منوايل اىل الرتكيز يف البلدان مي FDIللنظرية االقتصادية التقليدية  حيث وفقا

 3يف البلدان النامية ينبغي وجود الشروط التالية:  تهولتعظيم انتاجي ،لتحقيق عائدات أعلى

 ؛توفرها على عتبة احلد األدىن لرأس املال البشري -

                                                        
1)cellule-stat@andi.dz. Vu 05/02/2017. 

يف طرق استمرار الصدمة  2016وتوجهات السنة املالية  2015"التطورات املالية والنقدية سنة ) بنك اجلزائر، مداخلة السيد احملافظ حول 2
 .02/05/2017اتريخ االطالع:  www.bank-of-algeria.dz، منشورة يف املوقع التايل:2017، أفريل اخلارجية"

3 ) Kenethe Enock Okpala, "adoption of IFRS and financial statments effects: the perceived 

implication on FDI and Nigeria economy ", Australian Journal of  Business and Management 
Research, vol 2, N05 (76-83), August 2012, p 77. 
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 ؛ةيتوفر البىن األساسية احملل -
 .توفر نظام مايل متطور -

، ووفقا د من البلدان الناميةعرب العدي "FDI"وعدم توفر هذه الشروط االساسية أدى اىل عدم توازن يف توزيع 
 :ن العوامل اليت تتمثل يفيتأثر اجيابيا مبجموعة م "FDI"أن تدفق توصلت اىل  احلالية لنماذج النظريةل

 ؛1اجلوار واللغة والعالقات االستعمارية -
العاملية للتجارة العاملية له أمهية يف ز�دة تدفق رؤوس األموال األجنبية للدول االنظمام اىل املنظمة  -

اتفاقيات  "SBIT") 46(وقعت اجلزائر على، تكثيف إبرام إتفاقيات احلماية والتحكيم الدويل، و 2املضيف
االستثمار الدولية اتفاقات  6، )اتفاقيات جتنب االزدواج الضرييبDTTs" )31" ،االستثمار الدولية الثنائية

 3.أخرى

كلما كان ممثال ابلناتج احمللي اإلمجايل كبريا، كانت هناك حبيث   وفرص وسهولة النفاذ اليه، حجم السوق -
 ؛FDI 4جاذبية أكرب للـ

 ؛تكاليف املعلومات والضرائب واملخاطر السياسية وتقييد حركة رأس املال -
عد جنبية حيث تساارت االالستثماواألجانب يؤثر سلبا على التباين يف املعلومات بني املستثمرين احملليني  -

ق على جه عدم االتساة من أو ستفادهذه التباينات املستثمرين احملليني أكثر من املستثمرين االجانب ومن مث اال
  .حساب املستثمرين االجانب وابلتايل قلت االستثمار يف االسواق اخلارجية

  ما يلي:كأخرى مثبطة له  ، حبيث هناك عوامل حمفزة له و جلزائراب  "FDI"يف املؤثرةاثنيا: العوامل 

 من أمهها مايلي:اىل اجلزائر:   "FDI"العوامل احملفزة لتدفق  .أ

الدول اإلسالمية، مع فريقيا، يف قلب الدول العربية و الذي يربط أورواب إب جيياملوقع اجلغرايف االسرتات -1

 تعترب ، وشساعة مساحتها اليتواحدة من دول البحر األبيض املتوسطامكانية الوصول اىل األسواق االقليمية، 

                                                        
1) Laura Marquez- Ramos, "The effect of IFRS adoption on trade and foreign direct 
investements", International Trade and Finance Association, international trade and foreign direct 
investements working papers, paper 19, 2008,   p .13  

، دراسات ادارية، رؤوس األموال األجنبية للبيئة احمللية"، "مدى مسامهة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على جذب علية صاحل الشمري)  2
 .112، ص2011، 7، العدد 4اجمللد 

3) www.unctad.org, vu le 15/02/2015. 
جملة ، دراسة قياسية" –"أثر اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف جذب االستثمار االجنيب املباشر يف الدول العربية ، هوام مجعة، ملزاودة عمار)  4

 .408ص  – 407ص  ،2014، أكتوبر 34جامعة القدس املفتوحة لالحباث والدراسات، العدد 
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 يف نسمةمليون  40ـ حتتوي على كثافة سكانية تقدر بـ ) أكرب بلد يف العامل واألول من نوعه يف أفريقيا9اتسع (
 .20191 آفاق

مساحة  تغطي منطقة صناعية 72 حاليا لديها اجلزائرحيث   :التجارية الصناعية واملناطق املناطقابإلضافة اىل 
 ؛ 2رهكتا17000 مساحة أكثر من تغطي أعمال جتاريةمنطقة  450من  أكثرر و هكتا12000  أكثر من

حيث تتوفر  ،ملاليةسات امن خالل البنوك العمومية، صناديق االستثمار واملؤس إمكانيات التمويل -2

وق االستثمار صند)، عمومية 8خاصة و 13( بنك و مؤسسة مالية 21 من البنوك تتكون من شبكةعلى 
الئية موزعة عرب كامل و صناديق إستثمار  05و) ٪ يف املشاريع الكبرية34نسبة مشاركة تصل إىل ( الوطين

ىل إتوفر اللجوء كما   .)يف رأس مال املؤسسات الصغرية واملتوسطة ٪ 49املشاركة بنسبة  (الرتاب الوطين 
 ولصغرية سسات اصندوق ضمان القروض للمؤ و  االستثمارصندوق ضمان قروض ( مؤسسات الضمان املايل

 )؛املتوسطة

أكرب حامل )3 (اثلث وتعتربالطاقة الشمسية ، و لغازوالبرتول مثل ا :3تتوفر على ثروات طبيعية هامة -3

وحتتوي  ،و مشال إفريقيا بعد اململكة العربية السعودية ولبنان إلحتياطات الذهب يف منطقة الشرق األوسط 
الطاقة   ، حسب قسم³م مليار 19.800إحتياطات التقنية من الغاز الصخري يف اجلزائر قدرت ب على 

الصني   تسبقها  األمريكي. وهكذا دفعت اجلزائر إىل املرتبة الثالثة عامليا من خالل احتياطاهتا للغاز الصخري،
 ).2013(بيا�ت  ³مليار م 22.500واألرجنتني ب  ³مليار م 31.220

 4 ساعة. 72يوما إىل  60ختفيض آجال الّرد للمستثمرين من  -4

األرابح من الفروع  تتعلق بتحويل %15ديد نسبة قدرها وحت تبسيط إجراءات احلصول على املزا� -5
الصعبة  ويالت ابلعملةيم التحقة يف املستثمرة إىل الشركات األم املتواجدة يف اخلارج، وهذا من شأنه حتكم الدول

ثمرين ن الطرف املستخلارج محنو ا للمستثمرين، بعد أن لوحظ أن مبالغ خيالية يتم حتويلها ابجتاه البلد األصلي
 األجانب.

                                                        
1) www.invest-in-algeria.com, vu le 13/10/2015. 
2) www.aniref.dz/index.php/fr/pourquoi-l-algerie/les-zones-industrielles, vu le 13/10/2015. 
3) www.invest-in-algeria.com, Op-cit. 

دور االستثمار امللتقى الدويل األول حول: ، "جاذبية االقتصاد اجلزائري لالستثمار األجنيب املباشر" ،خذري توفيق، بن الطاهر حسني)  4

 .06-05ص   ،2013أفريل  10و   09، يومي: دراسة حالة اجلزائر –األجنيب املباشر يف حتقيق  النمو االقتصادي 
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تطبيق النسبة املنخفضة ب ،سنوات من اإلعفاءات 10إىل غاية  تصل  بائية وشبه جبائية هامةحوافز ج -6
يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار واإلعفاء من 

اجناز االستثمار دون التفرقة بني الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف 
تنيات اليت متت يف إطار قاالعفاء من دفع رسم نقل امللكية يعوض فيما خيص امل، السلع من حيث املنشأ

ختتلف االمتيازات حسب موقع وطبيعة أي  حسب موقع وأمهية املشروعوكل هذا  1االستثمار املعين.
 االستثمار.

 : من أمهها ما يلي اىل اجلزائر  "FDI"لتدفق املثبطة العوامل  .ب

 حدود السيطرة األجنبية يف قانون االستثمار اجلزائري: -1
على األقل يف مجيع املشاريع املتعلقة  %51لكية جزائرية امل، أغلبية 49/51يتطلب قانون االستثمار   

مجيع القطاعات  اىل توسع مث ،يف قطاع النفط 2006عتمد أوال يف عام أابالستثمارات األجنبية. هذا املطلب 
 بل  نبية،ات األجالستثمار اليس عائقا جلذب تعترب احلكومة أن هذا القانون هو إجراء وقائي و . 2009حبلول 

لي القتصادي احملاإلنتاج انويع تو يسعى إىل تنويع االستثمار يف االقتصاد اجلزائري وتشجيع منو القطاع اخلاص 
تقييد  لية والربح معيبية حمت تدر لوجيا والدراية الفنية، ووضع مبادراوخلق فرص العمل للمواطنني، ونقل التكنو 

  .رحالت رأس املال وضمان النمو االقتصادي احمللي
بيل املثال، القانون يعوق سعلى  ن،يشكل حتد�ت ألنواع خمتلفة من املستثمريهذا القانون  لقانونإال أن ا

رأس  رد البشرية أوك املوا متلاملتوسطة احلجم، كما أ�ا الالوصول إىل األسواق للشركات األجنبية الصغرية و 
 األحيان لى القانون، يف بعضالشركات الكبرية ميكن أن جتد السبل للتغلب ع .املال لالنتقال بعملية معقدة

، وقد متتلك ص العملمن فر  نظرًا ألن الشركات الكبرية عادة خلق املزيدابلتعاون مع احلكومة اجلزائرية 
ى ات الصغرية واملتوسطة ال تتلقعادة ما تكون املؤسس مع ترغب هبا احلكومة التكنولوجيا واملعدات اليت غالبا

ة يف موال املطلوبتثمار األاسضون يرفأن الشركاء اجلزائريني يف بعض األحيان . ابالضافة اىل هذا االعتبار نفسه
ات لتصاميم وبراءارة على السيط ية ال تريد التخلي عنكما أن الشركات األجنب،  جمال األعمال التجارية للشركة

 خوفا منها على فقدان امللكية الفكرية. االخرتاع

 

                                                        
، اجلزائر 20االحصاء واالقتصاد التطبيقي، العدد ، جملة "يف اجلزائر  " حمددات االستثمار األجنيب املباشر) قدي عبد اجمليد، بن محو فايزة، 1

              .17 ، ص2013
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 ".FDI"رتبة املناخ االستثماري اجلزائري حسب املؤشرات الدولية جلذب  -2

  ":GCI"حسب مؤشر التنافسية العاملي  •

يستند ترتيب تنافسية الدول يف تقرير التنافسية العاملي اىل مؤشر التنافسية العاملي الذي حدده منتدى 
، ويتم احتساب درجات املؤشر ووضع نقاط حسب تنافسية كل بلد 2004االقتصاد العاملي للمرة األوىل عام 

والعوامل اليت حتدد مستوى انتاجية عن طريق مجع البيا�ت العامة واخلاصة جملموعة من املؤسسات والسياسات 
فئة أساسية متثل الدعائم االساسية للتنافسية ، تتمثل يف البنية التحتية، وحجم  12الدولة واملتعلقة بنحو 

السوق، وبيئة االقتصاد الكلى، والصحة، والتعليم األساسي، والتعليم العايل والتدريب، وكفاءة السوق والسلع، 
  .1، وتكنولوجيا املعلومات، وكفاءة سوق العمل، وتطور األعمال، واالبتكاروتطور األسواق املالية

 79رتب مقابل املرتبة  7ـ بدولة  140عامليا من بني  86اىل املرتبة  2016يف  تقهقرت تنافسية اجلزائر
ق ملمارسة و العوائألعوامل االكثر اشكالية أن ااخلاصة هبذا املؤشر . كما ضمت كل التقارير 2015-2014يف 

 تمثل يف:تاالعمال التجارية يف اجلزائر 

 مشكل احلصول على متويل؛  .1

 البريوقراطية احلكومية؛  .2

 الفساد؛   .3

 املعدالت الضريبية؛  .4

 تعقد االنظمة الضريبية. .5

العناية ابلقطاع املايل، مراجعة اإلطار املؤسسايت لالقتصاد اجلزائري، ز�دة االهتمام وابلتايل أوصت على ضرورة 
من  105بفعالية أسواق العمل والسلع واألسواق املالية واالهتمام أكثر ابملنشآت القاعدية حيث احتلت املرتبة 

) واملوانئ (املرتبة 105تبة ، وهذا راجع إىل رداءة نوعية الطرقات (املر 2016-2015دولة يف تقرير  140بني 
) هبذا ، ابالضافة اىل صعوبة احلصول على املعطيات القاعدية 123) ومنشآت النقل اجلوي (املرتبة 111

 جماالت اإلبداع التكنولوجي ومحاية ضعفلقياس املؤشر جتعل اجلزائر أقل تنافسية حىت على الصعيد العريب، 
 امللكية الفكرية اليت تعترب من أهم املؤشرات.

                                                        
-2013، املؤسسية يف تعزيز تنافسية الدول"" تقرير التنافسية العاملي يكشف امهية االبتكار وقوة البيئات ) منتدى االقتصادي العاملي،  1

 .20/03/2015، اتريخ االطالع: .www.weform.org/gcr، من املوقع: 2014
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 حسب تقرير احلرية االقتصادية العاملية:  •

عن مؤسسة  "EFW index"يصدر تقرير مؤشر حرية االقتصادية العاملية والذي يرمز له ابلرمز 
 5على عدة معايري تدخل ضمن هريتيج األمريكية الدولية ويعتمد تصنيف هذا املؤشر من هذه األخرية 

مؤشرات رئيسية تتمثل يف: مؤشر سيادة القانون وحجم احلكومة، والكفاءة التنظيمية، واألسواق املفتوحة واليت 
مناخ األعمال ، املبادالت التجارية ،االستثمار ، النظام املايل والنقدي،املرونة يف التشغيل ، و سري تتمثل يف 

اإلدارة ومستوى التضخم و نسب اجلباية و   حرية التعامل مع   واجلبائي، إىل جانباألعمال ويف القطاع املايل
 السرعة يف إحداث املؤسسات، وفيمايلي شرح خمتصر هلذه املؤشرات الرئيسية: 

من خالل مسامهتها يف خمتلف املشاريع، ودخوهلا   مؤشر حجم أتثري احلكومة على االقتصاد: -

هلم يعتربه القائمون على الدراسة تقييدا حلرية األفراد الذين جيب أن تعطى  كشريك يف اجنازها، األمر الذي
هوامش أكرب يف تسيري احلياة االقتصادية حيث أنه كلما زاد اإلنفاق احلكومي ابلنسبة إىل إنفاق األفراد، 

وى واألسر، والشركات، فإن اختاذ القرار من جانب احلكومة حيل حمل االختيار الشخصي؛ فينخفض مست
 احلرية االقتصادية.

فهو اجلسم التشريعي الذي ينظم احلياة االقتصادية  مؤشر اهليكل القانوين ومحاية حقوق امللكية: -

واالستثمارية يف كل دولة، وهذا من خالل دراسة احلرية اليت متنحها هذه القوانني، وأداء القضاء يف اجلانب 
 االقتصادي، ومحاية حقوق امللكية، وتشجيع القوانني إلبرام العقود املختلفة.

، ذلك أن غياب األموال يقلل من شأن املكتسبات روعةمؤشر إمكانية الوصول إىل األموال املش -

من التجارة أما فيما متثل اجلانب املايل يف هذه الدراسة  يتمثل يف منو الثروة ومستوى التضخم السنوي، إضافة 
 .إىل حرية امتالك حساابت بنكية من العملة األجنبية

اليت درسها عرب دراسة التعريفات اجلمركية، ومدى حترر التبادل التجاري  مؤشر حرية التجارة الدولية: -

الدويل من العوائق التنظيمية، إضافة إىل مدى التسهيالت املقدمة إىل األجانب من أجل االستثمار وامللكية 
ءات ابإلضافة إىل مؤشرات أخرى تتعلق ابلسياسات املعتمدة يف تقدمي القروض وخمتلف اإلجرا .والز�رة

 .البريوقراطية واإلدارية اليت مير هبا املستثمر من أجل االنطالق يف نشاطه

، واملتعلق ابلقدرة على الدخول إىل األسواق، تنظيم االئتمان، والعمالة، وقطاع العملمؤشر  -

 والتدخل يف حرية املشاركة يف التبادل الطوعي.
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، متثل يف 2015ر سنة تقري ا أسوء تنقيط يفهل ، حيث كان مل تتعدى اجلزائر منطقة الدول األقل حرية
 يفعربية   ربهتا أسوأ دولةلتكون بذلك يف املراتب األخرية، واعت 2014نقطة عن  1.9نقطة مرتاجعة بـ  48.9

 الية اإلدارة املق بتحسنييتعل جمال احلرية االقتصادية، رغم التقدم الكبري يف السنوات األخرية خاصة  فيما
ي اد الصيين الذاالقتص احتل ابإلضافة اىل أن نتائج التقرير ال تعرب عن قوة االقتصاد بصور إمجالية، فقد

برصيد نقاط مل يتجاوز  2012ام عامليا ع 123يصنف الثاين عامليا بعد الوال�ت املتحدة األمريكية يف املركز 
"، القتصاد�ت املقيدةاإلطالق أي " ا أي األقل حرية على ، حيث مت إدراجه ضمن نفس فئة اجلزائر6.22

لغزو صناعتها من أتثري او اليت حتاول من خالهلا محاية شركاهتا بكني وذلك بسبب اإلجراءات اليت تعتمد 
 .األجنيب ألسواقها الداخلية

 : 1أرجعت خمتلف التقارير أسباب رتبتها املتدنية يف تقارير مؤشر احلرية االقتصادية العاملي اىل  

ءة التنظيمية  الكفاحتسني ماد املفرط على قطاع الطاقة، حبث مل تتقدم السياسات الرامية اىلاالعت -
 واحلفاظ على األسواق املفتوحة لتطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية؛

ثمار األجنيب ه االست جتانظام قضائي غري فعال، واستمرار حلة عدم اليقني السياسي وموقفها السليب -
 ج الكامل يف االقتصاد العاملي؛الذي يعرقل االندما 

قة يف اشاة اع الطاما قطال سيمستو�ت عالية من الفساد تعصف ابألعمال التجارية والقطاع العام،  -
 اىل قضية سو�طراك؛

 ؛مسي الر حتدث ما يقدر نصف مجيع املعامالت االقتصادية يف اجلزائر يف القطاع غري -
 معظم املمتلكات العقارية يف أيدي احلكومة؛ -
 عمال؛بيئة األلينات العوائق البريوقراطية الكبرية للنشاط التجاري على الرغم من بعض التحس -
لرغم من سكان اء واإلخلفض اإلعا�ت املوجهة لألغذية األساسية والوقود والكهرابرفض احلكومة  -

 هبوط أسعار النفط العاملية؛

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

ال حتسينات فوق ادخلذي يااالخنفاض الكبري يف حرية االستثمار وإدارة االنفاق احلكومي اىل احلد  -
 يف التحرر من الفساد؛

 عائق أمام االستثمار االجنيب. 51/49اعتبار قاعدة  -
                                                        

1 )www.heritage.org/index/country/algeria, vu le 17/04/2015. 
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  :حسب تقرير الشافية العاملي •

الفساد  دراسة مؤشر مدركاتبمن قبل منظمة الشفافية الدولية، املعين يصدر تقرير الشفافية العاملي 
لفساد امدركات  دامه بغية قياسبوصفه مؤشراً مركباً يتم استخ ،1995إبتداءا من عام  "CPI"ويرمز هلا ابلرمز 

ة اليت لقانونية غري األنشطايف القطاع العام يف خمتلف البلدان حول العامل، حيث يشمل الفساد بصفة عامة 
اك طريقة ليست هنو ائية. التحقيقات أو املالحقات القض ختفى عمداً وال تنكشف إال من خالل الفضائح أو
اوالت اسخة. إن احملر ريبية جتيا�ت األقاليم على أساس ب جمدية لتقييم املستو�ت املطلقة للفساد يف البلدان أو

ة أو ضائية املرفوعدعاوى القالرشاوى املبلغ عنها أو عدد ال ثل مقارنةم –اليت ميكن اللجوء إليها للقيام بذلك 
ات أكيدة على �ا مؤشر ال ميكن أن تؤخذ على أ –ابلفساد  دراسة قضا� احملاكم املرتبطة ارتباطًا مباشراً 

ري عالم يف التحم أو اإلحملاكمستو�ت الفساد، ولكنها عوضاً عن ذلك تظهر مدى فعالية املدعني العموم أو ا
ييمات قدمي تقاكزهم تحول الفساد لدى من ختوهلم مر  الفساد وكشفه. فيعد حصر ما يوجد من مدركاتعن 

 .لدانرب البعالنسبية للفساد  لفساد القطاع العام أكثر الطرق موثوقية ملقارنة املستو�ت

خدمة ويف ر املستملصاداكما طرأت على مؤشر مدركات الفساد خالل األعوام املاضية عدت تعديالت يف كل 
 مع لى هذا املؤشرعحرازها يتم إ املقارنة بني جمموع النقاط اليت جتميع املؤشر وكذلك املنهجية، هبدف قابلية

  مرور الوقت.

أن الفساد قد أصبح مرتسخا يف االقتصاد  2012توصلت منظمة الشفافية العاملية يف تقريرها عام 
اليت مشلها املسح  176الفساد ابملنظمة أن ثلثي الدولة الـ  العاملي رغم جهود النشطاء يف العامل ويظهر مؤشر

درجة مما يعين أ�ا فاسدة بشدة وأن مستو�ت الرشوة وسوء استخدام السلطة والتعامالت  50جاءت دون 
مليارات نسمة يعيشون يف  6لوحظ أن أكثر من  2015السرية مازالت متفاقمة يف كثري من الدول. ويف تقرير 

دول يتفشى فيها الفساد بشكل أو آبخر وأن الدول اليت تنتشر فيها النزاعات واالضطراابت والدكتاتور�ت من 
 1 بني أكثر الدول فسادا وأقلها أمنا.

، اليت متثل املنظمة الشفافية "ANLC"ناك اجلمعية الوطنية ملكافحة الفساد هأما على املستوى اجلزائري 
  .لدولية يف اجلزائرا

                                                        
1)www.transparency.org, vu le  17/04/2015. 
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 0 حسب تقييم من-نقاط  3مل يتجاوز تنقيط اجلزائر  2011و  2010خالل السنتني حسب هذا املؤشر، 
ة  هو مرادف نقاط لعدة سنوات متتالي 3ولة على أقل من دوحسب املنظمة تعترب أن حصول أي   -10اىل 

ته، أما بني حملارب ياسيةسالنتشار الفساد بشكل واسع يف دواليب وأجهزة ومؤسسات الدولة وانعدام ارادة 
-2013الث (نقطة خالل السنوات الث 36استقرت يف  100اىل  0وحسب سلم املرقم من  2012-2015
   لتالية:ات عليها اجلزائر اىل األسباب )، ويرجع مراتب التصنيف اليت حتصل2015 -2014

 ل عليه القضا�ثلما تدمسلطة غياب االرادة السياسية يف القضاء عليه، ويعد الفساد أداة من أدوات ال -
دية، وفضيحة الكن "SNC-Lavalin"الدولية اليت تطورت فيها على غرار فضيحة " أس أن سي الفاالن" 

 الطريق السيار؛

 ظاهرة؛ ذه الهفشل برامج وسياسات مكافحة الفساد وعدم جدية اهليئات املعنية يف كبح   -

صيبه/ وغياب عجيل تنمر بتعدم تنصيب اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد يف حني أن رئيس اجلمهورية أ -
اليت  2006رخ يف املؤ  01-06انون املستجدات خبصوص اهليئة املركزية للوقاية وحماربة الفساد، املقررة مبوجب ق

نظام صورة ال جهاز صوري لتلميع سنوات، والديوان الوطين لقمع وحماربة الفساد فهو 4مل يتم تفعيلها إال بعد 
 ابلنسبة للخارج.

 :األعمال سهولة ممارسة أنشطةمؤشر  •

 طة االعمالعزز أنشتليت ايصدر هذا املؤشر عن البنك الدويل، يهتم ابلبحث يف االجراءات احلكومية 
ق ية ومحاية حقو التجار  عمالوتلك اليت تعوقها ويعرض مؤشرات كمية لالجراءات احلكومية املنظمة ألنشظة األ

ألعمال هي: بدء النشاط امراحل من حياة منشأة  10امللكية، وختضع للقياس يف التقارير اليت تؤثر على 
محاية  ئتمان،لى االعالتجاري، استخراج تراخيص البناء ، توظيف العاملني، تسجيل امللكية، احلصول 

 اري.التج عرب احلدود، انفاذ العقود وتصفية النشاط املستثمرين، دفع الضرائب، التجارة

لنوع األول على مطالعات القوانني واالجراءات احلكومية يعتمد هذا املؤشر على نوعني من البيا�ت، ا
وتفسرياهتا، بينما يعتمد الثاين على مؤشرات احلركة والوقت اليت تقيس درجة الكفاءة يف حتقيق اهلدف 

واهلدف األساســي من التقريــر هو تزويد املســتثمرين وصانعــي القرار، بتحاليل ومعلومــات رقميــة  1االجرائي.

                                                        
 www.doingbusiness.orgمنشورة يف املوقع التايل: ، 7، ص2009، "أنشطة األعمالتقرير ممارسة " لبنك الدويل لإلنشاء والتعمري،ا) 1

 .17/04/2015اتريخ االطالع، 
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فيــة تســاعدهم على اختــاذ القرار، من خالل تطوير عدد من املؤشــرات اليت تفيد يف معرفة الوضع النســيب ووص
حيث يشكل الصفر مقياس  100و 0يرتاوح املقياس بني . ولكل دولة ابملقارنة مع دولة أو جمموعة من الدول

 .مستوى األداء األعلى 100واألداء األسوأ 

ضمت تقارير البنك الدويل االصالحات اليت قامت هبا اجلزائر لتسهيل ممارسة أنشطة األعمال، متثلت 
يف اجراءات حكومية جديدة هبدف حتسني ادارة عملية استخراج تراخيص البناء واملساعدة يف ضمان امتام 

لكية وسعر الضريبة على مشاريع البناء والتشييد يف موعدها وبصورة آمنة  كما قامت خبفض تكلفة نقل امل
وسهلت كذالك انفاذ العقود من خالل اعتماد قانون  %19اىل  %25دخل الشركات لبعض القطاعات من 

. ابالضافة اىل حتسني نظام معلوماهتا االئتمانية من خالل 1جديد لالجراءات املدنية وز�دة كفاءة عمل احملاكم
ضمان حق املقرتضني يف فحص بيا�هتم الشخصية مبوجب القانون وامكانية احلصول على املعلومات االئتمانية 
عن طريق الغاء احلد األدىن للقروض اىل تدرج يف قاعدة البيا�ت، رفع مستوى البنية التحتية يف ميناء اجلزائر 

وختفيف الضغط الضرييب على رقم أعمال الشركات حيث مت ختفيف لعاصمة لتسهيل التجارة عرب احلدود، ا
الرسم على النشاط املهين، وإلغاء احلد األدىن للرأمسال اخلاص بتأسيس شركات جديدة، وتسهيل احلصول على 

 .رخص البناء يف أقل وقت ممكن وز�دة الشفافية يف تعريفة الكهرابء

 12يتطلب أتسيس شركة جديدة يف اجلزائر ملؤشر ممارسة أنشطة االعمال،  2017قرير توحسب 
 17% من الناتج الفردي اخلام، أما احلصول على رخصة بناء فتتطلب 11,1يوما يف املتوسط و 20وإجراءا 
يوما. أما عدد  180وإجراءات  5% من الناتج الفردي، ويتطلب الربط ابلكهرابء  0,9يوما و 130وإجراءا 

ساعة للقيام بذلك وتعادل قيمتها  265ضريبة ورسم ويتطلب ختصيص  27الضرائب اإللزامية املدفوعة فيبلغ 
 .2%من الدخل اإلمجايل6,65اإلمجالية 

دولة، استطاعت اجلزائر إحداث  190يف الرتتيب العاملي من تصنيف  156وعلى الرغم من شغلها املركز 
عمال هذا العام، وتصدر بلدان املغرب العريب اليت أجرت إصالحات حيث قفزت سبعة حتّسن كبري يف بيئة األ

دولة، وحلت اجلزائر يف صدارة دول املغرب  189من تصنيف  163حيث شغلت املركز  2016بـمراكز مقارنة 
جنبية العريب اليت قامت أبكرب عدد من اإلصالحات يف اجملال، إال أن هذا غري كاف جلذب االستثمارات األ

                                                        
 أعاله. املوقعنفس ، 6، ص2010، "تقرير ممارسة أنشطة األعمال يف العامل العريب") البنك الدويل، 1

2) World Bank Group,"Doing Business Equal Opportunity for all", 2017, p 189, published in 
www.doingbusiness.org, seen the 14/03/2017. 
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، 196، 167 :على التوايل 2016اىل  2013حيث بلغ عدد الشركات اليت قامت بوقف نشاطاهتا ابتداءا من 
  .•شركة أجنبية 325، 296

ضرورة ملحة لكونه أداة متويلية فعالة ميكن استعماهلا لرتشيد وتنمية  يعترب السوق املايل: بورصة اجلزائر -3

ابلرغم من مرور عدة سنوات إال أنه  .1االستثمارية املنتجة للسلع واخلدماتاالستثمار وكذا حتديد املشاريع 
 2على انشاء بورصة األوراق املالية ابجلزائر إال أن أدائها مايزال ضعيف إذ تتصف مبايلي: 

يدال، جممع ص قط هيفقلة املؤسسات املسعرة هبا حيث اىل حد اآلن توجد أربع مؤسسات مسعرة هبا  -
اجع اىل ر ف وهذا ض سطيراسي، مؤسسة الياس للتأمينات، ومؤسسة رويبة، بعد انسحاب ر�مؤسسة نزل األو 

 صعوبة استيفاء الشروط القانونية للدخول اىل البورصة.

 احلاضر أسهم يف أربع ضعف التنويع يف حمفظة األوراق املالية للمستثمر إذ يتم التعامل فقط على -
 وسندين.

 اق املالية األور مار يفاجلمهور وهذا ما يؤدي اىل عرقلة االستث ضعف الثقافة املالية لدى غالبية -

ا اىل بورصة توجيهه ق بدلانتشار السوق املوازية ما يؤدي رؤوس األموال اىل االستثمار يف هذه السو  -
 األوراق املالية

 بورصةاىل ال نضمامضعف اداء املؤسسات االقتصادية مما جيعلها غري قادرة على تلبية شروط اال -

و من طرف ة هبا أملنظماياب سياسة تروجيية واضحة لبورصة األوراق املالية سواء من طرف اهليئات غ -
  .املؤسسات املصدرة لألوراق املالية

  
 
 
 
 
 
 

                                                        
• ) statistiques@cnrc.org.dz. Vu le 18/04/2017. 

 .196) منصوري زين، مرجع سابق، ص  1
، "2013-2010صيدال "دور سوق األوراق املالية يف حتسني األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة جممع منري عوادي، )  2

 .142-141، ص،2015مذكرة ماجسرت، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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 .زائري: اجيابيات جلب االستثمار االجنيب املباشر لالقتصاد اجلرابعاملطلب ال
ها جراء ائر احلصول علياجلز –ة ملضيفهناك الكثري من املنافع والفوائد االقتصادية اهلامة اليت ميكن للدول ا

 من أمهها: "FDI"لــ استقطاهبا 
 مل؛ حتقيق التنمية املستدامة عرب متويل املشاريع االستثمارية وتوفري فرص الع -1

  1الز�دة يف معدل منو االستثمارات احمللية؛، "FDI"النمو االقتصادي إذا صاحب تدفق  الز�دة يف -2
اد العاملي االقتص ل معميثل قوة دفع لالقتصاد احمللي من أجل حتسني قدرته على النمو وعلى التفاع -3

 واملشاركة بكفاءة يف العملية االنتاجية الدولية؛

 دعم حركة االندماج والتكامل والتبادل التجاري بني دول العامل؛ -4

، ألن العمل بفروع الشركات نقل التقنية املتقدمة واملهارات الفنية وأساليب اإلدارة احلديثةاالستفادة من  -5
يساهم يف تدريب العمالة احمللية واكتساهبا املهارات التكنولوجية احلديثة ابستخدام أحدث أساليب األجنبية 

العمالة اليت يتم خلقها داخل الشركات –على العمالة املباشرة  "FDI"، كما يؤثر تدفق 2العمل والتدريب
العمالة اليت يتم خلقها يف الشركات املرتبطة سواء بشكل أفقي أو أي على العمالة غري املباشرة و  -األجنبية

 ؛3بشكل رأسي
 تطوير البىن التحتية والنفاذ اىل شبكات التسويق الدولية؛ -6

جنبية وسد عملة األمن ال يف سد االحتياجاتويساهم  االدخاريعوض نقص املوارد املالية احمللية وضعف  -7
يؤدي اىل  "FDI"فقات دة تد، على سبيل املثال ز�ومتويل برامج وخطط التنمية العجز يف ميزان املدفوعات

 ؛ز�دة ايرادات الضرائب
أي وسيلة لبناء القدرات  ،دخوله يف القطاعات اإلنتاجية املوجه للتصدير أو اليت حتل حمل الواردات -8

 ؛ 4اإلنتاجية
 ؛خلارجيةلقروض الى اعكاملدفوعات اليت تدفعها الدول   ،ال يشكل عبئا جامدا على االقتصاد املضيف -9

                                                        
 -التحد�ت -"قضا� اقتصادية وإدارية معاصرة يف مطلع القرن احلادي والعشرون) حممود حسني الوادي، ايهاب نظمي صابر وآخرون،  1

 .96، ص2009، 1ط، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع، اجلزء األول، اآلفاق" -الفرص
 . 29-27) أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق، ص2
 .102، مرجع سابق، صحممود حسني الوادي، ايهاب نظمي صابر وآخرون ) 3
 .32-31مرجع سابق، ص  ) حممد عبد العزيز عبد هللا عبد، 4
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 53 

حيث ، لصناعاتواع املطورة خاصة لبعض أنتسهيل حصول الدول املضيفة على التقنيات احلديثة ا -10
م رأس املال ة وتراكجلديدرفة ااملعنقل التكنولوجيا ثالثة أشكال هي: البحوث والتطوير، على  "FDI"�خذ أثر 
 البشري.

  .ارياالستثم القرارحل مشاكل النظر�ت واملمارسات احملاسبية يف دور اين: املبحث الث
اىل رأس  تهاحاجو احلديثة وز�دة منو الشركة  ،أسواق األوراق املاليةتطور و  ،"FDI"ز�دة تدفق  على أثر
االجراءات  تعدد خاللمن  املستثمرين األجانبز�دة املشاكل احملاسبية اليت تواجه أدى اىل  ،املال اخلارجي

اقتصرت البحوث هلذا ، احملاسبية واليت خضعت جملموعة متباينة وأيضا مرتادفة من املفاهيم واملبادئ احملاسبية
حماسيب  إلثباتلكي تكون أساسا  "GAAP"احملاسبية على اجياد جمموعة من املبادئ حماسبية مقبولة عموما 

سبق  على ذكر ما، ولكن مجيع تلك احملاوالت مل تعطي نتائج جيدة منسق ملواجهة املشاكل املستجدة
اليت اهتمت بدراسة اشكالية اهلياكل املالية يف ظل التيارات  البحوث احملاسبية ،يف هذا املبحثنستعرض س

 The Modern Theory of theرف ابلنظرية احلديثة للمشروع املالية احلديثة اليت تدخل حتت اطار ما يع

firm لتوفري األداة املناسبة لقياس نتائج النشاطات االقتصادية لوحدات اجملتمع وعدالة  واليت كانت دافع
 املعايري احملاسبية. ايصاهلا اىل األطراف املعنية هبذه النشاطات والتحول من املبادئ احملاسبية اىل

  .األول: البحوث احملاسبية احلديثة للمعايري احملاسبيةاملطلب 
حتولت البحوث احملاسبية اىل االهتمام ابلنظر�ت السلوكية اليت كانت نتاج التطورات احلديثة يف اجملال 
احملاسيب واالجتاه حنو دراسة عملية االتصال يف جمال اختاذ القرارات وأصبح الرتكيز أكثر على مالئمة املعلومات 

ات وتزايد االهتمام هبذا اجملال حيث أعلنت مجعية جتاه هذه املعلوماوعلى سلوك األفراد واجلماعات املختلفة 
م للبحث 1970تشغيل جلان يف أوائل  "NAA"والرابطة الوطنية للمحاسبني  "AAA"احملاسبة األمريكية 

عن سبل الدماج نتائج العلوم السلوكية يف احملاسبة ينص على أن احملاسبة هي عملية سلوكية وأن الغرض 
؛ وفيما يلي نقدم أهم التوجهات احلديثة يف 1: أي السلوكسبية هو التأثر يف التصرفر احملاالرئيسي من التقاري

 .احملاسبة السلوكية
 
 

                                                        
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد رقم "أتثري نظر�ت احملاسبة السلوكية يف هيكلية تفاعل االفصاح والقياس"خالد جفال، ) 1

 .231ص  ،2015،جامعة فرحات عباس، 15
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 54 

 ودورها يف تطوير جمال احملاسبة.  الفرع األول: نظرية الوكالة

 .نظرية الوكالة أوال:تعريف
 ,Michael C Jensenمن طرف الباحثني  1976 يفنظرية الوكالة وضبط العالقات  تر ظه

William H Meckling   حيث ظهرت الكتاابت بشأن تنظيم وضبط العالقات بني املالك واالدارة من
حيث عرفا ، خالل نظرية الوكالة وضرورة حتديد الواجبات والصالحيات لكل من االدارة وأصحاب األموال

) ألداء بعض اخلدمات عقد بني شخص واحد أو أكثر (املوكل) الشراك شخص آخر (الوكيلأب�ا الوكالة 
تنظر نظرية الوكالة ، و مارسة النشاط واختاذ القرارات نيابة عن املوكل لتحقيق أهداف املنشأة، مل1ابلنيابة عنهم 

اىل الشركة على أ�ا سلسلة من التعاقدات بني االطراف املختلفة مثال: تعاقد املالكني مع االدارة، تعاقد االدارة 
هدفها تقدمي خصائص التعاقد األمثل اليت ميكن أن و  امهني ابملدقق اخلارجي ...اخل.مع العاملني، تعاقد املس
  دد فيه طبيعة العالقة وحتديد الواجبات والصالحيات لكال الطرفني.حي .2تعقد بني املوكل والوكيل 

 وتقوم نظرية الوكالة على الفرضيات التالية:

ية ولكن م الذاتنافعهماهتم مؤسسة على تعظيم اتصاف أطراف العالقة ابلرشد االقتصادي وأن تصرف -1
  ؛األخرى ملؤسساتااجهة هذا ال ينفي وجود حاجة مشرتكة للطرفني يف بقاء العالقة املنشأة قوية يف مو 

 ؛ملايلايكل اختالف أهداف كال من املوكل والوكيل وانعكاس ذلك على مسألة اختيار اهل -2
 ؛حتفيز الوكيل لتحمل مسؤولية وأداء واجباته -3
 .يطهاسة وحمان املتعاملني ليسوا متساوون يف احلصول على املعلومة املتعلقة ابملؤس -4

عالقة تعاقدية ونتيجة لعدم  أعالقة الوكيل مع األصيل سوف تنش من خالل ،اثنيا: مشاكل نظرية الوكالة

 :3مشاكل عدة سببها أاملة تنشوجود عقود ك
                                                        

1 ) Michael C Jensen, William H Meckling , "Theory of the firm: Managerial Behavior Agency 

Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, October, vol 3, N 04,1970, 
pp305-360, p05. 

بسكرة،  ،حممد خيضر ، أطروحة دكتوراه، جامعة"فعالية التمويل البنكي ملشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"عقبة نصرية،  )2
 .65ص  2015

امللتقى الدويل حول اإلبداع ، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة""بتول حممد نوري، علي خلف سلمان،  ) العراق3
ص م، 2011مايو  19-18البليدة، يومي  –"، جامعة سعد دحلب  والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية

18. 
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ف هداق الكثري من أة لتحقيته وسيلأو املبيعات يعد حبد ذاأن جمرد ربط أداء املدراء ابلرحبية املتحققة   -
 ؛الوكيل دون حتقيق مصاحل األصيل

، سيجعل الوكيل صرفاتتعدم معرفة األسلوب أو الطريقة اليت من خالهلا يتمكن األصيل أن يتابع  -
 املدراء أكثر سيطرة من املالكني على شؤون الشركة كافة.

 مايلي: من أهم مشاكلها

ارب املصاحل، فهي تؤدي اىل بروز عالقة الوكالة ينجم عنها نوعان من تض تضارب املصاحل:مشكلة  -1

هلذا  (املقرضني) من جهة اثنية. تناقض يف املصاحل بني املسري واملسامهني من جهة، وبني املسامهني واملدينني
نظرية الوكالة فرضية تطابق مصاحل كل الشركاء يف املؤسسة واقرتاحها وفق ذلك ادارة هذه التناقضات  ترفض

قة تزيد يالدارة تشغيل الشركة بطر من ااملسامهني ، حيث يرغب 1بشكل أمثل، بواسطة القرارات املالية املناسبة
ن ثروته وهي ليست ابلضرورة مصلحة من قيمة األسهم ولكن قد ترغب االدارة أن تنمو الشركة بطرق تزيد م

جل تعظيم ثروهتم وحتقيق مصاحلهم الذاتية بشكل منفرد ابلعائد أفاملالكون سوف يعملون من . 2املسامهني
املايل املتوقع الذي سيتولد من استثماراهتم يف الشركة بواسطة املدراء. أما املدراء فسوف يعملون على حتقيق 

سمى بوقت الراحة ولو كان ذلك ي هم (ثروهتم) وكذلك بعدم بذل اجلهد أو مامصاحلهم الذاتية بتعظيم عائد
ميثل فقط عدم بذل اجلهد، بل يشمل أيضا استهالك  فوقت الراحة الذي ال، على حساب مصلحة املالكني

الفنادق املدير للمزا� أو املنافع ذات العالقة ابلوظيفة، ومن أمثلة املزا� التنقل ابلدرجة األوىل والسكن يف 
املمتازة عن اإليفاد واستعمال سيارات الشركة لألغراض الشخصية وغريها، وميكن القول أن هذه املزا� 
املستهلكة حترف رأس املال بعيدا عن االستثمارات يف الشركة. لذلك ركزت أدبيات الوكالة على وضع مداخل 

 .هد وخيفضون املزا� املستهلكةمتعددة لكي يزيد املدراء من استهالك وقت الراحة مقابل بذل اجل
فهذا اليعين غياب املصلحة املشرتكة حسب نظرية الوكالة أن تضارب املصاحل بني االدارة واملالك (املسامهني) و 

ميكن كما   .3بني الطرفني أل�م يدركون يف النهاية أن مصاحلهم تتوقف إىل حد كبري على بقاء التنظيم واستمراره
  .4استخدام نظام احلوافز خللق املوائمة بني االدارة واملسامهني 

                                                        
  .70) عقبة نصرية، مرجع سابق، ص1

2 ) Michael. C. Jensen, William H Meckling , op.cit, p 316. 
 .19بتول حممد نوري، علي خلف سلمان، مرجع سابق، ص العراق)  3

4 ) Thomas Rudiger Smith, “Agency theory and its consequences”, master thesis at Copenhagen 
Businesses School, Europe, 2011, p 18. 
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اىل كميات ضخمة من نوعية  انتاجحياالدارة واملستثمرين ابستمرار  مشكلة عدم متاثل املعلومات: -2

قيود الوقت والتكلفة  .العائدتمكينهم من اختاذ القرارات اليت تقلل من املخاطر وتعظيم لالبيا�ت من عالية 
الطرفني اىل نفسها هناك  توصل جتعل من املستحيل متاثل املعلومات يف الواقع وهذا أمر ال مفر منه، حىت لو

الطرفني حصال على املعلومات اخلاصة من خالل  ال، حىت ولو كان كعلومات خاصة اليت لن يتم تقامسهام
تسفر عن نتائج متكافئة  مما يؤدي يف أن يكون من املرجح التفسري واستخراج تفاصيل مفيدة من املعلومات س

 .عدم متاثل املعلومات بني الشركات واالسواق املالية واحلكومة، 1�اية املطاف اىل تكاليف الوكالة 

تولد نظرية الوكالة تكاليف تسمى تكاليف الوكالة واليت ميكن تصنيفها اىل ثالث  ،تكاليف الوكالةاثلثا: 

 :2أنواع

هدف تعظيم  نسجم معموكيل اليت يتحملها املوكل من أجل التحقق من أن تسيري ال تكاليف املراقبة: -1

 .ة موكلهمصلح منفعته، أي التكاليف اليت تنجم عن تتبع ورصد الوكيل لدفعه أبن يعمل لتحقيق

 للموكل وكهة سللى نوعيعدليل جمسدة يف املصاريف اليت يقوم هبا الوكيل من أجل الت لفة املربرات:تك -2

  .تسيريسن الحمن خالل املؤشرات اليت يظهرها الوكيل للموكل واليت يعرب له من خالهلا على 

تنجم  لتوكيل، أي أناي هلذا احلد واليت تظهر عندما تتجاوز تكاليف املراقبة العائد التكاليف املتبقية: -3

 .عن استحالة ممارسة مراقبة شاملة لتسيري الوكيل
التكاليف سيتوقف على قدرة املوكل يف اجياد حل مناسب للحد من عدم تناسق مستوى ويف األخري 

املعلومات من خالل قياس األداء االدراي وحتديد حوافز فعالة فضال عن تنفيذ القواعد واللوائح للحد من 
 .3السلوك غري املرغوب فيه أو املخاطر املعنوية

 .رابعا: دور نظرية الوكالة يف جمال تطوير احملاسبة
 امليزة الرئيسية ، حيثسنة املاضية 20 لنظرية الوكالة واحدة من أهم النماذج النظرية يف احملاسبة خال

تضارب املصاحل واملشاكل واحلوافز وآليات  إبدراجالسماح هي  ابحثني احملاسبة ذبتجنظرية الوكالة اليت  يف

                                                        
1 ) Joshua Hudson, “ Agency and IFRS Implementation: the relationship between primary 
participants”, business and accounting ,vol8 ,p61-p79 , 2014 , p 64. 

 .67) عقبة نصرية، مرجع سابق، ص 2
3 ) Thomas Rudiger Smith, op.cit, p 17. 
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 57 

 يتفسري أ تكلفة الوكالة يفونقطة البداية ىف استخدام نظرية  .1مراقبة مشاكل احلوافز اىل النماذج األخرى
 حتديد أطراف عالقات الوكالة، حيث أن هذه األطراف ختتلف من ظاهرة إىل أخرى. يظاهرة حماسبية ه

يف البحوث النظرية للمحاسبة اإلدارية نظرا الحتماالت التعارض بني خاصة برزت أمهية نظرية الوكالة 
بداية االفصاح أي ضرورة نشر القوائم املالية دور� للكشف عن وضعية الشركات  أدى إىلالك، ما الوكالء وامل

لتقارير كنوع من رقابة ااملطالبة ابلتدقيق اخلارجي  ، ابإلضافة اىل انطالقا من املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها
مصاحل اإلدارة ومصاحل املالكني وذلك  الربط بنياحملاسبية الدورية، وتصميم نظام احلوافز اإلدارية، إذ انه يتم 
هلذا اعترب الدخل خالل الدورة  املؤشر الرئيسي  ،عن طريق حساب مكافآت اإلدارة على أساس الربح احملاسيب

 .2لتقييم كفاءة االدارة يف استثمار األموال املوكلة اليها وانتشار مبدأ تطبيق مقابلة االيرادات ابملصروفات
ن اإلدارة قد اختذت األفعال نيابة عنهم ومبا يتفق الكني أبيري ومؤشرات لقياس األداء مبا يضمن للموحتديد معا

مع مصاحلهم واليت من املمكن أن يتخذوها بوصفهم متخذي قرار، ومن املعايري املستعملة معدل العائد على 
القتصادية املضافة، وبطاقة األداء املتوازن، رأس املال املستثمر، والدخل املتبقي، والعائد على املبيعات، والقيمة ا

فضًال عن ذلك فان اإلدارة ينبغي أن هتتم مبصاحل أصحاب رأس املال وبث الثقة لديهم من خالل اختاذ بعض 
األخرية بوضع املواز�ت وحتديد احلدود العليا لإلنفاق هذه قيام  ،اإلجراءات اليت تعزز ثقتهم ابإلدارة من خالل

 3ووضع اإلجراءات السليمة لنظم الرقابة الداخلية. ،املمتلكات والتأمني على
 ي: ما يلرية يفميكن اجياز أهم اسهامات نظرية الوكالة يف جمال تطوير حبوث احملاسبة االداو 
ىل حماولة االوصف  ن جمردمحيث انتقلت  ،اإلداريةغريت نظرية الوكالة اهتمام ونطاق عمل احملاسبة  -1

  ؛تفسري الظواهر حمل الدراسة
لبشري وبني لسلوك ااراسة دنظرية الوكالة كانت ومازالت من أهم النظر�ت السلوكية اليت مجعت بني  -2

 ؛األساليب والنماذج الر�ضية
ملعلومات دور ا ىزت علوجهت نظرية الوكالة حبوث احملاسبة االدارية اىل جماالت جديدة، حيث رك -3

 ؛لول هلاحتقدمي  اولةاحملاسبية يف جمال الرقابة، كما وجهتها اىل حيث الكشف عن مشاكل الوكالة وحم

                                                        
1 ) Richard A Lambert ," contracting theory and accounting”, journal of accounting and 
economics, volume 32, issues 1-3, December 2001, p4-8. 

، 2011-2010، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر "دوافع توحيد معايري احملاسبة الدولية يف ظل العوملة حالة اجلزائر"بكطاش فتيحة،  ) 2
 .50-49ص

 .20ص بتول حممد نوري، علي خلف سلمان، مرجع سابق، ) العراق3
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احملاسبة  ث قضا�ال حبا يف جماليت مت استخدامهاسيب جمموعة من مناذج الوكالة قدمت للفكر احمل -4
 دارية.اإل

ريين من خالل توكيل االدارة ابلتصرف ابملوارد بني املالك واملس حسب خاصية انفصال امللكية والعالقة
االقتصادية املتاحة للمؤسسة واختاذ القرارات نيابة عن املسامهني املالك قد أعطى االدارة سيطرة كاملة على 

أثرة أتيت عملية اختيار السياسة احملاسبية للشركة متشكل ومضمون القوائم املالية واالفصاح احملاسيب، أي 
ابألهداف الذاتية لإلدارة، بصرف النظر إذا ما كانت تلك األهداف متوافقة أو غري متوافقة مع أهداف 
أصحاب املصاحل آخرين حىت لو كان ذلك على حساب التمثيل الصادق لألحداث والعمليات من �حية 

املشكلة يف خمتلف الشركات ، ابلتايل نتج عنه االعتماد على حلول وممارسات خمتلفة لنفس تقدمي املعلومات
وافتقار غالبية املمارسات احملاسبية اىل خلفية نظرية بسبب الطبيعة العملية للحلول املعتمدة مما أدى اىل 
حدوث تناقض بني املبادئ احملاسبية وتعارض بني بنود وعناصر القوائم املالية وكل هذا أدى اىل خلق جو من 

 ة حتسني التقارير والقوائم املالية وتعالت النداءات اىل محاية املستثمرين ، فكثرت املطالبات بضرور 1عدم الرضى
ل من مشكلة تضارب املصاحل ومشكلة عدم متاثل يتقلالو  ،لضمان أمواهلمموحدة  حماسبية معايري ستخداماب

املعلومات املالية والرتكيز على لعائد على االستثمار، اوابلتايل التخفيف من تكاليف الوكالة وتعزيز  ،املعلومات
 .2اليت تنتجها تليب احتياجات املستثمرين وخمتلف مستخدميها

  .الفرع الثاين: نظرية اختاذ القرارات
كانت بداية نظرية اختاذ القرار من خالل التحقيق يف كيفية استخدام املعلومات احملاسبية يف اختاذ  

يف دراسة  Stephensالقرارت االئتمانية من قبل موظفي البنوك وقد أجريت أوىل هذه الدراسات من قبل 
وكان قادرا يف النهاية اىل حتديد  1980بعنوان "استعمال املعلومات املالية يف قرارات االقراض املصريف" سنة 

ة يف نفس ية على أ�ا عملية وصفية ومعياري، ومت تعريف هذه النظر 3اجراءات القرارا وحتديد تسلسل التحليل
ليل البواعث السلوكية ملستخدمي املعلومات احملاسبية ؛ أي حماولة شرح كيفية تصنيع القرارات وحت4الوقت

 ميكن على أساسها ترتيب البدائل احملاسبية ووصف املعلومات اليت يتوالتعرف على التفضيالت الفردية ال
                                                        
 ) بكطاش فتيحة، مرجع سابق، ص51-50. 1

2 ) Joshua Hudson , op.cit, p72-73. 
  .232ص خالد جفال، مرجع سابق، ) 3

4) Maharashi Dayanand University ROHTAT, “ Accounting Theory .paper-8”, EXCEL BOOKS 
PVT.LTD, New Delhi, 2004, p60, available online: www.mdudde.net/books/Mcom/Mcom-
f/Accounting%20Theory-final.pdf, vu le 16/05/2016. 
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تستخدم فعال يف التطبيق العملي وذلك هبدف حتديد ماهية املعلومات اليت يرغب مستخدمو القوائم املالية يف 
كما تبني أن عملية صنع القرار ليست عملية بديهية بل هي اجراء  ،1وأي قرار جيب اختاذه احلصول عليها

تقييم للبدائل املمكنة واختيار البديل األحسن الذي حيقق األهداف وحيقق نتيجة أفضل وأن صنع القرار هو 
 2تسلسل منطقي لألحداث اليت ميكن حتليلها يف اخلطوات التالية: 

 احلاجة اىل القرار؛ادراك املشكلة أو  -1

 حتديد احللول البديلة للمشكلة؛ -2

 مجع كل املعلومات املتعلقة بتلك احللول البديلة؛ -3

 تقييم أو تصنيف املعلومات؛ -4

 املصادقة على القرار بواسطة التغذية العكسية للمعلومات. -5
للوصف والتنبؤ  تعترب نظرية اختاذ القرارات كبنية مركزية لنظرية احملاسبة احلديثة حبيث تكون مفيدة 

 .3وحتسني القرارات اليت يتخذها احملاسبون ومدققوا احلساابت ومستخدمو املعلومات احملاسبية

 املعلومة ونظرية القياس احملاسيب.الفرع الثالث: نظرية اقتصادية 

  .أوال: نظرية اقتصادية املعلومة
ر وتقلل من عدم اليقني وبذلك القرا تكمن أمهية هذه النظرية يف احملاسبة يف كو�ا جزء من عملية صنع 

كلفة عند جتميعها م، تعترب هذه النظرية أن املعلومات موردا رئيسيا، و 4ر وسيلة لتحسني نوعية القرارتوف
وجتهيزها ونقلها وتزيد هذه التكاليف مع ز�دة حجم املعلومات وعليه مل تعد املعلومة سلعة حرة كاملاء واهلواء 

، وفقا هلذا املعيار فإ�ا تساعد على النظر يف املستوى األمثل 5دية هلا تكلفة وعائدولكن أصبحت سلعة اقتصا
مداد أو انتاج املعلومة والعائد أو الفائدة احملققة من استخدامها يف للمعلومات عن طريق مقابلة بني تكلفة اإل

 .6صنع القرار
 

                                                        
، جملة " املدخل االجيايب لتحليل حمددات اختيار االدارة للسياسات احملاسبية دراسة اختبارية على الشركات السعودية"، ) رضا ابراهيم صاحل1

  .494ص  ،2003، سبتمرب 536-483ص ص، 3االدارة العامة، اململكة العربية السعودية، العدد 
 .50ص ، 2007 الدمنارك،   ،اجلزء االول، األكادميية العربية "نظرية احملاسبة"،وليد �جي احليايل، ) 2
  .232خالد جفال، مرجع سابق، ص) 3

4) Maharashi Dayanand University ROHTAT, op.cit, p61.  
 صاحل، مرجع سابق،ص . ) رضا ابراهيم5

6) Maharashi Dayanand University ROHTAT, op.cit, p 61-62. 
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 .اثنيا: نظرية القياس احملاسيب
 "AAA"يعترب القياس أحد وظائف احملاسبة األساسية ومت تعريفه يف تقرير جلمعية احملاسبني األمريكية  

األعداد أبحداث املنشأة املاضية واجلارية واملستقبلية وذلك بناءا ملالحظات ماضية أو  ةرناقمعلى أنه يتمثل يف 
لة تقييم ومتثيل البيا�ت حىت تتبني أمهيتها تعاجل نظرية القياس مشك وابلتايل 1جارية ومبوجب قواعد حمددة

بصورة صحيحة حيث طبيعة القرار تقرر أية أحداث جيب أن تقاس، ونصت هذه النظرية أن معيار القياس 
يعرب عنه ابلوحدة النقدية تكون اثبتة القيمة على مدار الفرتات الزمنية املتتالية كي جتعل بيا�ت احملاسبة قابلة 

 .2للمقارنة

   .ةاحملاسبمناذج معايري أهم املطلب الثاين: 
 : 3من أبرز النماذج حول اعداد املعايري احملاسبية جند

  .سكسوينالنموذج األجنلو أوال: 
تصادية ب األزمة االقفي أعقا، فلوسكسوينيف ميدان التوحيد احملاسيب األجن تعترب التجربة األمريكية رائدة

بط السوق ، بغرض ض"SEC"، أنشأت السلطات األمريكية هيئة تداول األوراق املالية 1929العاملية لسنة 
 لبيا�تا بنشر املؤسسات إبلزام اللجنة من أجل ذلكوقامت ، للمستثمرين فيها الثقة املالية األمريكية وإرجاع

 دورية، ونشر مالية تقارير شرن على البورصة يف املسّعرة املؤسسات وإلزام ،املالية للسوق الدخول عند عرضهاو 

سناد إب؛ وقامت هذه اهليئة ارقرار االستثم اختاذ يف وتوجهه املستثمر تفيد أن شأ�ا من اليت املعلومات كل
ية، ممثلة يف تحدة األمريك�ت امل الوالمهنة احملاسبة يف ارسيمملوظيفة إصدار املعايري احملاسبية هليئة خاصة اتبعة 

خاصة أخرى تتبع دائما  كليف هيئة، مت ت1973مث يف سنة   ،"AICPA"املعهد األمريكي للخرباء احملاسبني 
ملقبولة ا اسبيةاحمل يف املبادئ ملتمثلةا كيةملمارسني ملهنة احملاسبة، للقيام بوظيفة إصدار املعايري احملاسبية األمريا

، الذي تتم من خالله "FASB"، وتتمثل هذه اهليئة يف جملس معايري احملاسبة املالية "US GAAP" عموما
اق املالية ة تداول األور فقة هيئر يشكل و حاليا عملية التوحيد والتنظيم احملاسبيني يف الوال�ت املتحدة األمريكية، 

"SEC" األمريكي.، املصدر الوحيد للقانون احملاسيب 

                                                        
 .100ص  ، مرجع سابق،وليد �جي احليايل) 1
 .51ص ،نفس املرجعولد �جي احليايل،  )2

3 )Stéphan BRUN, "l’essentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS ", Gualino 
éditeur, Paris, 2004, p18. 
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لذي يلعبه لكبري االدور اخيضع النموذج األجنلوسكسوين للواقع االقتصادي واألسواق املالية، بسبب 
 .ارية والتمويليةرارات االستثمخذي القة ملتالقطاع اخلاص ممثال ابهليئات املهنية يف توفري املعلومة احملاسبية واملالي

 ي:تتمثل األوجه األساسية هلذا النموذج يف مايل

 على مفهوم الصورة العادلة الذي يعين ضرورة وجود مطابقة أوين سيب األجنلوسكسوحملايركز القانون ا -1
اتفاق بني األرقام واألوصاف احملاسبية من �حية، واملوارد واألحداث اليت تتجه هذه األرقام واألوصاف لعرضها 
من �حية أخرى، وعلى مبدأ تغليب احلقيقة االقتصادية على اجلانب القانوين الذي يفرتض أبن معامالت 

 املؤ سسة جيب أن ترتجم حماسبيا وفقا جلو هرها ووفقا للحقيقة املالية خارج شكلها القانوين؛

أي هيكل نظري مرجعي على اإلطار املفاهيمي الذي ميثل ين اسيب األجنلوسكسوحمليتوقف النظام ا -2
األهداف واألسس املرتابطة يصلح كدعم ومرشد لتطوير معايري حماسبية متسقة، وتساعد نظاما متكامال منو 

 على وصف طبيعة ووظيفة وحمددات احملاسبة املالية والقوائم املالية؛

ذج حمدد لعرض القوائم منو كما ال يوجد ،  سكسونية مدونة حساابتالدول األجنلو يف درا ما توجد � -3
املالية، بل جيب أن تشتمل القوائم املالية على معلومات دنيا من أجل إعطاء صورة حقيقية وعادلة عن نتائج 

 نشاط املؤسسة. 

 .النموذج األورويب القارياثنيا: 
تسميته بنموذج التوحيد احملاسيب األورويب ال يعين إتباع كل الدول األوروبية له، كما ال حيصر جمال 
تطبيقه يف أورواب فقط، بل يتعدى ذلك إىل بعض الدول األخرى. وتكون الدولة هي الفاعل الرئيسي يف عملية 

 ما يتعلق يفوخمططات حماسبية خاصة  التوحيد احملاسيب وإعداد املعايري احملاسبية حيث تعمل على سن قوانني

وتبقى املنظمات املهنية احملاسبية املالية  القوائم التقييم، إعداد وعرضالتسجيل احملاسيب و  ابملصطلحات، قواعد
ومن أمثلة هذا النموذج،  تلعب دور اثنوي استشاري. إذا هو منوذج خيضع للحكومات والنصوص القانونية.

رائدة يف هذا اجملال، حبيث تتم عملية التوحيد احملاسيب يف فرنسا استنادا ملخطط توجد التجربة الفرنسية ال
 1982، 1957، 1947بنسخه األربعة لسنوات  (PCG)حماسيب يتمثل يف املخطط احملاسيب العام 

لة يف ويتم إعداد املعايري احملاسبية والقيام مبهمة التوحيد احملاسيب من طرف هيئات رمسية مؤهلة، ممث 1999،1و

                                                        
1) www.focusPCG.com, vu le 18/03/2016. 
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 ياس واالتصال احملاسبيني عن طريق، ويتم ضبط وظيفيت الق1اجمللس الوطين للمحاسبة رفقة جلنة التنظيم احملاسيب
 التنظيم، أي من خالل قانون حماسيب.

 أما األوجه األساسية له فتتمثل فيما يلي:
  والقوانني اجلبائية؛ ،ينملداحملاسبية لنصوص القانون التجاري، والقانون اختضع املمارسات   -1

   ؛ة منتظمةر بطريقلدفاتاهناك تركيز أقل على املبادئ احملاسبية ولكن يوجد تركيز كبري على مسك  -2

تفظ بنظام سسات حتاملؤ  توحيد املمارسات احملاسبية وعرض القوائم املالية، كنتيجة لذلك فإن كل -3
 موحد لتسجيل احلساابت وتعد قوائم مالية موحدة.

 .لقارينقاط االختالف بني النموذج االجنلوسكسوين والنموذج االورويب ااثلثا: 
 من خالل عرض النموذجني نالحظ أنه هناك اختالف بينهما وهذا راجع اىل: 

نوع النظام القانوين يف الدولة هو الذي حيدد ما إذا كان املصدر الرئيسي للقواعد احملاسبية هو الدولة  -1
 ؛2أو املهنة احملاسبية

اقتصاد السوق، اقتصاد خمطط)، كما يؤثر نوع املصدر حملاسبة وفقا للنظام االقتصادي (خيتلف دور ا -2
، إضافة إىل 3التمويلي على توجيه النظم احملاسبية سواء إىل تلبية احتياجات املستثمرين أو احتياجات املقرضني

تبىن سياسة إعادة التقييم أو تلجأ حيث قد تتزايد يف بعض الدول وبذلك ت-عوامل اقتصادية أخرى كالتضخم 
إىل تعديل قوائمها املالية وفقا لتغريات األسعار، بينما الدول اليت تتمتع ابستقرار نسيب لألسعار تلتزم ابلسياسة 

 ؛وإقامة االحتادات والتكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية -4احملاسبية وفقا للتكلفة التارخيية
من بلد آلخر( اشرتاكي أو رأمسايل) يؤثر على املمارسات احملاسبية يف تلك اختالف النظام السياسي  -3

 ؛5البالد فاحلرية احملاسبية للعرض و اإلفصاح مرتبطة ابحلرية السياسية 
  .اخل�نة...والد النظام االجتماعي كمستوى التعليمي والثقايف للمجتمع والتعداد السكاين -4

ي يسمى يف أدبيات الفكر احملاسبية ذة احملاسبية بني الدول، واليف األنظميعترب هذا التنوع والتباين 
 21من أهم املشاكل العملية ملمارسة احملاسبة املالية يف مطلع القرن  املعاصرة بـ: االفتقار اىل التوافق احملاسيب

                                                        
1) Stéphan BRUN, Op.cit, 2004, p 14. 

 .160، ص 2003، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر ،" احملاسبة الدولية") ثناء القباين 2
 .163، ص  نفس املرجع ،القباين) ثناء  3
 .510، ص 2002، دار اجلامعية اجلديدة، االسكندرية، "دراسات متقدمة يف جمال احملاسبة املايل") وصفي عبد الفتاح أبو املكارم،  4
جممع ر�ض سطيف"، مذكرة ماجستري ، دراسة حالة ""أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية) عادل عاشور،  5

 .10، ص2005/2006جامعة عمار ثليجي ابألغواط، 
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وكذا املعامالت اجلوهرية للشركات الوطنية اليت تتم  "MNC"تلك املشاكل املرتبطة ابلشركات متعددة اجلنسية 
 بعملة أجنبية.

 .نيبملستثمر األجقرار ابية و اسبية على املعلومات احملاس: أثر اختالف املمارسات احمللثاملطلب الثا
 فقا ملا يلي: لعامل و ادول  ميكن عرض التباين الذي حصل يف املمارسات احملاسبية املعاصرة بني خمتلف

تباين يف حتقيق االيراد مثل ما أظهرته عمليات املطابقة اليت قامت هبا الشركة األملانية داميلر بنـز  -1
"Daimler-Benz"  عندما أرادت الدخول إىل بورصة نيويورك ابلوال�ت املتحدة يف نفس 1993يف سنة ،

مارك، بينما كانت النتيجة حسب مليون  615السنة ووفق احملاسبة األملانية حققت املؤسسة رحبًا قدر حبوايل 
، وهو ما يطرح التساؤل حول نتيجة هذه 1مليون مارك 1839املبادئ احملاسبية األمريكية خسارًة حبوايل 

 املؤسسة، رحباً أم خسارة ؟

  .تباين يف حتميل املصروفات -2
 .تباين يف املصطلحات احملاسبية -3
يف حملاولة حصر االختالفات الرئيسية  اتدراس إجراءمت تقومي والقياس احملاسيب حيث تباين يف أسس ال -4

تؤثر بشكل واضح يف  ممارسة حماسبية رئيسية ميكن أن 131إىل أن هناك  توصلال مت، و املمارسات احملاسبية
، ممارستني متعلقتني ابإلفصاح خمتلفة متعلقة ابملفاهيم العامة ممارسات حماسبية 07د و وج أي، عملية القياس
 25، ممارسة حماسبية ختص املخزون 16سات احملاسبية من سياسة إىل أخرى، التغيري يف السيااحملاسيب عن 
سبية تتعلق ممارسـة حما 11، ممارسات تتعلق ابالستثمارات 06ة خمتلفة ختص املوجودات الـثابتة، ممارسة حماسبي

 06تتـعلق حبقوق امللكية، ممارسة  14 ،رسات ختص االلتزامات طويلة األجلمما 03، ابملدينني و الدائنني
 .2تتعلق بكشف الدخل 18، ممارسات ختص شهرة احملل

تباين يف أسس إعداد القوائم املالية وتوحيدها، خاصة القوائم اليت تعدها مؤسسة هلا فروع وشركات  -5
دا اتبعة يف دول أخرى، حيث أن كل فرع يطبق القواعد احملاسبية اليت تفرضها عليه الدولة اليت يكون موجو 

فيها، وعلى املؤسسة األم حتويل القوائم املالية جملموع فروعها إىل قوائم معدة وفق املعايري واملبادئ احملاسبية 
ىل تباين طرق القياس املتبعة يف الدول إابإلضافة املعتمدة يف البلد الذي تتبع له املؤسسة األم ويقع فيه مقرها. 

                                                        
، 2004، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، " أمهية اصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية") مداين بن بلغيث، 1

 .113ص 
 .301ص، مرجع سابق، وآخرون ) مؤيد حممد الفضل 2
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املالية الصادرة عن خمتلف املؤسسات يف العامل، ما يؤدي إىل عدم التجانس ابلتايل غياب للمقارنة بني املعلومة و 
يف خمرجات املؤسسات من املعلومات احملاسبية واملالية املوجهة للمستعملني وابلتايل ضعف جودة هذه 

ل احدى املشاكل الرئيسية اليت تقف عقبة يف سبي، هلذا تعترب 1املعلومات وأتثريها على قرارات مستعمليها
الوصول اىل معلومات حماسبية ذات دالالت واضحة خاصة ابلشركات متعددة اجلنسيات يف شكل قوائمها 

 .2املالية املوحدة
أسعار التحويل بني : تتمثل يفابإلضافة اىل حدوث مشاكل حماسبية دولية سواءا مشاكل داخلية  -6

مواز�ت رأس املال ، تقييم األداء، لتخطيطية)التخطيط املايل (املواز�ت ا، ادارة خماطر الصرف األجنيب، الفروع
ي التضخم االقتصاد، نظم الضرائب الدولية، ترمجة العمالت النقدية األجنبية خارجية تتمثل يف:مشاكل أو 

 3 إعداد القوائم املالية املوحدة.و  نظم املعلومات واالتصال

على املخرجات احملاسبية املعدة ملتخذي يؤثر تنوع املمارسات احملاسبية ابلدرجة األوىل ونظرا ملا سبق  -
القرارات حيث تعترب مضللة ونقص املقارنة للقوائم املالية فيما بني الشركات املوجودة يف الدول املختلفة يؤثر 

االقرتاض واإلقراض، كما يؤدي نقص املقارنة ألجنبية لغرض قرارات االستثمار و ذلك على حتليل القوائم املالية ا
وغري موثوق فيها وال  ،إىل تنوع التأثري على الشركات املسامهة عند إعداد قرارات احليازة األجنبية ،فيما بينها

الذي يتبع نظام حماسيب مغاير مكلف خاصة  ،تعرب عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة ابلنسبة للطرف اخلارجي
 كبورصة لندن  ،تطورة منهاخاصة امل أسواق رأس املال األجنيب إذا أبدت الشركات رغبتها يف الدخول إىل

و اقرتاض أموال ، للحصول على رأس مال أجنيب عن طريق بيع أسهم أرانكفورت، ابريس، طوكيو ونيويوركف
، من الضروري هلا إعداد جمموعة من القوائم املالية املعدة حسب املبادئ احملاسبية يف الدولة اليت ابلعملة األجنبية

الشركات الراغبة يف دخول السوق املالية أن "SEC" يتم حتويل رأس املال إليها، إلزام هيئة تداول األوراق املالية 
، إضافة إىل اإلمداد "US GAAP"اسبية األمريكية تقوم إبعداد مقاربة لقوائمها املالية استنادا للمبادئ احمل

بكل املعلومات الضرورية اليت ال تتضمنها القوائم املالية والتقارير املالية اليت يتم إعدادها حسب املعايري احملاسبية 
ك حيث قّدرت تكلفة إعداد قوائم املالية للشركات األملانية وفقا الحتياجات بورصة نيويور  الوطنية للمؤسسة،

                                                        
 .150ثناء القباين، مرجع سابق، ص )  1
 .302، صمرجع سابق) مؤيد حممد الفضل آخرون،  2
 .35-34ص  ،مرجع سابق) سعود جايد العامري،  3
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مليون  20مليون دوالر إىل  15بعد أن أبدت رغبتها بتسجيل أسهمها هبذه البورصة ما بني  1993عام 
 .1دوالر كل سنة

 .احلاجة اىل منوذج حماسيب دويل: رابعاملطلب ال
½  عمول هبا على املستوى الدويل يف إعداد التقارير املالية يف حماسبية م ظهرت احلاجة إىل وجود معايري

أتثريات العوملة على االقتصاد العاملي من  خاصة ،، ويعود السبب يف ذلك اىل عدة أتثريات21القرن من 
خالل تدويل عامل املال واألعمال، ليتماشى مع اسرتاتيجيات اليت تتبعها معظم الدول يف استقطاب 

كال املبادئ املستعملة يف احملاسبة اليت تلقى قبوال عام، حيث  و  االستثمارات اخلارجية من خالل توحيد القواعد
من الشركات واملستثمرين قد خرج اىل خارج حدود االقليمية إما للبحث عن مصدر لرأس املال يف أسواق املال 
 خارج حدود أوطا�ا حيث كثافة املدخرات واالستثمارات، إما حبثا عن فرص استثمارية أفضل، ابإلضافة اىل

الوسائل واالجراءات احملاسبية يف  من حيث املعايري احملاسبية التباين املختلف يفشاكل اليت واجهتها جراء امل
نتج عنه ضرورة محاية هذه االستثمارات واحلفاظ على ثقة املستثمرين عرب  وعناصر اإلفصاح واملراجعة، الدول

 توجد جهود مكثفة للتقليل من الفروق احملاسبية و نظرا لوجود مشكلة تنوع التطبيق احملاسيب يف العاملالعامل، 
من املعايري موحدة كل الشركات يف العامل جمموعة تطبيق  ذلك هبدف  ،2عام 30فيما بني الدول منذ حوايل 

ترشد قراراهتم و  ،املالئمة واليت حتقق الثقة من قبل املستثمرين املعلومات احملاسبية الالزمة و توفريو ، احملاسبية
 : واالئتمانية للمستثمرين احلاليني واملرتقبني من خالل االستثمارية

ذه هداء ألى تقييم تساعد عو ، ركةتوقعات املستقبلية ألرابح الشتوفري املعلومات احملاسبية اليت تبني ال -1
لى اجراء ع ةاالستثماري لقراراتا خذي، ومبا يساعد متعنها التقارير والقوائم املالية الشركة خالل الفرتة املعدة

 ؛ التعديالت الالزمة على توقعاهتم وتقدير درجة املخاطرة وعدم التأكد

ذه هث يعترب صايف ، حيبليةنقدية املستققيت التدفقات التوفري املعلومات احملاسبية اليت تبني حجم وتو      -2
ا يؤدي اىل ا التشغيلية ممتياجاهتيل احالتدفقات مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء ابلتزاماهتا اخلارجية وعلى متو 

 ؛املستثمرين على مصري استثماراهتمحتقيق االرابح وبث الثقة لدى 

                                                        
 .150، ص مرجع سابق) ثناء القباين، 1

 ..151ص ، نفس املرجع ،ثناء القباين)   2
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ت املبيعات، معلومات متعلقة ابملوارد توفري املعلومات املفيدة اليت تسمح بتقدير حتصيل الديون وإرادا    -3
 ؛1االقتصادية اليت تؤثر يف السري املايل ابإلضافة إىل توفري معلومات حول تسيري اإلدارة

االهتمام املتزايد من قبل املنظمات احملاسبية يف حتقيق أكرب قدر من التناسق والتجانس يف الطرق واألساليب و 
من املبادئ واملعايري احملاسبية املوثوق هبا واملعرتف  إىل تبين جمموعة موحدة أدى ،احملاسبية بني الدول املختلفة

 وموثوق فيها الختاذ أفضل القرارات االستثماريةهبا عامليا، جتعل من القوائم املالية للمؤسسات قابلة للمقارنة 
ل البسيط املمثل يف التوافق إال أ�ا عملية معقدة جدا ملثل هذا احل بغض النظر عن دولة املؤسسة املصدرة هلا.

. 2الدويل، ومن يدرك عالقة احملاسبة ابلعوامل البيئية احمليطة هبا يدرك صعوبة حماولة وضع توافق دويل للمحاسبة
، اليت تصدر "IFRS"واملعايري الدولية للمعلومة املالية "IAS"املعايري الدولية للمحاسبة  يفاملرجع  هذايتمثل و 

، 3على التوايل "IASB"وجملس املعايري الدولية للمحاسبة  "IASC"عن جلنة املعايري الدولية للمحاسبة 
 دف إىل:هت

  ؛فدةية الواألجنبمحاية املستثمر الوطين من املمارسات احملاسبية غري السليمة للشركات ا -
 .لوطنيةاالسليمة للشركات محاية املستثمر األجنيب من املمارسات احملاسبية غري  -

كأسلوب حلل التضارب احملتمل يف املصاحل بني خمتلف جمموعات الدولية  تعترب املعايري احملاسبية ابلتايل   
قلل من تباين يف املعلومات تو ساابت أو تقارير الشركة املختلفة املستخدمني اليت لديها امكانية الوصول اىل ح

تعترب وسيلة لز�دة الشفافية املالية والقابلة حيث  4الصلة ويف الوقت املناسبابإلفصاح عن املعلومات ذات 
. ألنه كما تطرقنا سابقا يف النظر�ت أن التضارب 5للمقارنة وز�دة التدفقات االجنبية واالستثمار بني الدول

ليدها وتفسريها، الختالف األهداف واالحتياجات من املعلومات والقدرات على تو احملتمل يف املصاحل حيدث 
ويف معظم األحيان يكون هذا التضارب بني معدي القوائم املايل (ادارة الشركات) واملستخدمني اخلارجيني 
مثال: يبحث املستخدمني اخلارجيني على الثبات يف السياسات احملاسبية إلعداد التقارير املالية وقابليتها 

                                                        
 .87) مداين بن بلغيث، مرجع سابق، ص  1
 .272، ص2005، 1، ايرتاك للنشر والتوزيع، مصر، ط"احملاسبة الدولية وانعكاساهتا على الدول العربية")حممد املربوك أبو زيد،  2

3) Catherine MAILLET-BAUDRIER, Anne LE MANH, "les normes comptables internationales 
IAS/IFRS ",  BERTI éditions, Alger, 2007, p: 12. 
4) Laura Marquez- Ramos,op-cit,  p4. 
5) Laura Marquez- Ramos,op-cit,  p 05. 
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، 1احملاسبية املرونة يف اختيار السياسات احملاسبية وحجم االفصاحللمقارنة، اما ادارة الشركات توفر هلا املبادئ 
 .تؤثر على أداء الشركات لتحديد موقع واالستثمار يف اخلارج هذا حيدث تباين للمعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1) Maharashi Dayanand University ROHTAT, op-cit, p430. 
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 68 

 خالصة:
 من خالل تعريفه ظريةأي ابراز جوانبه الن ،"FDIلـ "لـ مدخل يف شطره األول اىل يف هذا الفصل تطرقنا

ومكانته  أيضا مناخ االستثمار األجنيب يف اجلزائر دراسةمع  جذبه، مبادئه وشروطو  ،وأشكاله املتعددة واملختلفة
تشجع –تطور تدفقه ومعرفة العوامل املؤثرة عليه سواءا ابإلجياب ابإلضافة اىل  يف املؤشرات الدولية جلذبه،

املتغريات  رب أحديعت "FDI"ميكن القول أن ؛ وعليه -تدفقه اىل جزائرتثبط –أو ابلسلب  -تدفقه اىل اجلزائر 
التكيف مع التطورات العاملية، ح االقتصاد وقدرته على التعامل و املؤثرة يف البلدان ومنوها ومؤشر على انفتا 

، على حيققها يفة من خالل املكاسب اليتعلى الدول املض اجيايبأتثري ، وله اة لتحويل النقد األجنيبواعتباره أد
عن طريق حتفيزه وتوفري الشروط املالئمة له، ألن هذه  "FDI"اهتماما كبريا جللب  اجلزائر تويل هذا األساس

يصعب اختاذ القرار ملثل هذه االستثمارات أكثر حساسية من كل االختالالت على مستوى الدول املضيفة و 
  ".FDIاالستثمار األجنيب غري مالئم جلذب "مناخ  ال يزالاجملهودات  هذه ات، ولكن رغماالستثمار 

 ارج أال وهيأما شطره الثاين ختصص يف دراسة أحد العناصر اليت يتأثر هبا قرار االستثمار يف اخل
دراسة عملية االتصال يف جمال اختاذ "، أي ابراز أهم البحوث احملاسبية اليت اهتمت ب"املعلومات احملاسبية

سعيا منها  ،جتاه هذه املعلوماتاسلوك األفراد واجلماعات املختلفة ودراسة  املعلوماتت، ومدى مالئمة القرارا
ختاذ القرارات السليمة اىل اجياد معايري حماسبية ميكن االعتماد عليها يف انتاج معلومات ذات جودة وابلتايل ا

أي االفتقار اىل  ،عاصرةيسمى ابملشاكل احملاسبية امل ولكن اختالف هذه املعايري من دولة ألخرى أحدث ما
من  تبين جمموعة موحدةجيب  ولتحقيق هذا التناسق والتوافق يف االجراءات احملاسبية ،التوافق احملاسيب الدويل

املبادئ واملعايري احملاسبية املوثوق هبا واملعرتف هبا عامليا، جتعل من القوائم املالية للمؤسسات قابلة للمقارنة 
سندرس اليت و "IAS/IFRS " ، تتمثل يف املعايري احملاسبية الدوليةاملؤسسة املصدرة هلابغض النظر عن دولة 

 يف الفصل املوايل. هاخمتلف جوانب
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 متهيد:
يل يف و توافق وتناسق دىل إالقرارات السليمة واالفتقار نظرا ألمهية جودة املعلومات احملاسبية يف اختاذ 

من  هداف واملفاهيم واملعايرياىل حتديد األ ،يد الفروض واملبادئمن حتد ل االهتماميحتو مت  ،االجراءات احملاسبية
هتدف اىل احداث توافق بني األنظمة  ،1973سنة  "IASC"تشكيل جلنة معايري احملاسبة الدولية خالل 

توفر قاعدة واحدة لقراءة القوائم املالية ملختلف الشركات  ،احملاسبية احمللية ووضع معايري دولية تلقى القبول العام
 .تاز ابلشفافية وقابلية املقارنةيف العامل، وتليب األوضاع اجلديدة كاالنفتاح على اقتصاد �جح يوفر معلومات مت

يف هذا االطار جاءت حماوالت عديدة لدول ذات أنظمة حماسبية خمتلفة تتبىن من خالهلا فكرة تكييف 
 الدولية. املعايري احملاسبية معتها احملاسبية أنظم

"، وابألخص املعايري اليت تساعد على حل املشاكل احملاسبية IAS/IFRS" بدراسةهذا الفصل  اهتم
" IAS/IFRS" يهدف املبحث األول إىل معرفة طريقة ،اليت يعاين منها االستثمار الدويل، من خالل مبحثني

ىل متطلبات تطبيقها وقرار الدول ابإلضافة إيف تنظيم املعلومات احملاسبية املساعدة الختاذ القرارات االستثمارية، 
 وأمهيتها له. "FDI"" املرتبط بـــIAS/IFRS". أما املبحث الثاين يهتم بعرض حول التوحيد أو التوافق معها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ة.ا�ولي� ايلامل� الغ�ب ایريحماس�بة معامالت �ست�ر أ�جنيب املبارش يف مع: الثــــــاين الفصـل
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 .بيةاحملاس كدليل لتنظيم املعلومات  املايل الدوليةاملبحث االول: معايري االبالغ 
لسليب على أثرها اية، و إن احلاجة املاسة اىل حل املشاكل الناجتة عن اختالف املمارسات احملاسب

وحد نظام حماسيب م تبينو ، اسبيةاملعلومات وعلى اختاذ القرارات، أدى اىل ضرورة توحيد الطرق واملفاهيم احمل
 سبة، هلذا فإنة احملا مهن وذلك من خالل وضع معايري حماسبية دولية لز�دة الثقة يفعلى املستوى الدويل

لى لتعرف عاا وكذا يقود� ابلدرجة األوىل اىل حماولة اعطاء مفهوم شامل هل "IAS/IFRS"احلديث عن 
ت ددات ومتطلباحممعرفة  ة اىلاهلدف الرئيسي من اصدارها ومعرفة االطار التنظيمي واملفاهيمي هلا، ابإلضاف

 تطبيقها وموقف الدول واملنظمات الدولية من تطبيقها.

 وأهدافها. "IAS/IFRS"املطلب األول: قراءة يف نشأة 
وحسب  يزية وهي تعين القاعدة احملاسبيةاالجنل "standard"اشتقت كلمة معيار من ترمجة الكلمة 

عبارة عن قاعدة يعتمد عليها ملمارسة املهنة " املفهوم الوارد من جلنة القواعد الدولية أن القاعدة احملاسبية
عيار امل مبعىن أن، 1"وحتديد طبيعة املسؤولية املهنيةواملقبولة قبوال عاما تؤدي اىل تقليل درجة العمل الفين 

 القوائماملرشد األساسي لقياس العمليات واألحداث االقتصادية والظروف اليت تؤثر على خمتلف  هو اسيباحمل
تعرف على أ�ا أداة احصائية هتدف اىل توفري  أو ،إيصال املعلومات اىل خمتلف املتعاملنيكيفية املالية و 

معلومات مالية مهيكلة للمستخدمني اخلارجيني والداخليني ابلنسبة للمنشأة، ليتمكنوا من استخراج العناصر 
 املهمة الختاذ قرارات سليمة وممارسة مراقبة فعالة. 

مليات من أنواع الع وع معنيو بنأة واملعيار هبذا املعىن يتعلق عادة بعنصر حمدد من عناصر القوائم املالي
 أو األحداث أو الظروف اليت تؤثر على نتيجة املؤسسة كالتثبيتات مثال.

ا اسبني، وظيفتهني احملبليها عوعليه فان املعايري احملاسبية هي قواعد تشتمل قوانني وتشريعات متعارف 
دد كيفية لرمسية اليت حتاوجيهات الت الية، أو هيحتقيق التنسيق والتوحيد احملاسبيني للتحكم يف اعداد القوائم امل

 القيام ابلعمل احملاسيب.
فتعرف أب�ا أدوات القياس احملاسبية املستخدمة يف جمال  "IAS/IFRS"أما املعايري احملاسبية الدولية 

القوائم االفصاح والقياس والتقييم احملاسيب وهي حتظى بقبول عام ملعظم األطراف املستخدمة واملستفيدة من 

                                                           
، منشور يف املوقع "مكانة النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية") سعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد، 1

 .4ص ، 08/04/2016اتريخ االطالع ، www.kantakji.com/media/9253/m0026.pdfالتايل: 
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ومعدة ملصلحة املستثمرين، وذلك نتيجة سكسونية -هلا اطار مرجعي مستمد من النظرة األجنلو .1املالية
من ضمنها قوة االقتصاد األمريكي ابعتباره مركزا  أخرى، وعوامل عديدة "IASB"للهيمنة األمريكية على 

 :3تفرض املعايري  وهذه2حلركة التجارة العاملية ورؤوس األموال

 ؛تامصروف واإليرادات و املوجودات واملطلوابت جيب االعرتاف هبا العناصر اليت -
 د؛تلك البنو  قياس كيفية -

  املالية؛ القوائم يف جمموعة من تقدميها كيفية -
 .عن البنود املالئمة  اإلفصاح -

 ".IAS/IFRS"نشأة وتطور : ولالفرع األ

وهو اتريخ  1904ترجع فكرة التوحيد احملاسيب العاملي وضرورة التنسيق بني املعايري احملاسبية اىل سنة 
انعقاد أول مؤمتر دويل للمحاسبني، وهذا مبدينة سانت لويس أبمريكا، حبيث متت مناقشة ومقارنة املبادئ 

تبلورت فكرة تشكيل  1973املنعقد عام  احملاسبية يف البلدان الكربى يف العامل. ويف املؤمتر الدويل العاشر
"IASC" :املكسيك الياابن، أملانيا، فرنسا، اسرتاليا،كندا، بقيادة هيئات حماسبية مهنية يف تسع دول هي 

ايرلندا والوال�ت املتحدة. وحددت الفرتة الفاصلة بني مؤمتر وآخر خبمس سنوات اىل يومنا هذا  اجنلرتا، هولندا،
املؤمترات كنتيجة للضغوط املتزايدة من مستخدمي القوائم املالية من مسامهني ومستثمرين ودائنني وتنعقد هذه 

 .4ونقاابت واحتادات جتارية وغريها
على خطة عمل لوضع اجملموعة الشاملة للمعايري األساسية   "IASC"أعلنت  1995يف عام 

قائمة من املعايري  هذه األخرية حددتاليت  "IOSCO" منظمة الدولية للجنة األوراق املاليةللكاستجابة 
سنوات  3، وعرف هذا اجلهد ابسم" بر�مج عمل املعايري األساسية" بعد الستكماهلا "IASC"لـ األساسية 

مت ااتحة استخدام املعايري الصادرة عن  "IOSCO"من العمل املكثف لوضع ونشر املعايري اليت تفي مبتطلبات 

                                                           
 .48، جامعة عني الشمس، مصر، ص " املعايري احملاسبية املصرية ومشكالت التطبيق") حممود حممد عبد ربه،  1
، جانفي 6، جملة اقتصاد�ت مشال افريقيا، عدد) يف اجلزائر"IAS/IFRS" متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد( ) كتوش عاشور، 2

 .292-291، ص2009
3 )Paul pacter, “IFRS as Global Standards: a Pocket Guide “, IFRS foundation, United 
Kingdom, 2015, p10. 

 بتصرف.  106-103ص ،2000الدولية للنشر والتوزيع، األردن، ، الدار العاملية "احملاسبة الدولية"مأمون توفيق محدان، ) حسني القاضي، 4
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"IASC" مع األخذ يف االعتبار بعض  وانتقال رؤوس األموال حول العامل يد عرب احلدودألغراض العرض والق
 .-"IAS" معيارا حماسبيا دوليا 41 إبصدارحيث قامت  .1املعاجلات املكملة

 الدولية عايري احملاسبةمجلس مبوالنظام األساسي هلا ومت تسمية  "IASC"مت اعادة هيكلة  2000يف عام 
"IASB"  عايري ة واليت مسيت مباملسؤول عن اصدار معايري حماسبية دولي 2001الذي اعترب بدءا من عام

  هاتعديلالقيام ب مع "IASC" عنة حيث تبىن هذا اجمللس مجيع املعايري احملاسبية الصادر "IFRS"  التقرير املايل
 .تهاصياغوإعادة 

 .الدولية االبالغ املايلأهداف معايري : ينالفرع الثا
مصمم معايري  "IASB"لــ عامليا من خالل العمل املتواصل به االعرتافإن فائدة وضع اطار حماسيب مت 

 "US GAAP"واضع املبادئ املقبولة عموما و  "FASB"، وهيئة معايري احملاسبة املالية "IFRS"التقرير املايل 
 تطويرها لتحقيق األهداف اآلتية: و  2من أجل تطوير املفاهيم املشرتكة

 ؛3توحيد الفكر احملاسيب  -1
وتضييق النطاق على االختيارات بني البدائل للقياس وذلك حىت  ةحتسني أساليب القياس احملاسبي -2

تكون قابلة للمقارنة، أي حماولة االقتصار على طريقة واحدة فقط ان أمكن أو طريقة قياسية وأخرى بديلة 
والذي كان يسمح بوجود  "IAS 25" ذلك مت إلغاءمسموح هبا مع ضرورة االفصاح عن الطريقة املتبعة ول

املالية: االعرتاف والقياس والذي أحدث ثورة يف الفكر  ابألدواتاخلاص  "IAS 39" بدائل متعددة وحل حمله
 ؛4احملاسيب من األخذ ابلقيمة العادلة كأساس للقياس

: ان غياب معايري حماسبية يف اعداد 5تهاتسهيل عمليو اخلطأ يف عملية اختاذ القرارات و التعقيد  اجتناب -3
القوائم املالية للمؤسسة حىت وإن صلحت املعاجلة احملاسبية، يرتتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، اذ 

 اىل اختاذ قرارات تؤديسأما إذا مل تكن املعاجلة احملاسبية سليمة  ،إعدادهايستلزم فيها الرجوع اىل مصادر 

                                                           
 .15ص ، 2011القاهرة مصر،   ، الدار اجلامعية،"االجتاهات احلديثة يف التقارير املالية"طارق عبد العال محاد، )  1
 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط"IAS/IFRS" احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد واملعايري احملاسبية الدولية ) هوام مجعة،  2

 . 25، ص 2011
 .4) سعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد، مرجع سابق، ص 3
 .20مرجع سابق، ص طارق عبد العال محاد، )  4
، جملة االحصاء واالقتصاد توافق النظام احملاسيب املايل مع املرجع احملاسيب الدويل يف اعداد القوائم املالية"مدى ) عيادي عبد القادر، " 5

 .20، ص 2013،  20التطبيقي، العدد 
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وابلتايل صعوبة االختيار بني البدائل  ،املراكز املالية هلذه املؤسسات ونتائج أعماهلاصعوبة مقارنة و  ئةطاخ
 ؛املختلفة عند اختاذ القرارت

تقدمي املعلومات املالئمة والقابلة للفهم وللتحقق وللمقارنة على مستوى دويل اىل املستخدمني  -4
 ؛1املختلفني ملساعدهتم يف اختاذ القرارات الرشيدة

يف درجة برية املالك اح العادل والشفافية عن املعلومات املالية اخلاصة ابملؤسساتضمان االفص -5
 ؛السواقاهذه  ضمان كفاءة تدفقات االموال عربو  ملستخدمي القوائم املاليةاألسواق املالية 

تغطية احلاجات املختلفة ألصحاب األعمال واملصاحل سواء الداخليني أو اخلارجيني، من خالل توفري  -6
 ؛2املادة األولية يف إختاذ القرارات املتمثلة يف املعلومة املتضمنة يف القوائم املالية

وعية ىل حلول ذات نلتوصل اية لحتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية القومية ومعايري احملاسبة الدول -7
 جيدة.

  .وليةالدملعايري االبالغ املايل  املفاهيمياملطلب الثاين: االطار املؤسسي و 
 " واإلطار التصوري هلا كما يلي: IAS/IFRS"أي حتديد املنظمات اليت سامهت يف إعداد وتطوير   

 ."IAS/IFRS"لـــ  االطار املؤسسي الفرع األول:  
 بيقها هي:وهتيئة املناخ الالزم لتط "IAS/IFRS"من أهم املنظمات اليت استهدفت وضع 

  :"IASB"املعايري احملاسبية الدولية جملس أوال: 
ويف كون من أعضاء معينون على أساس املهارة الفنية واخلربات السابقة وجتتمع اهليئة مرة كل شهر، يت
الصادرة عن  "SIC"القائمة  قام اجمللس ابملوافقة على قرار اعادة تسمية جلنة التفسريات 2001ديسمرب 

"IASC"  وتبديل هذه التسمية اىل جلنة تفسريات املعايري الدولية العداد التقارير املالية"IFRIC"  واليت هتتم
ق مع ينسالتو تفسري الاملوجودة وإعداد ونشر مشاريع  "IAS"بــــ هذه اللجنة بتفسري بعض النقاط اخلاصة 

ستخدام والتطبيق الصارم االتشجيع يهدف اىل  .ذات اجلودة العاملية هيئات التوحيد الوطنية لضمان احللول
للوصول اىل حلول  "IFRS"العمل مع واضعي املعايري الوطنية إلحداث التقارب بني املعايري الوطنية و، و هلا

                                                           
 .31) حممد املربوك أبو زيد، مرجع سابق، ص  1
 .21، ص 2005اجلامعية، االسكندرية، مصر،  ، الدار" املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال" ) أمني السيد أمحد لطفي، 2
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السعي مواصلة و جمتمع االستثمار  من لكفاءةاخلربة وا ياالستعانة مبساعدة ذو ، كما متت 1ذات جودة عالية
 .2وضع املعايري يف عملية آلرائهمإيالء االعتبار الواجب و ، بعناية للنظر فيها، املستثمرين آراء للحصول على

املساءلة وكفاءة األسواق املالية حول من خالل حتقيق الشفافية و  "IAS/IFRS"تطوير من مهامه 
 :3العامل، تعزيز الثقة والنمو واالستقرار املايل طويل األجل يف االقتصاد العاملي أي

ن وغريها تيح للمستثمري، مما يملاليةاتعزيز قابليتها للمقارنة الدولية ونوعية املعلومات : أي حتقيق الشفافية -1
 املشاركة يف السوق إلختاذ قرارات اقتصادية مدروسة؛

هم عهد ذين لديشخاص التقليص الفجوة يف املعلومات بني مقدمي رأس املال واألأي تعزيز املساءلة  -2
  ؛أمواهلم

خاطر يف مجيع املرص و د الفدة املستثمرين على حتديتساهم يف حتقيق الكفاءة االقتصادية من خالل مساع -3
يها احدة وموثوق فو اسبية حمم لغة ابلنسبة للشركات استخدا، أما أحناء العامل وابلتايل حتسني ختصيص رأس املال

  .ختفض تكاليف رأس املال وتقلل أيضا تكاليف االبالغ الدولية
  :4�خذ أشكاال عديدة ميكن ادراجها فيمايلي "IAS/IFRS"لـ ر املستمر يتطو ا الأم •
 "IFRSاصدار معيار خاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة اصدار معايري جديدة على سبيل املثال  -1

for SME"s   م؛2009يف 

 ؛تعديل املعيار: حيث يتم تعديل بعض أو معظم الفقرات يف معيار معني -2
ار ومثال عن  املعييفها دمج التفسريات يف املعايري: قد يتم التطرق يف التفسريات اىل ما جيب دجم -3

 ؛"IAS 8" يف املعيار"SIC 18 "ذلك، مت دمج التفسري 
يف   "IAS 5"ارملعيدمج بعض املعايري يف بعضها البعض: لوجود عامل مشرتك بينها، مثل: دمج ا -4

 ؛"IAS1"املعيار 
 يفما حصل كها،  سحب بعض املعايري: وذلك لعدم االتفاق على صيغة موحدة عامليا على تطبيق -5

 ؛املتعلق ابملعلومات اليت تعكس آاثر تغريات األسعار "IAS15"املعيار 
                                                           

1 )Jonathan Adegoke, Kayode Samson,” The Relevance of International Financial Reporting 
Standards in the Preparation and Presentation of Financial Statements in Nigeria”, Research 
Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.7, 2013, p193. 
2 ) www.ifrs.org, seen the15/06/2015. 
3 )Paul pacter, op-cit, p 14. 

 .77، ص 2012، مذكرة ماجستري ، تلمسان، "اشكالية تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف املؤسسة اجلزئرية") برزوق أمينة،  4
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املتعلق إبندماج األعمال حيث حل  "IAS 32"إلغاء بعض املعايري الحقة: كما حصل مع املعيار  -6
 .بذات املسمى "IFRS3"حمله املعيار 

 صدارها:ايلي عرض للمعايري احملاسبية ومعايري االبالغ املايل الدولية اليت مت  فيما

 IAS/IFRS): معايري إعداد التقارير املالية الدولية 02اجلدول رقم (

 تسمية املعيار رقم املعيار
IAS 1  املالية عرض البيا�ت. 
IAS 2 .املخزون 
IAS 7  جدول التدفقات النقدية. 
IAS 8  يف التقديرات احملاسبية واألخطاءالسياسات احملاسبية، التغريات. 
IAS 10  بعد فرتة التقرير.األحداث الالحقة 
IAS 12  ضرائب على الدخل. 
IAS 16  واملعدات واآلالت. العقارات 
IAS 19  ظفنيمنافع املو. 
IAS 20 حماسبة املنح احلكومية واإلفصاح عن املساعدات احلكومية. 
IAS 21 آاثر التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. 
IAS 23   االقرتاضتكاليف. 
IAS 24 عن األطراف ذات العالقة االفصاحات. 
IAS 26  والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد.احملاسبة 
IAS 27 القوائم املالية املنفصلة. 
IAS 28 املشرتكة شروعاتالزميلة وامل نشآتاالستثمارات يف امل. 
IAS 29 إعداد التقارير املالية يف االقتصاد�ت ذات التضخم املرتفع. 
IAS 32 األدوات املالية: العرض. 
IAS 33 السهم رحبية. 
IAS 34 التقارير املالية املرحلية. 
IAS 36 اخنفاض قيمة األصول. 
IAS 37  ،احملتملة واألصول احملتملة لتزاماتاالاملخصصات. 
IAS 38 غري امللموسة صولاأل 
IAS 39 األدوات املالية: االعرتاف والقياس 
IAS 40 .العقارات االستثمارية 
IAS 41 الزراعة. 
IFRS 1 املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل تطبيق. 
IFRS 2 سهمال الدفع على أساس. 
IFRS 3 عمال.دمج األ 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_1&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_financiers
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_2&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_7&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_flux_de_tr%C3%A9sorerie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_8&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_10&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_12&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_sur_les_soci%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_16&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immobilisation_corporelle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_19&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_20&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_21&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_23&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_%28finance%29
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_24&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_26&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_27&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_28&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_29&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_32&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_33&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_34&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_36&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_37&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_38&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_40&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Accounting_Standard_41&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_1&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_2&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_3&action=edit&redlink=1
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 77 

IFRS 4 عقود التأمني. 
IFRS 5 تمرة.ملساغري غري متداولة حمتفظ هبا للبيع والعمليات  األصول 
IFRS 6 استكشاف وتقييم املوارد املعدنية. 
IFRS 7 األدوات املالية: اإلفصاحات. 
IFRS 8 ية.قطاعات التشغيلال 
IFRS 9 األدوات املالية. 

IFRS 10 القوائم املالية املوحدة. 
IFRS 11 رتتيبات املشرتكة.ال 
IFRS 12 الكشف عن احلصص يف الكيا�ت األخرى. 
IFRS 13  القيمة العادلةقياس. 
IFRS 14  املؤجلة ألسباب تنظيمية.حساابت 
IFRS 15  مع العمالءاإليراد من العقود. 
IFRS 16 عقود اإلجيار. 

         Source : www.ifrs.org. 

طبق ابتداءا من الفاتح ي "IFRS 15"معيارين غري مطبقني معيار مطبق و  40معيار دويل منها  42 مت اصدار
�ا جديدة مطلقا أو ما أإ. وهذه املعايري 2019يناير يطبق ابتداءا من  "IFRS 16"أما  ،2017 جانفي

 ."IASB" من قبل اليت مت الغاؤها يف السابقالسابقة جاءت كبديل عن معايري احملاسبة الدولية 

  "IFAC"االحتاد الدويل للمحاسبني اثنيا: 
 118عضوا ومنظمة يف  155يضم يف عضويته ، 1977هو منظمة عاملية ملهنة احملاسبة أتسست عام 

مثل البحرين، مصر،  بعض اهليئات احملاسبية يف بعض الدول العربيةو مليون حماسب  2.5دولة ميثلون أكثر من 
يهدف اىل تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاد  .العراق ولبنان واملغرب والسعودية وتونس

قيق مهامه فإن االحتاد ولتح تطبيقها،دويل قوي من خالل انشاء معايري مهنية عالية املستوى والتشجيع على 
يف:  وتتمثل جلان االحتاد .عمل وطيدة مع هيئات زميلة ومنظمات حماسبية يف خمتلف دول العامل اتلديه عالق

 1 جلنة التعليم، جلنة السلوك املهين، جلنة احملاسبة املالية واالدارية، جلنة القطاع العام.

 
 
 

                                                           
 

 .110ص حسني القاضي، مرجع سابق، )  1

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_4&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_5&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_6&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_7&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_8&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_10&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_11&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_12&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_13&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_14&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Financial_Reporting_Standard_15&action=edit&redlink=1
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  "OECD"منظمة التعاون والتطور االقتصادي اثلثا: 
 الوال�ت املتحدةو دولة من الدول األوروبية وكندا  24، متضمنة 1960نشأت هذه املنظمة عام 

شأت عام قتصادي اليت ناون االة للتعتعترب هذه املنظمة من أصل املنظمة األوروبي ،والياابن واسرتاليا ونيوزلندا
عماهلا الدولية، وتعمل أل "MNC"مبمارسة جاءت نتيجة جهود األمم املتحدة لتطوير قوانني تتعلق و . 1948

نهم  تواجه كل ميتشاكل ال املهذه اللجنة كمنظمة أو كمنتدى يتالقى فيه أعضاء الدول الرمسيون ويتناقشون يف
 جيد عند قيام وبسلوك خلقية االلتزام مبعايريو  وحياولون وضع سياسة للتوافق يف اجملاالت الدولية احلرجة

 الشركات الدولية أبعماهلا يف الدول املختلفة. 
قواعد تتعلق ابحلد األدىن من اإلفصاح الذي يكون مقبوال من قبل اجمللس  أصدرت 1976يف عام 

توصيات تتعلق ابإلفصاح وفقا  "OECD"الوزاري للمنظمة، وابلنسبة ملا يتعلق ابلعمليات القطاعية أصدرت 
عات للمناطق اجلغرافية والنشاطات الرئيسية يف كل جمال، مثل نتائج العمليات واملبيعات على مستوى القطا

اجلغرافية والقطاعات الصناعية واالستثمارات الرأمسالية على املستوى اجلغرايف. وعندما يكون ممكنا على مستوى 
 1 الصناعة وكذلك متوسط عدد العمال اللذين مت توظيفهم على مستوى القطاعات اجلغرافية.

اسبية لدراسة فريق عمل للمعايري احمل "MNC"أنشأت جلنة االستثمار الدويل و 1981ويف عام 
ق التوافق جل حتقيأو من أحماوالت قامت هبا هيئة خاصة ومؤسسات دولية من أجل حتسني إمكانية املقارنة 

 بني املعايري احملاسبية.

 ى.منظمات حماسبية أخر رابعا: 

 :2هدفها مشابه ألهداف املنظمات الدولية السابقة وهيأهناك عدد من املنظمات الدولية األخرى، 
دول آسيا ل، احتاد احملاسبني "UEC"، احتاد احملاسبني األوروبيني "IAA"منظمة احملاسبة لدول أمريكا الالتينية 

املؤمتر الدويل ، "UN"ة األمم املتحد، "EEC"منظمة السوق األوروبية املشرتكة ، "CAPA"واحمليط اهلادي 
اسبية اليت أسست عام االجنليزية احمل اللجنة، "AAA"، منظمة احملاسبني األمريكيني "ICA"للمحاسبني

لقانونيني الذي اجممع العرب للمحاسبني ، 1979الذي أسس  "AAC"جملس احملاسبني االفريقي، 1970
 االحتاد العريب للمحاسبني واملدققني العرب.، 1983أسس عام 

                                                           
 .287حممد املربوك أبو زيد، مرجع سابق، ص)  1

، 2012، 93، جملة االدراة واإلقتصاد، عدد "أمهية تنسيق املعايري احملاسبية الدولية على املستوى الدويل") آالء مشس هللا، نور هللا اخلزعلي،  2
 .462-461ص 
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  .االطار املفاهيمي إلعداد التقارير املاليةالفرع الثاين: 
صفحة، وال يشكل معيار دويل وال تفسري  20اطارا تصوري عبارة عن وثيقة من   "IASB"أصدرت 

 : 1يهدف هذا االطار اىل

يع ستكون موضوعا ويف التعامل مع مواض "IAS/IFRS"املالية يف تطبيق  القوائممساعدة معدي  -1
 الصدار حماسيب دويل؛ 

 ؛ "IAS/IFRS"ـ قا لدة وفاملعها املعلومات املدرجة في املالية على تفسري القوائممساعدة مستخدمي  -2

قة مع تطاباملالية م القوائممساعدة مدققي احلساابت يف تشكيل رأي حول ما إذا كانت  -3
"IAS/IFRS". 

 صناعية ومنشآترية والت التجااملوحدة، لكل املؤسساو املالية الفردية  القوائمهذا االطار كال من  يضم
ة  السنة لتلبيل مرة يفاألق األعمال سواء كانت يف القطاع العام أو اخلاص، اليت يتم اعدادها وعرضها على

ف التعريو ملالية ا لقوائماات يف اخلصائص النوعية اليت حتدد صالحية املعلومابإلضافة اىل حاجات املستخدمني، 
 ليه.عحملافظ ملال وامفاهيم رأس او املالية،  القوائمواالعرتاف والقياس للعناصر اليت تبين منها 

  .الفروض واألسس اليت حتكم إعداد القوائم املاليةأوال: 
دد األسس حتسس، فعند إعداد القوائم املالية وعرضها جيب مراعاة جمموعة من الفرضيات واأل

ثل مات واليت تتماملعلو  ال تلكيف جمال الوظيفة احملاسبية، لذلك جيب حتديد طريقة ايصاملعلومات اليت تدخل 
 يف:

ر و السجالت الدفات ها يف، أي تسجيلابإليراداتوفقا هلذا املبدأ يتم االعرتاف  مبدأ االستحقاق: -1

ها وفات عند تكبدابملصر  عرتافوا اإليراداتاحملاسبية عند حتقيقها ( حىت ولو مل يتم حتصيل أي مبلغ من هذه 
  .بغض النظر عن سداد تلك املصروفات)

، فإنه يكون على الشركة أن تطبق معاجلة حماسبية واحدة على مجيع : وفقا هلذا املبدأمبدأ الثبات -2

املالية املعامالت املتماثلة وعدم تغريها من فرتة ألخرى االمر الذي يؤدي اىل إمكانية عقد املقار�ت بني القوائم 
وميكن اخلروج عن هذا املبدأ يف إحدى للفرتات املختلفة، كما يفيد يف دراسة اجتاهات املؤشرات املالية، 

احلالتني: إذا تطلب معيار حماسيب دويل آخر إجراء هذا التغيري أو عند حدوث تغيري يف الظروف اخلاصة 
                                                           

 .30) هوام مجعة، مرجع سابق، ص  1
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هذا التغيري سيؤدي اىل عرض وتقدمي بيا�ت  إذا كان ،ابلشركة، كما قد حيدث التغيري يف العرض أو التصنيف
 أكثر موثوقية ومالئمة ملستخدمي القوائم املايل.

ري حمدودة من غلفرتة  شاطهان: يعين هذا املبدأ أن الشركة سوف  تستمر يف مزاولة مبدأ االستمرارية -3

ركة إذا كانت الش ب، أمايالقر  الزمن، وهذا االفرتاض يستبعد إمكانية إفالس الشركة أو تصفيتها يف املستقبل
لية القوائم املا ون قارئيث يكيتهددها خطر االفالس أو التصفية فأنه جيب التخلي عن افرتاض االستمرارية، ح
رف عند إعداد ظية ألي تمرار مهتما ابلتعرف على نتائج أو قيمة التصفية، ويف حالة عدم اتباع افرتاض االس

هار لشركة سيتم إشاس ان الى أسعصح بوضوح أن القوائم املالية املعدة القوائم املالية جيب على الشركة أن تف
 إفالسها أو تصفيتها.

اجراء التقاص بني أي من األصول وااللتزامات واملصاريف وااليرادات،   IAS 14لقد منع: 1التقاص -4

املعلومات  ما مل يسمح ذلك أحد معايري احملاسبة الدولية، ألن التقاص يؤدي يف بعض احلاالت اىل غموض
املقدمة ملستخدمي املعلومات احملاسبية، فمثال إجراء املقاصة بني املبيعات ومردودات املبيعات وإظهار رقم 
صايف املبيعات الصافية، ومردودات املبيعات ميكن االعتماد عليها لتقدير جودة االنتاج الشركة وكفاءة سياستها 

 ت ستغري منحى اختاذ قرارات مستخدمي القوائم املالية.التسويقية، وابلتايل فإخفاء مردودات املبيعا

يف حالة استخدام سياسات حماسبية خمتلفة يف اعداد القوائم املالية اجملمعة يشرتط االفصاح عن هذه أما 
من أجل تنظيم وتنفيذ . ابلتايل عاجلتها على أساس سياسات خمتلفةت مقيقة واالفصاح عن البنود اليت متاحل

 .2وتفسرياهتا وارشادات تطبيقها فعالة هلذا الغرض "IAS/IFRS"تعترب ة للمحاسبة املالية سياسات مناسب

 ها ما يلي:ة من أمهاليكما جيب مراعاة حتقيق جمموعة من األهداف الفرعية عند إعداد القوائم امل •

املنشأة أو التنازل عنها مساعدة قراء القوائم املالية على اختاذ قراراهتم حول االستمرار يف االستثمار يف  -
 ؛3وبيعها واالجتاه حنو منشأة أخرى والتصويت على االبقاء على االدارة أو عزهلا

ية توفري املعلومات املفيدة للعديد من اجلهات ( الداخلية و اخلارجية) اليت هلا عالقة ابلوحدة االقتصاد -
 ؛هبدف اختاذ القرارات املختلفة

                                                           
، امللتقى العلمي "يف حتسني املعلومات احملاسبية  IAS/IFRS دور املعايري احملاسبية الدولية"زالسي ر�ض، بوقفة عالء،  ،) محيداتو صاحل 1

 .168-167، ص ،2011نوفمرب  30و  29احملاسيب يف اجلزائر يومي  اإلصالحالدويل حول: 
، الدار اجلامعية املتقدمة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية واألمريكية والعربية""احملاسبة املالية أمحد بسيوين شحاتة، عبد الوهاب نصر علي، )  2

 .290ص ، 2007االسكندرية، مصر، 
 .273ص مرجع سابق، سني القاضي، ح)  3
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 ؛ملختلفةهات ا�ت و املعلومات للجاالحتياجات من البياضرورة األخذ ابإلعتبار اختالف  -
مالية  ة ( أو فرتات)�ت فرت بيا جيب أن توضح البيا�ت الواردة يف القوائم املالية إمكانية املقارنة مع -

اختاذ و تقييم األداء خلاصة باارات سابقة هبدف املساعدة على توفري البيا�ت و املعلومات املالئمة الختاذ القر 
  ؛قرارات املستقبلية أو التخطيط هلا وكذلك عمل املقار�ت املختلفةال
فة وذلك اطاهتا املختلادية نشقتصتوفري املعلومات الالزمة ملا يتعلق ابلكيفية اليت مارست هبا الوحدة اال -

ام ستخدمت فيها ا ت اليتجملاالمن خالل حتليل تلك األنشطة وتوضيح كيفية تدبري أمواهلا ( احلصول عليها) وا
  ؛تلك األموال

ية، وحدة االقتصادهبا ال امهتضرورة توفري البيا�ت الالزمة عن اجملاالت غري الرحبية اليت قامت أو س -
فري البيا�ت و كذلك تو عية) وخاصة فيما يتعلق بتوفري البيا�ت عن الدور االجتماعي ( املسؤولية االجتما

 ؛املتعلقة ابلبيئة
لية من قبل ئم املالقوااملختلفة الستخدام وفهم البيا�ت الواردة يف األخذ ابالعتبار القدرات ا -

ت مل مع مكو�ل التعا جمااملستخدمني املتعددين من حيث درجة ثقافتهم االدارية و احملاسبية وخربهتم يف
 ؛القوائم املالية

هداف املالية األ :1تقدمي معلومات عن درجة وطرق حتقيق األهداف احملددة من طرف املسريين مثال  -
أنشطة املؤسسة على حميطها البيئي وكذلك على أثر ، نشطة املتعلقة بتسيري املوارد البشريةاأل، ألنشطة املؤسسة

التكنولوجية يف ميادين االنتاج التكنولوجيا املستعملة ودرجة اعتماد التجديدات و  التزاماهتا بضمان محاية احمليط
 .والتسيري

ح ضر بوضو يرضها عاملعلومات قد ال يضر دائما بنوعيتها، لكن غياب يف هذا الصدد فإن كثرة 
 .ونوعية املعلومات وكذلك عملية قراءهتا من طرف املستعملني

 
 
 
 

                                                           
اجلديد ملطبق يف  ) منصوري الزين، أمهية اعتماد املعايري للتقارير املالية وأبعاد االفصاح و الشفافية دراسة حتليلية تقييمية للنظام املايل احملاسيب 1

التحدي: يومي  isaمراجعة واملعايري الدولية لل ias/ifrsاجلزائر ، ملتقى دويل أول" النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
 11-10، جامعة سعد دحلب البليدة، ص 2011ديسمرب  13-14
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  .اخلصائص النوعية للمعلومات املاليةاثنيا: 
على  تتضمن نالية مفيدة ملستخدميها فال بد ألكي تكون املعلومات امل  "IAS/IFRS"حسب 

، لشكلااجلوهر فوق ، قيل الصادالتمثيت تتضمن ال وثوقة، املالئمةامل ،املقارنةو القابلية للفهم  التالية:اخلصائص 
 . تكلفةابإلضافة اىل قيد التكلفة أي املنفعة أكرب من ال ،االكتمال، احلذر، احلياد

  .املالية القوائمتعريف عناصر اثلثا: 
الز�دة  من خالل  واملصروفاتأي الدخل  ،املركز املايل أبداء العناصر املتعلقة اإلطار املفاهيمي يعرف
 1.يف املنافع االقتصادية أو النقصان

 .: تعريف عناصر املركز املايل)02( الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 
Source: IASB, " snapshot: conceptual framework for fianancial reporting ", United 
Kingdem, www.ifrs.org, exposure draft may 2015, p5. 

دفقات خل، قائمة التئمة الدة، قاأما فيما خيص التقارير املالية اليت جيب توفرها فهي: امليزانية اجملمع
ة ار دتعليقات اإل ،ملتبعةاسبية االسياسات احملعن اإلفصاح و . امللحق النقدية، قائمة التغري يف حقوق امللكية،

ر عدم التأكد در تقديل مصااالفرتاضات اهلامة حو و  عند تطبيق سياسات حماسبية دقيقة أو ذات أتثري جوهري
 اهلامة و املستقبلية.

 
 

                                                           
1) Eric tort, "Normes ifrs  toutes les normes actuellement applicables" ,  gualino éditeur, lextenso 
édition; 2015 ;p 2. 

األصول:  املوارد االقتصادية 
يسيطر  قبة واليتاحلالية املرا
ان ابعتبارها نتيجة عليها الكي

ومزا�  ألحداث سابقة
مستقبلية يتوقع الكيان 

 احلصول عليها.

اخلصوم: االلتزامات احلالية 
للكيان تعكس املوارد 

االقتصادية نتيجة ألحداث 
 سابقة

رؤوس األموال اخلاصة  
 اخلصوم -األصول=
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 83 

  .املالية لقوائممعايري االعرتاف والقياس ابلعناصر املدرجة ابرابعا: 

ضمن  عرض ذلكو ما  االعرتاف هو عملية إدراج التأثريات املالية لعملية ما أو حلدث اقتصادي
وائم املالية اف بعناصر القاالعرت  عايريالقوائم املالية للبند الذي حيقق معايري االعرتاف وتعريف العنصر، وتتمثل م

 مبا يلي: 
 ؛نافع االقتصادية املستقبليةاحتمال امل  .أ

 القياس.موثوقية  .ب

ف هبا يف القوائم رت أبنه عملية حتديد القيم النقدية للعناصر اليت سيع "IASB" هعرفتفالقياس أما   
 : اليةمن بني خمتلف أسس القياس التاملالية، وهذا يتطلب اختيار أساس معني للقياس 

 لقيمة العادلةاب هادلا يعفع للحصول على األصل أو مالتكلفة التارخيية: وهي املبلغ النقدي الذي د -1
 للمقابل الذي أعطي للحصول عليه يف اتريخ العملية.

ل أو ما لى األصعصول التكلفة اجلارية: ويسمى سعر الدخول، أو املبلغ النقدي الواجب دفعه للح -2
  .مياثله يف الوقت احلاضر

 ابملبلغ لاألصو وتسجيل  ،روجويسمى سعر اخل القابلة للتسديد أو سعر البيع):القيمة القابلة للتحقق ( -3
 نظمة.طريقة مبألصل و ما يعادله، والذي ميكن احلصول عليه يف الوقت احلاضر مقابل بيع االنقدي أ

يت ملستقبلية واللنقدي اقات ااحلالية) لصايف التدفتسجيل األصول ابلقيمة املخصومة (القيمة احلالية:  -4
 من املتوقع أن يولدها األصل ضمن السياق العادي للنشاط.

يمة العادلة: هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة أصل أو تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف الق -5
، أثبتت عدة دراسات أن حماسبة القيمة العادلة تزود مبعلومات مفيدة وتتوفر فيها العملية موضوع البحث

لتارخيية، إال أن املشكلة الرئيسية خاصية املالئمة أكثر مما تقدمه احملاسبة التقليدية ابستخدام اساس التكلفة ا
 طريقة تتمثل يف عدم قدرة بعض أساليب قياس القيمة العادلة على حتقيق خاصية املوثوقية كما هو احلال يف

هو  *على أن السعر السوقي يف سوق نشطة "IAS/IFRS"من هذا املنطلق ركزت معظم التكلفة التارخيية. 

                                                           
 للجمهور. ع، األسعار متوفرةشراء والبياغبة ابلر السوق متجانسة، يتوفر فيه أطراف شروط السوق النشطة هي: البنود اليت تتم املتاجرة هبا داخل ) * 
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حيسن من قيمة املعلومات ومالئمتها حلاجات و  لة ويتميز خباصية املوثوقيةالعادأفضل املقاييس احملددة للقيمة 
 .1املستخدمني

   .مستخدمو القوائم املالية وحاجتهم من املعلوماتخامسا: 
حسب األطراف املستخدمة هلا سواءا كانت داخل املنشأة أو  مستخدمو القوائم املالية ينقسم

تتميز املعلومات اليت تستخدم داخل املنشأة مبحدوديتها وبسهولة احلصول عليها يف الوقت حبيث  2خارجها
 إبنشاء نظام للمعلومات يفي ابحتياجات كل مستوى إداري من املعلومات. وذلكاملالئم وابلتفصيل املطلوب 

 واىل قسمني: ونفينقسم اخلارجينين و أما املستخدم
 ت اليت تريدهاملعلوماال على احتياجات خاصة من املعلومات ولديها سلطة احلصو : هلذه اجملموعة القسم األول

 مثل: اجلهات احلكومية، البنوك الدائنة، املقرضني.
ي ائم مالية لتفصدار قو إيتم  : إن احتياجات هذه اجملموعة من املعلومات غري حمددة، وابلتايلالقسم الثاين

  .قوائم املصدر الوحيد لتلك املعلوماتابحتياجات هذه اجملموعة، وتعترب تلك ال
ية حملاسبمشاكل ااسي للاجلوهر األس عتربي حتياجات بني تلك الفئات املختلفةتعارض يف االنظرا لوجود 

 التقارير) املالية التالية: وابلتايل يتم إصدار القوائم (

  ؛تقارير داخلية ملقابلة احتياجات اإلدارة .أ
  ؛تقارير خارجية ذات أغراض خاصة .ب
 تقارير خارجية ذات أغراض عامة.  .ج

 
 
 
 
 
 

                                                           
مداخلة يف امللتقى الوطين حول ، جودة املعلومة احملاسبية الدولية وحمددات استخداماهتا يف عملية اختاذ القرار"، ") رشيد هويل، بلقاسم تويزة 1

جانفي  14-13مستغامن، يومي  -، جامعة عبد احلميد بن ابديسIAS/IFRSعايري احملاسبية الدولية النظام احملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته ابمل
 .17، ص 2013

 .193، ص 2013، عمان، 1"، دار الراية للنشر والتوزيع ، ط" التدريب احملاسيب واملايل) سيد عطا هللا السيد،  2
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 :املالية يف اجلدول التايل القوائمميكن تلخيص األصناف اليت تستخدم 

 .مستخدمو القوائم املالية وحاجتهم من املعلومات): 03اجلدول رقم (

 حاجاهتم من املعلومات املستخدمون

 املستثمرون

 املوظفون

 املقرضون

 املوردون وديون أخرى

 الزابئن

 احلكومات 

 

 اجلمهور

 .طر والرحبيةاخل

  .االستقرار والرحبية

 .اقاحتمال سداد املبالغ املقرتضة والفوائد عند االستحق

 .احتمال أن تسدد املبالغ عند االستحقاق

 .استمرارية النشاط

نشطة ظيم أتنلتوجيه و  ختفيض املوارد واحرتام االلتزام ابملعلومات

 .املؤسسات ووضع السياسات الضريبية

 .اتة املؤسسرفاهيو اء املسامهة يف االقتصاد احمللي، العمالة املولدة، امن

د واملعايري ايل اجلدييب امل" احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسهوام مجعة،  املصدر:

 ،2011 2اجلامعية، ط، ديوان املطبوعات "IAS/IFRSاحملاسبية الدولية 
 .31ص

 : 1إضافة إىل ما سبق يهتم املستخدمون اخلارجيني ابملعلومات املتعلقة ابلنقاط الثالث اآلتية •
 ؛التدفقات النقدية اليت يتوقعون احلصول عليها مستقبال -
ة ابقة ويف الفرت ات السالفرت  معرفة القدرة الكسبية للمنشأة أي مقدرة املنشأة على حتقيق األرابح يف -

 احلالية والتنبؤ للفرتة التالية؛ 
 تقييم الوضع املايل للمنشأة بثالثة اعتبارات رئيسية مرتبطة وهي: -

 ؛لقصرياالسيولة أي قدرة املنشأة على مواجهة وسداد التزاماهتا يف األجل  .أ
ا اماهتا و ديو�اد التز ة وسداليسر املايل أي قدرهتا على إنتاج تدفقات نقدية مستقبلية ملواجه .ب

 والقروض طويلة األجل؛

                                                           
، اجلامعة املستثمرين يف سوق فلسطني لألوراق املالية ألمهية استخدام املعلومات احملاسبية لرتشيد قراراهتم االستثمارية" إدراك" مدى  ،) أنور عد�ن جنم  1

 .45ص  ،2006غزة، مذكرة ماجستري، سنة  -اإلسالمية
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 الرحبية أي قدرهتا على توليد موارد اقتصادية مضافة. .ج

مقدمي رأس املال املخاطر  -هو موضح يف اجلدول أعاله أن املستثمرون احلاليون أو املرتقبون حسب ما
على الوفاء  هتاوكذا قدر  هاأهدافالشركة قدرة على حتقيق دى اخلاصة مباملعلومات حيتاجون  -ستشاريهموم

 املصاحبة الستثماراهتم واملتأصلةابملخاطرة كما يهتمون ابملعلومات اخلاصة اباللتزامات وحتقيق وتوزيع األرابح،  
 أما ابلنسبة ،أو االحتفاظ ابالستثمار أو البيعتعينهم على اختاذ قرار الشراء لفيها والعائد املتحقق منها 

حصة  ، مثال1مسامهني يهتمون ابملعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة املشروع على توزيع أرابح األسهملل
 .2السهم الواحد من الرحبية واجتاهاهتا املستقبلية

الواعي) بدل مفهوم املستثمر العادي ) مفهوم املستثمر احلصيف ("FASB"(على غرار  "IASB"تبنت 
ري من ضي، فهذا األخرن املان القالذي ساد يف أدبيات احملاسبة منذ بداية الثالثينات وحىت بداية السبعينات م

افة حماسبية متع بثقال يتو مجهور املستثمرين الذي ال تتوفر لديه القدرة على احلكم على كفاية املؤسسة 
 املعلومات يف ى فائدةركز علرأي مدقق احلساابت، أما مفهوم املستثمر احلصيف يلواقتصادية وقدرة حتليلية 

رة يد ومعرفة وقدجستيعاب تع اباختاذ القرارات وعلى اتصافها ابملالئمة واملصداقية، فهو يف هذه احلالة يتم
اهيم ومبادئ طبيق مفمن ت انطالقا وازنة بني البدائل االستثمارية.عالية على حتليل املعلومات وعلى امل

"IAS/IFRS"  املعلومة.ذه هتقبلي ات مسدم متطلبخت توفري معلومة مالية تتميز ابلشفافية واملصداقيةبيسمح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-86، ص2010جامعة منتوري قسنطينة، "، مذكرة ماجستري، "أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف املؤسسة االقتصادية) بورويسة سعاد،  1

85. 
"أثر االفصاح احملاسيب ومبدأ القيمة العادلة وفق املعايري احملاسبية الدولية على تعزيز جودة املعلومات ) شيخي بالل، شيخي خدجية،  2

جانفي  14-13، يومي IAS/IFRSاسبية الدولية ، مداخلة يف امللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته ابملعايري احملاحملاسبية"
 .6، ص 2013
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 .يةاملطلب الثالث: حمددات ومتطلبات تطبيق معايري التقارير املالية الدول
 اليت تتمثل يف:   

 "IAS/IFRS"حمددات تطبيق أوال: 
 1يف العديد من الدول العامل : "AS/IFRSI"من أهم مشاكل تطبيق 

  ؛مشاكل ترمجة املعايري اىل اللغة الوطنية دون أن تفقد مضمو�ا األصلي -1
 ؛عدم مالئمة نصوص املعايري يف كثري من األحيان للظروف احمللية -2
 ية ال تغطي إال الدولملعايريفانصوص املعايري الدولية بصورة عامة وترك التفاصيل لكل دولة، إصدار بعض  -3

يالئم ظروف  ار معنيملعي األحداث ذات الصبغة الدولية اليت تبدي معظم الدول حاجة ملحة هلا دون النظر
 ؛دولة أو جمموعة حمددة من الدول

 ؛IAS/IFRS"2" ـــ التغري الدائم واملستمر ل -4

  "IAS/IFRS"متطلبات تطبيق اثنيا: 
 جوانب عديدة تؤثر علىأل�ا  احملاسبة ممارسة بكثري من جمرد أكثر هو "IAS/IFRS" إىل التحويل

متطلبات املعلومات و  نظم تكنولوجيا :مثال يؤثر على .مهنة احملاسبة والشركات واجلهات التنظيمية املاليةيف 
والعالقات  تنظيم معاشات التقاعد ة،مقاييس األداء الرئيسيو  التقارير الداخلية اعداد، إعداد التقارير الضريبية

 خطة لالنتقال وليسووضع  لنجاح العملية االنتقالية، هو بناء أما اخلطوة األساسية .3وغريها التعليمو  العامة
 : 4أي جيبالقرار السياسي  جمرد

 ؛إعداد فريق متكامل يتضمن كل القطاعات اليت من شأ�ا أن تتأثر ابلتغيري -1
بية مشكلة حماس "IAS/IFRS"تبناة أي من املمكن أن تكون للدولة م: التخطيط اجليد للمشاكل -2

الناجحة يف بناء آلية لتحديد تلك احلاالت وتقدميهم تعترب من الدول كما  مهمة ال تغطيها هذه املعايري
ساعدة، على سبيل املثال يف  املأن يقدم  "IASB"لـــميكن  ، يف هذه احلالةتصدي هلالللمجموعة املكلفة ل

عن طريق  هايتم إعدادو  ترتاكم قضا� املرحلة االنتقالية من خالل جملس معايري احملاسبة الكورية :كور�
                                                           

 .12-10، ص 2008"، مجعية احملاسبني القانونيني السورية، بريوت، "تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف سورية) مأمون محدان،  1
2 ) Kenneth Enoch, Op-cit, p78. 
3 ) Wayne Upton," Adopt, adapt, converge?" 16 April 2010, article is available online :
www.ifrs.org/News/Features/Pages/Adopt-adapt-converge.aspx, seen the 12/11/2015. 
4 ) www.ifrs.org, seen the15/06/2015. 
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حلصول على ادف هبيف جلسات املائدة املستديرة  املوظفني مث تناقش القضا�و  الشركات، احملاسبة مؤسسات 
 ؛مناقشة كاملة للوقائع واحللول املمكنة واإلجراءات الالزمة

 ذات ن املمارسنيمبناء بنية حتتية  "IAS/IFRS" تطبيقومن املهم بشكل حاسم لنجاح  م:التعلي -3

لى ع واصبحيت أن احلسااب ية ومدققيمعدي القوائم املالو  اسبني القانونينياحملمعظم على  مثال جيب هابـ املعرفة
واد ميف  املعايريمج دو  ايل،يم املمهم بشكل خاص لتبادل األوراق املالية والتنظ ألنه دراية ابملعايري الدولية

 مناهجها امعات يفات واجلالعديد من الكليويف التدريب واملنشورات وبرامج االختبار وإصدار الشهادات، 
 ؛الدراسية

 ."IASB" إشراك -4

على مجلة االصالحات اليت تتم ابملوازاة على املنظمة املالية  "IAS/IFRS" تطبيقيتوقف جناح مسار 
ابإلضافة اىل أتهيل املؤسسات ألن هذه العناصر جمتمعة مع عناصر أخرى كانت مصدرا  ،التشريعية واجلبائية

سياسات االتصال اليت تربط هذه  عدم شفافية احملاسبية ملختلف الدول وسببا يفلالختالفات يف األنظمة 
 .1املؤسسات مع حميطها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، وحتد�ت التطبيق مع البيئة اجلزائرية"النظام احملاسيب اجلزائري اجلديد بني متطليات التوافق مع املعايري الدولية للمحاسبة ") تيقاوي العريب،  1
 14-13يدة يومي امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري احملاسبية الدولية واملعايري الدولية للتدقيق، جامعة سعد دحلب البل

 .11ص ، 2011ديسمرب 
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  "IAS/IFRS" أو التوافق مع التوحيدقرار الدول حول : لرابعاملطلب ا
ويطبق هذا  "IFRS 1"بتبين معايري التقارير املالية الدولية للمرة األوىل معيار خاص  "IASB"أصدر   

للمرة األوىل ويهدف اىل عرض االجراءات والقواعد  "IAS/IFRS"املعيار من طرف املنشأة اليت تتبىن 
واملتطلبات األساسية الواجب اتباعها من طرف املنشأة عندما تتبىن املعايري ألول مرة كأساس إلعداد قوائمها 
املالية، وذلك مثل معاجلة بعض األصول اليت تتعارض مع متطلبات املعايري الدولية وكذلك احلال ابلنسبة 

أو إعادة تصنيف بعض البنود طبقا ملتطلبات املعايري الدولية، أو ما يتعلق منها ابلقياس  ،اجلة االلتزاماتملع
  IAS/IFRS".1"احملاسيب، كما عرض هذا املعيار كيفية معاجلة الفروقات الناجتة عن تبين 

 : 2حول احملاور الرئيسية التالية "IFRS 1"يدور 

مرة لل "IAS/IFRS" ـلــ بقةأة مطوحتديد الفرتة املالية اليت تعترب فيها املنشتعريف املطبق للمرة األوىل  -
 بالغ؛اال األوىل واليت جيب عليها االلتزام بكل املعايري السارية املفعول يف اتريخ

 يف اتريخ االنتقال؛ "IAS/IFRS"إعداد امليزانية االفتتاحية ابإلستناد اىل  -

 ؛"IAS/IFRS"قياس بنود القوائم املالية استنادا اىل  -
بقة حملاسبية السامبادئ اا للالتعرف على األصول وااللتزامات واملصروفات وعناصر الدخل املعرتف هبا وفق -

 ؛"IAS/IFRS"واليت يتطلب األمر عدم االعرتاف هبا وفقا  "GAAP"املتعارف عليها 
دئ احملاسبية ا للمباوفق التعرف على األصول وااللتزامات واملصروفات وعناصر الدخل غري املعرتف هبا -

 ؛"IAS/IFRS"واليت يتطلب األمر االعرتاف هبا وفقا  "GAAP"السابقة املتعارف عليها 
 ؛"IAS/IFRS"القيام بعملية التقدير ابالستناد اىل  -
 ة الدولية؛ تقارير املاليايري الملع حتديد عناصر وبنود القوائم املالية اليت يتطلب األمر إعادة تصنيفها وفقا -

يم ياسات واملفاهأو الس امهاحتديد السياسات واملفاهيم احملاسبية املستخدمة واليت مت التوقف عن استخد -
غري يف اف ابألثر الناتج عن التا يتعلق ابالعرت ، وكذلك م"IAS/IFRS"احملاسبية اليت مت تبنيها جمددا وفقا 

ما عدا ما يتعلق  "IAS/IFRS"ا السياسات احملاسبية يف حقوق امللكية يف امليزانية االفتتاحية املعدة وفق
 منها إبعادة التصنيف بني الشهرة واألصول غري امللموسة.

                                                           
، جملة أحباث اقتصادية وادارية، العدد الثاين عشر، ديسمرب "IFRS 1"تبين معايري التقارير املالية الدولية للمرة األوىل ) جودي حممد رمزي،  1

 .225، ص2012بسكرة، 
 ) خالد مجال اجلعارات، "معايري التقارير املالية الدولية"، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2008، ص2.23-22 
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من التطبيق أبثر " IFRS 1"تضمنها التعرف على االعفاءات االختيارية واالستثناءات االلزامية اليت  -
 رجعي؛

صنيف تمليات إعادة املتعلقة ابلعرض واالفصاح مبا يف ذلك أي ع "IAS/IFRS"تلبية كافة متطلبات  -
 ؛"IAS/IFRS" لبنود القوائم املالية لتتواءم مع ما ورد يف 

 ."IAS/IFRS"ع عرض املعلومات املقارنة عن الفرتة السابقة (وهي سنة واحدة) مبا يتوافق م -
 : 1 معها التوافقو ، وإما التناغم بصفة كاملة تطبيقها ماموقفني إنتج عن تطبيق املعايري الدولية  •

  .أوال: تبين املعايري ذاهتا وتطبيقها
بغض النظر عن اليت تتم على أساسها املعاجلات احملاسبية قيام املنشآت بتطبيق ذات املعايري واألسس  

القوائم املالية للمنشآت بصورة متماثلة وموحدة  وإظهارجنسيتها، متجاوزة بذلك احلدود اجلغرافية والسياسية، 
أصبحت هذه املعايري الزامية يف بلدان  2005يف  .بعبارة أخرى تدويل املمارسات احملاسبية والتدقيقية وأ

 الالتينية وجنوب افريقيا والشرق األوسط وبلدان الكارييبعديدة يف جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا 
وجند أن هناك تشجيعا على تطبيقها يف بعض اجلهات اليت ال تزال متأرجحة بني التطبيق وعدمه، ويالحظ 

 ذلك على سبيل املثال من تشجيع معهد املدراء املاليني التابع للجنة البورصة واألسهم األمريكية، بقبول

"IAS/IFRS"   كبديل وحيد للـــ"US GAAP" كما توجهت كثري من الدول املتقدمة  مثل كندا والياابن ،
ها لتجاوز االختالفات يف قواعد وأسس املعاجلات احملاسبية ولز�دة الثقة يف وتطبيق بنيهااللتني شجعتا على ت

 .2اهاملعلومات اليت حتتويها القوائم املالية العدة وفق

يف ابالغ احلكومة أظهر ز�دة  "IAS/IFRS"أثبتت البحوث اليت أجريت يف أسرتاليا أن تطبيق   
سيزيد من االصول اخلاضعة للضريبة على  هاتطبيقاجيابية يف كل األصول واخلصوم وتشري بعض األدلة اىل أن 

ابلتايل يف الدراسات االيطالية االيرادات الضريبية للحكومة وهذه الفكرة ثبتت  ةدز�يف حتما يؤثر الشركات مما 
تطبيق  هناك من يرى أن. أما 3املعايري الدولية ألسباب خمتلفة تطبيقسيوفر حافزا قو� للحكومات 

"IAS/IFRS" 4من أمهها لعدة أسباب خاصة يف الدول النامية ال ميكن أن يكون �جحا: 

                                                           
 .118-113القاضي، مرجع سابق، ص ) حسني  1
 .227-226، ص مرجع سابق) جودي حممد رمزي،   2

3 ) Joshua Hudson , op-cit, p74. 
متر اجتاهات اقتصادية ، مؤ "دور املتغريات البيئية يف تطوير األبعاد احملاسبية املؤثرة يف جذب االستثمار االجنيب") برنس ميخائيل غطاس،  4

 .09، ص 2008ديسمرب  17-16االقتصادية العاملية يف عامل سريع التغري"، جامعة الكويت، "  111عاملية 
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عن مبنية على جتارب خمتلفة ، و 1االكثر تقدمااملعايري الدولية وضعت لتتفق مع املتغريات البيئية يف الدول  -1
عن املتقدمة يف احتياجات االبالغ املايل حيث عادة  هذه األخريةختتلف كما تلك السائدة يف الدول النامية،  

البيئة االجتماعية االقتصادية الثقافية والسياسية لبلد ما هي اليت حتدد النظام احملاسيب وشكل ابالغ مايل خاص 
 ؛هبا
ف الرقابة لية، ضعاملا : عدم اكتمال املعرفة احملاسبية لدى مستخدمي القوائمبسبب هاصعوبة تطبيق -2

 ؛اسبةاحمل املهنية، ضعف النظم املالية واالدارية، ضعف مستوى التعليم والبحوث يف جمال
 سابق ذكرها؛لالمشاكل للول حجياد عدم مراعاة االبعاد البيئية (الثقافية واالجتماعية) عند البحث يف ا -3

يفتقر اىل املوضوعية ألنه ال يؤدي يف النهاية اىل  و وعليه أن االلتزام التام ابملعايري الدولية يتصف ابلعمومية 
للدول النامية مع املتغريات البيئية احمللية  ئم املالية من املستثمرين لعدم موائمتهكسب ثقة مستخدمي القوا

 .2خاصة االجتماعية والتشريعية والثقافية

 .التناغم أو التوافقاثنيا: 
ملاذا تبين املعايري يكون أحسن من تطبيق املعايري كما هي ؟ على سبيل املثال أن بعض الدول املتقدمة   

قامت بتبين املعايري دون أي تعديل أو حتفظ أما املعظم اآلخر قام بتعديلها حسب شروط اقتصادهم مثل:  
حتياجات اقتصاداهتا، حيث اهلند، روسيا والياابن عدلت املعايري لتناسب اكندا، االحتاد األوريب، الصني، 

وال�ت املتحدة الكثري من الوقت للتوصل اىل القرار النهائي إن كان ينبغي أن تعتمد الشركات مجيع أخذت ال
 .3املعايري وكان قرارهم السعي اىل التناسق مع املعايري 

معايري وهذا بسبب للباشر املتطبيق الأاثرت بعض املنظمات املهنية صعوابت وعقبات حتول دون   
؛ اختالف قوانني الشركات وقوانني الضرائب؛ اختالف درجات التطور املهنية بني دول العامل العقبات التالية:

الختالفات اليت حتول على بسبب هذه ا .اختالف الظروف التارخييةو  تباين مستوى التأهيل العلمي والعملي
بعبارة عها. التقارب املستمر م ةعلى اسرتاتيجياالعتماد قررت بعض الدول  "IAS/IFRS"التبين الكلي لـــــ

إىل نقطة حيث املبالغ املدرجة يف القوائم املالية  "IAS/IFRS"تكون متوافقة مع معايري وطنية  اصدارأخرى، 
، و�ج أبسط الكامل هلاتبين لل واعتبارها كخطوة أويل"IAS/IFRS" حسب  هي نفسها يف القوائم املالية

                                                           
 . 16نفس املرجع، ص برنس ميخائيل غطاس،)  1
 .24) برنس ميخائيل غطاس، نفس املرجع، ص 2

3) Solomon Zori, "The state of IFRS in Africa: is IFRS disarray?", Governance Across Borders: 
transnational fields and transversal themes, Berlin, Germany, January 11, 2012, p63. available 
online: www.governancexborders.com, seen the 30/10/2016. 
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تضطر شركاهتا الكربى اليت تتعامل  "IAS/IFRS"الدول اليت مل تتنب كما أن   .1وأقل كلفة واألكثر وضوحا
على املستوى الدويل اىل اعداد تقارير مالية متعددة تتماشى مع متطلبات كل بلد وكل سوق مالية وهو ما 

تعديالت من املرجعية احمللية اىل مرجعية وإجراء يؤدي اىل العمل على التوفيق بني القوائم املالية ابالنتقال 
 .2قوائم املاليةالدولية اليت ستعرض فيها ال

جملس معايري  تواصلمت  ،"IAS/IFRS" مع "US GAAP"على سبيل املثال تقارب املعايري األمريكية 
 يعتقد أنصار التبينو  جودة عالية،معايري ذات لتطوير  "IASB"العمل مع  "FASB"احملاسبة املالية األمريكي 

أن  مل تثبت ملية التقاربع ولكن .3ال لزوم له وأ  تكلفةأسهل وأقل املعايري احملاسبية  تطبيقعل جيالتقارب أن 
منهجية  هيبادئ احملاسبية املقبولة عموما ملااهليئتني ألن  بني النهج يف االختالفات، بسبب مهمة سهلة تكون

القائم على جمموعة  النهج يتكونحيث  أ،املبد النهج القائم على "IFRS" �خذ يف حني، القواعد قائمة على
 الضوابط الالزمةتوفر مكنة، و امل طوارئال لكل معايري تضع من املبادئ التوجيهية اليت عقدةامل القواعد

جيدة  أهداف رئيسية ترسي بدأامل املنهجية القائمة علىأما يف  .التوحيد وابلتايل تعزيز، عينةامل للمعامالت
 .4تعزيز الشفافية، وابلتايل مشرتكة على مناذج عتمدتو ، التوجيه تقدمبعد ذلك املوضوع، و  يف كل جمال لإلبالغ
 IAS/IFRS" :5" الكامل تطبيقالأسباب كبح الوال�ت املتحدة من من أهم 

 US"مثال تسجيل تكاليف البحث والتطوير حسب  "IAS/IFRS" احملاسبية احمللية وريالتباين بني املعاي -

GAAP" تسجل كنفقات على عكس "IAS/IFRS"  ؛ميكن رمسلتها واطفائها 
 .6تفوق الفوائد "IAS/IFRS" تطبيقالوال�ت املتحدة أن تكاليف  كبار رجال األعمال يفيعتقد   -

 :7أدى اىل ما يلي "IAS/IFRS"مع  "US GAAP"أما التقارب 

                                                           

1) Wayne Upton, op-cit. 

، 2010، أطروحة دكتوراه،  عوملة وتطور األسواق املالية"النظام احملاسيب الدويل وترشيد عملية اختاذ القرار يف سياق ) سفيان بن بلقاسم، " 2
 .50-49ص 

3 )www.ifrs.org, seen the15/06/2015. 
4) UWAOMA, Ironkwe - ORDU, Promise A., "The convergence of Accounting Standards to 
International Financial Reporting Standards (IFRs): Issues and Prospects in Nigeria", 
International Journal of Research in Business Studies and Management, Volume 2, Issue 7, July 
2015, PP 1-13, p9. 

5 ) Ina Gresilova, op-cit, p 4-5. 
6) www.ifrs.org, seen the15/06/2015. 
7) Document discussed in "the Expert Group on the IAS Regulation", meeting 24/10/2014, 
Agenda item III – Paper 1, is available online : www.ec.europa.eu .seen the 13/12/2016. 
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  ؛فصاحواإلبة حملاساحتقيق درجة عالية من الشفافية يف التقارير املالية من خالل حتسني جودة  -1
 ؛ات القائمةالفختالمن ا لى الرغمعحتقيق أكرب مقارنة يف التقارير املالية عرب البلدان والصناعات  -2
الستثمار ز�دة او ملال احتسني خمرجات سوق رأس املال، السيما من حيث السيولة واخنفاض تكلفة رأس  -3

 ؛من يدعم النمو واالزدهارعرب احلدود والذي من شأنه 
جمموعة كاملة من املعايري للكيا�ت مع املساءلة العامة واملنشآت الصغرية "IAS/IFRS"  يتضمن اإلطار -4

 .1واملتوسطة احلجم، ويوفر اخليار األفضل ألسواق رأس املال يف الوال�ت املتحدة

مثل اسرتاليا  "IAS/IFRS"يضاف لذلك أن بلدان أخرى كانت قد تبنت معايري حماسبية وطنية تعكس 
واجلزائر هي األخرى من الدول اليت تبنتها، حيث قامت إبجناز نظام وهونغ كونغ ونيوزيلندا والفلبني وسنغافورة، 

زيد من النمو االقتصادي للدول ال ميكن ت افيما خيص أ�أما  ."IAS/IFRS" حماسيب مايل جديد يعتمد على
االعتماد عليها حيث يف الوقت الذي تطورت فيه البلدان املتقدمة اقتصاد� مل تكن هناك معايري حماسبية دولية 

املعايري احملاسبية الدولية زاد من منوها االقتصادي وأ�ا حتتاج  تطبيقوحقيقة أن البلدان النامية أو دول افريقيا 
مالية واحدة ولكن هذا لن حيل العديد من املشاكل اخلاصة بتطبيق النظام يف دول افريقيا ألنه التطبيق اىل لغة 

اجليد للمعايري احملاسبية هو احلل األمثل والذي يسمح ابحلصول على الفوائد اخلاصة هبا ومعرفة ما إذا كان 
 .2االفريقيةأو اعتمادها ابلتعديل أيهما سيكون أمثل للدول  "IAS/IFRS"تطبيق 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1) Accounting Today Staff, "IFRS - Convergence or Adoption? September 14, 2010" article is 
available online :www.accountingtoday.com/news/IFRS-Convergence-Adoption-55554-1.html, 
seen the 08/07/2016. 
2 ) GAB, op-cit. 
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 "FDI" املرتبطة بــ "IAS/IFRS" معايري : عرضاملبحث الثاين
أصناف: معايري جتميع  3املرتبطة ابالستثمار الدويل اىل  "IAS/IFRS"أهم معايري  ميكن تصنيف  

تبين  ة أمهيةب معرفولكن قبل عرضها جيامليزانيات، معايري األدوات املالية ومعايري خاصة أخرى، 
"IAS/IFRS"  للـــ"FDI" وما هي العالقة اليت تربطهما. 

 "FDI"للـــ  "IAS/IFRS"املطلب األول: أمهية تبين 
أكثر  ، متثلت الظاهرة األوىل يف أنلالهتمام تنيمثري مت مالحظة ظاهرتني  ،خالل عشر سنوات املاضية  

 "FDI"ز�دة هائلة لتدفقات متثلت يف  يةثانال ، أماجزئيا أو كليا "IAS/IFRS"دولة اعتمدت  120من 
املستثمرين االجانب أن ، كما يعترب 1للدول النامية (تقريبا نصف تدفقات االستثمار االجنيب العاملي)خاصة 

جمموعة واحدة من املعايري احملاسبية تعترب احلل األمثل جلميع البلدان يف العامل ألن البنية التحتية القانونية ورأس 
الظاهرتني هناك عالقة هامة بني  أن أثبتت الدراسة االستقصائية، البشري واحلوافز ختتلف من بلد اىل آخراملال 

ومت التوصل  اجتذاب رؤوس أموال اضافية من اخلارج،ابعتبارها املستفيد األكرب من لبلدان النامية السابقتني يف ا
بليون دوالر يف  1.6و 0.5حوايل قيمة بني أي يؤدي احلصول على  كال االجتاهنيل إىل أن العالقة تذهب

اىل ز�دة تدفق  هذا األخري ، كما يؤدي"IAS/IFRS" تطبيقاىل احتمال  "FDI"من تدفقات  2السنة
"FDI" :3حبيث 
اين د من تباحل استخدام معايري حماسبية مألوفة ومستخدمة على الصعيد العاملي تساعد على -1

 ركاتت املالية للشالبيا� يفقتهم ث ، وز�دة وحمللي االستثمارات واألجانباملعلومات بني املستثمرين احملليني 
حداث السوق ناسب ألقت املالستجابة بطرق أكثر دقة ويف الو هلم ابوالسماح  ،تقييم البيئة االستثماريةل

 ها؛وجذهبم اىل األسواق االجنبية االستثمار أكثر في
 طبيقتو  اريةستثمذات جودة عالية لقراراهتم االاملستثمر الدويل يبحث عن معلومات حماسبية  -2
"IAS/IFRS"  :يوفر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية كما يلي 

 ؛تأداة فعالة لتعزيز االتساق وقابلية املقارنة املالية للبيا�ت الشركا .أ

                                                           
1)  Ina Gresilova, op-cit, p34-35. 
2 ) Ina Gresilova, idem,  p9. 
3 ) Kenethe Enock Okpala, op-cit,  p 81 
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واضحة عن  حبيث تضمن سالمة املعلومات احملاسبية وإعطائها صورة ،حتقق خاصية املوثوقية واملالئمة .ب
االعتماد عليها يف القياس احملاسيب  كما يتم  رفع من كفاءة أداء االدارةوت ،1واقع الشركة املستثمر فيها

املسامهني يف الشركات ابالكتتاب أبسهمها وابلتايل  وإقناع املالية، واحتساب األرابح وإعداد القوائم
 ؛جذب رأس املال االجنيب

أول تطبيق  كان  على سبيل املثال ملستخدمي القوائم املاليةخفض تكلفة معاجلة املعلومات  .ج
قد أدى إىل تدفق أكرب لرؤوس األموال و يف دول االحتاد األورويب  2002سنة  IAS/IFRSلــــــ

واالستثمارات املختلفة بني دول االحتاد أبقل تكلفة وجهد وفهم للقوائم والتقارير واملعلومات املالية 
ستفيد يويتوقع أن البلدان االنتقالية ميكن أن  .رارات االستثمارية الرشيدةبشكل أسهل الختاذ الق

أل�ا ستخضع ملتغريات هامة يف البيئة االعالمية بسبب حتسني  IAS/IFRS من اقتصادها الكلي
 .2شفافية الشركات 

بعدم اليقني يقلل من خماطر املتوقعة ملمارسة األعمال التجارية مع شخص غري مألوف يف بلدان تتميز  -3
ابلتايل املستثمرون ينفرون من الدول اليت  ،وتكون املعلومات فيها غري متاحة أو قليلة ،والغموض االقتصادي

 ؛3تتميز ابلغموض وعدم توفر املعلومات الالزمة هلم
مستثمرين افزا للحشكل يقلل من تكاليف املعامالت وابلتايل خيفض من تكاليف رأس املال وهو ما ي -4

 ؛األجانب
. الشركات للوصول اىل أسواق رأس املال العاملية واالستثمار عرب احلدود "IAS/IFRS" تطبيقيشجع  -5

تعترب خطوة صحيحة يف االجتاه الصحيح على الرغم من ان هناك  هاتطبيقيعترب االقتصاد النيجريي أن حيث 
سوف يتيح مصداقية أكثر  االشركات هل تطبيقحيث  ،العديد من القضا� والتحد�ت اليت تواجه التنفيذ

ستعزز ثقة املستثمرين وجذب املعامالت املالية عرب احلدود اليت تعترب أساس للنمو و  ،للبيا�ت املالية
 .4االقتصادي

                                                           
 .111) علية صاحل الشمري، مرجع سابق، ص 1

2) Laura Marquez- Ramos, op-cit, p16 . 
3) Laura Marquez- Ramos, idem, p15  
4 ) Kenethe Enock Okpala,op-cit , p 82. 
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من  مجيع أنواع املخاطرو  ـ،ص من احتماالت حدوث االزدواج الضرييب بني الدول األعضاءيتقل -6
تتميز  "IAS/IFRS"خاصة أن  ،وجعل األعمال التجارية الدولية أكثر كفاءة لالحتيالاالحتماالت القانونية 

 ؛1ابملرونة يف تسوية االختالفات يف الثقافات واملمارسات التجارية من كل دولة
 ؛ةة ودوليحملي سهولة اجراء التحليل املايل يف الشركات وإجراء املقار�ت مع شركات أخرى -7
املعلومات احملاسبية، عن طريق االفصاح العام عن فرص ونتائج  محاية حقوق االطراف املستفيدة من -8

 ؛2استفادة البعض من املعلومات احملاسبية دون البعض اآلخر ومنعاالستثمار، 
اليت قد للمشاكل م املمارسات احملاسبية ووضع ضوابط وحلول ينظ، تز موضوعية املخرجات احملاسبيةيعز ت -9

 ؛3تواجه التطبيق العملي هلا
االسواق املالية يف العامل اليوم بال ، ألن 4التكاليف اليت تصاحب دخول البورصات األجنبية اخنفاض -10

ا يف ذلك الشركات الصغرية) تسعى للحصول على رأس مال أبفضل األسعار أينما كان مبحدود، الشركات (
املخاطر اليت تنطوي  ومبا يتناسب مع ،واملستثمرين واملقرضني يطلبون فرص استثمارية ذات أفضل عائد ،متوفرا

لتقييم املخاطر والعوائد من الفرص االستثمارية املختلفة حيتاج املستثمرين واملقرضني معلومات مالية و عليها. 
مالئمة واليت ميكن االعتماد عليها وقابلة للمقارنة، وعند تطبيق املعايري بدقة وابستمرار يتلقى املشاركون يف 

. فيما 5وأبقل التكاليف ة عالية وهذا ما يساعد على اختاذ قرارات أفضلسوق رأس املال معلومات ذات جود
املعايري من املرجح ان تقلل تكلفة رأس  تطبيقيقول أن  "IAS/IFRSلـ "املؤييدون خيص هذه النقطة يقول 

معايري االبالغ املايل الدولية  تطبيقاملال ولكن ال توجد أدلة دامغة تدل على ان تكلفة رأس املال تنخفض عند 
إال إذا كان سوق األسهم للدولة متطورة يدفع املشاركون أقساط متساوية جلودة عالية يف التقارير املالية وابلتايل 

 ؛6تكاليف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية تفوق الفوائد

                                                           
 .21) عيادي عبد القادر، مرجع سابق، ص  1
 .8ص مرجع سابق، ) تيقاوي العريب،  2
 .61) حممد مربوك أبوزيد، مرجع سابق، ص 3

4) 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. 

5) Paul Pacter, op-cite, p24. 
6)GAB, op-cit. 
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 97 

 ؛1على املستوى الدويل تصميم أنظمة معلومات متكاملة تتماشى مع تزايد تداخل أنشطة الشركات -11
حتقيق التكامل بني التقارير الداخلية و  ،توفري قدر كبري من اجلهد والوقت عند اعداد قوائم مالية موحدة -12

 .2واخلارجية وتطوير مقاييس أداء موحدة

 .معايري جتميع امليزانيات املطلب الثاين:
كان   IAS27 ،IAS 28 ،IFRS 10 ،IFRS 11 ،IFRS 12تتمثل هذه املعايري يف ما يلي مع العلم أن 

 .2013التطبيق الفعلي هلا ابتداءا من جانفي 

 :IAS 21"3"آاثر التغريات يف أسعار صرف العملة األجنبية  -1
فيها  التعامل  " خاصة الشركات الدولية بنشاطات وأعمال دولية، اليت يتمFDIنظرا الرتباط "  

ملختلف الفروع، ولكن االشكال هو كيف يتم حتديد امجايل القيم بعمالت خمتلفة ويتم اعداد التقارير املالية 
يدرس هذا املعيار ، حيث "IAS 21"، وملعاجلة هذا االشكال مت اصدار 4اخلاصة ابلشركة األم يف اتريخ حمدد

التقرير عن آاثر التغريات يف أسعار الصرف  ية: سعر الصرف الذي يتم استخدامه وكيفامه نيرئيسيني وضوعم
يهدف هذا املعيار اىل توضيح   .2005جانفي  الفعلي هلذا املعيار إبتداءا منالتطبيق ، وكان قوائم املاليةيف ال

وكيفية ترمجة  ،كيفية تضمني املعامالت بعملة أجنبية وعمليات أجنبية (اخلارجية) يف القوائم املالية للمنشأة
 القوائم املالية اىل عملة العرض. 

هي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تعمل فيها و  ،العملة الوظيفيةتضمن هذا املعيار مصطلح   
بيق سعر طريق تط عن لعملة الوظيفيةبعملة أجنبية عند االعرتاف األويل اب اليت تتم املنشأة، يتم تسجيل املعاملة

اية كل يف �أما  بية.ة األجنلعملاملعاملة على الصرف الفوري بني العملة الوظيفية والعملة األجنبية يف اتريخ ا
 :جيب على املنشأة فرتة إعداد تقارير

 جنبية ابستخدام سعر االقفال؛األعملة لترمجة البنود النقدية اليت اب -1

                                                           
 .19لطفي، مرجع سابق، ص ) أمني السيد أمحد  1
، ص 2011-2010، مركز التعليم املفتوح بر�مج حماسبة البنوك والبورصات، جامعة بنها، مصر، "احملاسبة الدولية") عيد حممود محيدة،  2

175. 
3) Paul pacter, op-cit, p192-193. 

-2006"، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر احملاسيب العاملي "املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيدشعيب شنوف،  ) 4
 .161، ص2007
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رف عند تخدام سعر الصبية ابسة أجنترمجة البنود غري النقدية، اليت مت قياسها وفقا للتكلفة التارخيية بعمل -2
لذي مت فيه اف يف التاريخ ار الصر م أسعمت قياسها ابلقيمة العادلة بعملة أجنبية ابستخدا ، أما اليتملةاتريخ املعا

 قياس القيمة العادلة.

يتم االعرتاف بفروقات الصرف النامجة عن تسوية البنود النقدية أو عن ترمجتها أبسعار ختتلف عن   
ل الفرتة أو يف القوائم املالية السابقة، ضمن الربح أو تلك اليت متت ترمجتها هبا عند االعرتاف األويل خال

يف القوائم املالية اليت تشمل العملية األجنبية واملنشأة معدة أما  .يف الفرتة اليت تنشأ فيها (قائمة الدخل) اخلسارة
، يتم االعرتاف التقارير (على سبيل املثال القوائم املالية املوحدة عندما تكون العملية األجنبية منشأة اتبعة)

ضمن الدخل الشامل وإعادة تصنيفها من حقوق امللكية اىل الربح واخلسارة  -بشكل أويل-بفروقات الصرف 
 .1عند استبعاد صايف االستثمار

 جيب على املنشأة ترمجة نتائجها ومركزها املايل من عملتها الوظيفية اىل عملة أو عمالت العرض  
 تقارير.املعدة ال منشأةللالية م املمجة عملية أجنبية من أجل تضمينها يف القوائابستخدام اإلجراءات الالزمة لرت 

 :IFRS 3"2"  اندماج األعمال -2
يهدف هذا املعيار اىل "حماسبة اندماج األعمال".   IAS 22حل حمل يل 2008 جانفي يف الصادر  

الية عن  قوائمها املقارير يفعدة للتقارنة، للمعلومات اليت توفرها املنشأة ماملوقابلية  حتسني مالئمة، موثوقية
ميع أعمال خر هو جتآو حدث كما جيب على املنشأة أن حتدد ما إذا كانت معاملة أاندماج األعمال وآاثره.  

 والذي يتطلب أن تشكل األصول املقتناة وااللتزامات اليت مت حتملها أعماال.
الفصاح اات جيب معلوم هذا املعيار مبادئ ومتطلبات للمنشأة املستحوذة عن حتديد أيلتحقيق ذلك وضع 

والقياس  كيفية االعرتافو الية امل اهلتمكني مستخدمي القوائم املالية من تقومي طبيعة جتميع األعمال وآاثر  ،عنها
 :بـــــــ يف قوائمها املالية

ألعمال اطرة يف ري مسيغاليت مت حتملها، وأي حصة األصول املشرتاة القابلة للتحديد وااللتزامات  -
 املستحوذ عليها؛

 .ةمن الشراء أبسعار منخفض ةسبتكاملالشهرة املقتناة يف اندماج األعمال أو  -
 

                                                           
مؤسسة املعايري الدولية للتقارير ، "آاثر التغريات يف أسعار صرف العملة األجنبية IAS 21"، ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني) 1

 .5ص ، املالية
2 )Paul pacter , op-cit, p 175. 



 ة.ا�ولي� ايلامل� الغ�ب ایريحماس�بة معامالت �ست�ر أ�جنيب املبارش يف مع: الثــــــاين الفصـل
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 ":IAS 24"االفصاحات عن األطراف ذات العالقة  -3

ضمان أن تتضمن  اىلهدف هذا املعيار . ي2011جانفي الفعلي هلذا املعيار كان ابتداءا من التطبيق   
لتوجيه االهتمام اىل احتمال أن يكون مركزها املايل ورحبها  ،القوائم املالية للمنشأة على االفصاحات الضرورية

عاملة مع طرف ذي ويقصد مب أو خسارهتا قد أتثرت بوجود أطراف ذات عالقة ومبعامالت وأبرصدة حالية.
احملدد يف هذا  طرف ذي عالقةالنشأة املعدة للتقرير و حتويل موارد أو خدمات أو التزامات بني امل، عالقة
عن طبيعة عالقة األطراف ذات كما جيب على املنشأة االفصاح   ، بغض النظر عما إذا مت تقاضي سعر.املعيار

، الضرورية للمستخدمني لفهم األثر بينها العالقة إضافة اىل املعلومات عن تلك املعامالت واألرصدة احلالية
 1لعالقة على القوائم املالية.احملتمل ل

 :"IAS 27" املالية املوحدة واملنفصلة  قوائمال -4
لتابعة ااالستثمارات يف املنشآت  عن واإلفصاحاىل حتديد متطلبات احملاسبة  هذا املعيار يهدف  

موثوقية  ،ةمالئمىل تعزيز إلضافة ااب، ةواملشاريع املشرتكة واملنشآت الزميلة عندما تعد املنشأة قوائم مالية منفصل
ن املنشآت جملموعة م ،حدةة واملو نفصلاملالية امل قوائمهاوقابلية املقارنة للمعلومات اليت تقدمها الشركة األم يف 

 .الواقعة حتت سيطرهتا
القوائم املالية املوحدة هي قوائم مالية تعرض فيها األصول، االلتزامات، حقوق امللكية الدخل،   

 حدة.ادية واة اقتصالنقدية للمنشأة األم ومنشآهتا التابعة على أ�ا منشأاملصروفات والتدفقات 
القوائم املالية املنفصلة هي تلك اليت تقدم مع القوائم املالية املوحدة واملعروضة بواسطة املنشأة وحتاسب   

ة، أو وفقا للمعيار عن استثماراهتا يف املنشآت التابعة ويف املنشآت الزميلة واملشاريع املشرتكة إما ابلتكلف
IFRS 9 االستثمارات يف املنشآت  " األدوات املالية"، أو ابستخدام طريقة حقوق امللكية كما هو موضح يف

 IAS 28".2" الزميلة واملشروعات املشرتكة
 :3حيدد املعيار

 ؛اتبعة) شركة الظروف اليت يتوجب خالهلا توحيد البيا�ت املالية ملنشأة أخرى (أن تكون -
 ؛حماسبة التغيريات الواقعة على مستوى حصص امللكية يف الشركة التابعة -
 ؛حماسبة فقدان السيطرة على الشركة التابعة -

                                                           
 .مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية ،"االفصاحات عن األطراف ذات العالقة  IAS 24" السعودية للمحاسبني القانونيني،ة اهليئة ترمج)  1

2 ) Paul pacter , op-cit,  p195. 
 . مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية ،"البيا�ت املالية املوحدة واملنفصلة  IAS 27"، السعودية للمحاسبني القانونينياهليئة ترمجة ) 3
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تقييم طبيعة  الية منت املاملعلومات اليت يتوجب على املنشأة اإلفصاح عنها لتمكني مستخدمي البيا� -
 .العالقة بني املنشأة والشركات التابعة

 ":10IFRSة "وحدالقوائم املالية امل -5

مدى وضح هذا التعديل ، حيث ي2014وديسمرب يف سبتمرب مت تعديل بعض عناصر هذا املعيار   
يعتمد على ما إذا كانت والذي  ،شرتكاملشروع املزميلة أو الاالعرتاف ابلربح أو اخلسارة يف معامالت املنشأة 

االستثناء اخلاص إبعداد البيا�ت املالية املوحدة ال أن و  ،األصول املباعة أو متربع هبا تشكل جزء من األعمال
جانفي ل تصبح التعديالت سارية املفعو ، على التوايل، و تزال متاحة للمنشأة األم التابعة ملنشأة االستثمار

 . 1املبكر مع السماح ابلتطبيق 2016
وحدة عندما تسيطر منشأة وضع مبادئ لعرض وإعداد القوائم املالية املهذا املعيار اىل يهدف وابلتايل   

 :2هذا اهلدف لتحقيق. على واحدة أو أكثر من املنشآت األخرى
أن تعرض قوائم  )بعةمنشآت ات(واحدة أو أكثر منشأة ، اليت تسيطر على)األم( يتطلب من املنشأة -

 وحدة؛مالية م

 أساس للتوحيد؛كه  ، وحيدداملراقبة وحيدد كيفية تطبيقهيعرف مبدأ  -

 احملاسبية إلعداد القوائم املالية املوحدة؛حيدد املتطلبات  -

 .اابعة هلتالنشآت املتوحيد ب اخلاصة اتستثناءاالعرف املنشأة االستثمارية وحيدد ي -

 ":IFRS 11"الرتتيبات املشرتكة  -6

اليت متتلك حصة يف الرتتيبات  ،وضع مبادئ للتقرير املايل من قبل املنشآت اىل IFRS 11 هدفي  
)، حيث  أي عمليات مشرتكة أو مشروعات مشرتكة ترتيبات مشرتكة(اليت ختضع لسيطرة بشكل مشرتك 

من خالل تقومي حقوقها والتزاماهتا وأن  ه،يتطلب من املنشأة اليت تكون طرفا يف ترتيب مشرتك أن حتدد نوع
 .3لك الرتتيب املشرتكحتاسب عن تلك احلقوق وااللتزامات وفقا لنوع ذ

الرتتيب املشرتك هو الرتتيب الذي يكون لطرفـني أو أكـثر فيه سيطرة مشرتكة. السيطرة املشرتكة هي   
عنـدما تتطلب القـرارات املوافقة - فقـط -رتتيب، واليت توجـدالللسيطرة على  بشكل تعاقدي التقاسم املتفق عليه

أي األنشطة اليت تؤثر أتثريا كبريا على السيطرة بشأن األنشطة ذات الصلة (ابإلمجاع من األطراف اليت تتقاسم 
                                                           

1) Deloitte, "IFRS in your pocket", The Creative Studio at Deloitte, London, 2016, p 40. 
2 )Paul pacter , op-cit, p180. 
3 )Paul pacter , idem. 
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الرتتيب املشرتك، على أنه عملية مشرتكة أو مشروع مشرتك، على هذا املعيار يصنف  .عائدات الرتتيب)
 :1حقوق والتزامات األطراف يف الرتتيب

لرتتيب اكة على شرت ميها سيطرة العملية املشرتكة هي ترتيب مشرتك حيثما يكون لألطراف اليت لد -
 ية مشرتكةيف عمل شاركني. تسمى هذه األطراف املهاملتعلقة ب حقوق يف األصول، والتعهدات اباللتزامات

 ملتعلقة حبصتهروفات اواملص عن األصول، االلتزامات، اإليراداتيتطلب املشارك حسب هذا املعيار أن حياسب 
 .IAS/IFRS لـــ وفقا

رتتيب على ال رتكةهو ترتيب مشرتك حيث يكون لألطراف اليت لديها سيطرة مش املشروع املشرتك -
ك يف املشار  ب علىجي حقوق يف صايف أصول الرتتيب. تسمى هذه األطراف املشاركني يف مشروع مشرتك.
ذلك  اسب عنحيه أن مشروع مشرتك أن يُثبت حصته يف املشروع املشرتك على أ�ا استثمار، وجيب علي

 كةشروعات املشرت يلة واملت الزماالستثمارات يف املنشآملعيار  ابستخدام طريقة حقوق امللكية وفقا االستثمار
"IAS 28 "ارك املعييف ذل ما مل تكن املنشأة معفاة من تطبيق طريقة حقوق امللكية كما هو حمدد. 

 :IFRS 12"2"  االفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى -7
 :أبن تفصح عن املعلومات اليت متكن مستخدمي قوائمها املالية من تقوميمطالبة املنشأة اىل يهدف   
 طبيعة حصصها يف املنشآت األخرى، واملخاطر املرتبطة هبا؛ -

 .آاثر تلك احلصص على مركزها املايل وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية  -
، ويقرر  موحدةهيكلة غريمنشآت اتبعة، ترتيبات مشرتكة، منشآت زميلة، منشآت معلى هذا املعيار ينطبق 

 يف بيا�هتا املالية.ادراجها جيب اليت نوع املعلومات و أهداف اإلفصاح 

 ":IAS 28" االستثمارات يف املنشآت الزميلة واملشاريع املشرتكة -8

مقاييس القيمة العادلة اليت تطبقها تسمح ابملنشأة اإلبقاء على  2014صدرت تعديالت يف ديسمرب   
 التعديالتهذه  . طبقتمنشأة االستثمار سواء منشأة زميلة أو مشروع مشرتك ملصاحلها يف الشركات التابعة

 .20163جانفي 1ابتداءا من 
وصف احملاسبة عن االستثمارات يف املنشآت الزميلة وحتديد متطلبات تطبيق  اىل هذا املعيار هدفي  

 .يهاامللكية عند احملاسبة عن االستثمارات ف طريقة حقوق

                                                           
 . مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية، "الرتتيبات املشرتكة  IFRS 11"، السعودية للمحاسبني القانونيني اهليئةترمجة ) 1

2 )Paul pacter , op-cit, p181. 
3 ) Deloitte, op-cit,  p77. 
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املشاركة يف قرارات  ته علىقدر و  ،الزميلة هي املنشأة اليت يؤثر فيها املستثمر بشكل كبري الشركات  
 ياسات.أو مشرتكة على تلك السكاملة سيطرة   تالسياسة املالية والتشغيلية، ولكن ليس

 .املطلب الثالث: معايري األدوات املالية
املالية على أ�ا، أي عقد يؤدي اىل نشوء أصل مايل إلحدى  ابألدواتتعرف املعايري احملاسبية اخلاصة   

 :تتمثل هذه املعايري يفاملنشآت والتزام أو أداة حقوق امللكية ملنشأة أخرى، 

  ":32IAS"األدوات املالية: العرض -1
 على أ�ا التزامات أو حقوق ملكيةاهلدف من هذا املعيار هو وضع مبادئ لعرض األدوات املالية   
إىل أصول مالية  املصدر من منظور 32IAS هاصنفيوااللتزامات املالية.  مبادئ للمقاصة بني األصولوضع و 

اخلسائر و ألسهم ا رابحعلى تصنيف الفائدة، وتوزيعات أينطبق والتزامات مالية وأدوات حقوق ملكية، و 
 .ذات العالقة رابحواأل

 "IFRIC 2" ةهب:  أسهم األعضاء يف املنشآت التعاونية واألدوات املشا1اخلاص هبذا املعيار التفسري
اليت تدل على حصة  ،التفسري على األدوات املالية املصدرة ألعضاء املنشآت التعاونية ق هذاينطب  

تسويتها أبدوات حقوق يتم سملكية األعضاء يف املنشأة. وال ينطبق هذا التفسري على األدوات املالية اليت 
متنح بعض األدوات املالية حاملها احلق يف طلب االسرتداد مقابل نقد أو أصل مايل . كما ملكية املنشأة ذاهتا

تقومي شروط االسرتداد تلك عند حتديد ما  يةوابلتايل يعاجل التفسري اشكالية كيف .آخر، ولكنها قد ختضع لقيود
يتضمن أمثلة عن كيفية تطبيق و فها على أ�ا التزامات أو حقوق ملكية؟ إذا كانت األدوات املالية جيب تصني

 .2اإلمجاع املتوصل إليه يف حل اإلشكالية

 :IFRS 7"3"األدوات املالية: االفصاحات  -2
مطالبة املنشآت بتقدمي افصاحات يف قوائمها املالية متكن املستخدمني من  اىلهدف هذا املعيار ي  

 تقومي ما يلي:
 األدوات املالية للمركز املايل للمنشأة وألدائها املايل؛أمهية  -

                                                           
1)Deloitte, op-cit, p80. 

مؤسسة املعايري الدولية ، "ةهبأسهم األعضاء يف املنشآت التعاونية واألدوات املشا IFRIC 2"ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، )  2
  .للتقارير املالية

3) Paul pacter, op-cit, p 176-177. 
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رتة وعند �اية ف الفرتة خالل طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن األدوات املالية اليت تتعرض هلا املنشأة -
ية يف سياق ت النوعفصاحاإعداد التقرير، والطريقة اليت تدير هبا املنشأة تلك املخاطر. إن تقدمي اال

ألدوات ئة عن االناش الكمية ميكن املستخدمني من تكوين صورة عامة لطبيعة ومدى املخاطراالفصاحات 
 .هاتقوميو املالية 

ينطبق هذا املعيار على كافة املنشآت، مبا يف ذلك تلك اليت لديها أدوات مالية قليلة (مثل صاحب   
ملالية ( مثل األدوات امن  العديد مصنع تكون أدواته املالية فقط حساابت مدينة ودائنة) وتلك اليت لديها

 مؤسسة مالية تكون معظم أصوهلا والتزاماهتا أدوات مالية).

 :"IFRS 9"األدوات املالية  -3
إلزامي  ،"األدوات املالية: االعرتاف والقياس" IAS 39حل حمل املعيار  2014الصادر يف جويلية   

ال حيل حمل متطلبات حماسبة التحوط و مع السماح بتطبيقه مبكرا،  2018جانفي 1اءا من تدابالتطبيق 
 IFRSابلقيمة العادلة ملخاطر أسعار الفائدة (حماسبة التحوط الكلي) ألنه مت فصل مرحلة التحوط الكلي عن 

انونية حاليا مشروع التحوط الكلي يف مرحلة مناقشة اإلجراءات الق .نظرا لطبيعتها على املدى الطويل 9
 .1الواجبة

ومات عرض معلو الية امات املااللتز لتقرير املايل عن األصول املالية و لإن اهلدف من هذا املعيار هو وضع مبادئ 
وعدم وقيتها ة للمنشأة، وتستقبليية املمالئمة ومفيدة ملستخدمي القوائم املالية يف تقوميهم ملبالغ التدفقات النقد

 .أتكدها
  :2هبذا املعيارالتفسريات اخلاصة 

IFRIC 16 "التحوطات لصايف استثمار يف عملية أجنبية". 
IFRIC 19 "إطفاء االلتزامات املالية أبدوات حقوق امللكية". 

 

 

 

 

 
                                                           

1)  Deloitte, Op-cit, p37. 
2 ) Deloitte, idem, p40. 
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 .معايري خاصة أخرى املطلب الرابع:
  .عرض احلساابت واملعلومات املاليةب يهتم   IFRS 8مبعاجلة تقلبات األسعار، أما IAS 29 يهتم   

 :IAS 291التقرير املايل يف االقتصاد�ت ذات التضخم املرتفع  -1
طبق هذا املعيار على القوائم املالية مبا يف ذلك املوحدة، ألي منشأة تكون عملتها الوظيفية عملة ي  

بيل املثال سضم على لبلد وتلعرب خصائص البيئة االقتصادية  هذا األخرييشار اىل و اقتصاد ذو تضخم مرتفع. 
 3ى على مد لرتاكميايقارب معدل التضخم أو ربط أسعار الفائدة واالجور واألسعار مبؤشر لألسعار، 

لعام اام مؤشر ستخداباملعيار  ويقتضي إعادة عرض القوائم املالية وفقا هلذا أو يتجاوزها. %100سنوات نسبة 
 ذي يعكس التغريات يف القوة الشرائية العامة للنقود.لألسعار ال

يف فرتة التقرير   IAS 29يقدم هذا التفسري إرشادات حول كيفية تطبيق متطلبات  IFRIC 7التفسريات: 
 .اليت حتدد فيها املنشأة وجود تضخم جامح يف اقتصاد عملتها الوظيفية

 :IFRS 8  القطاعات التشغيلية -2
املنشأة عن معلومات  افصاح له يف املبدأ اجلوهري. يكمن 2009يف جانفي هذا املعيار بدأ تطبيق   

وآاثرها املالية والبيئات  ،متكن مستخدمي قوائمها املالية على تقومي طبيعة أنشطة األعمال اليت تقوم هبا املنشأة
ن املعلومات حول القطاعات ا. كما حيدد أيضا الكيفية اليت جيب هبا االبالغ عاالقتصادية اليت تعمل فيه

التشغيلية يف البيا�ت املالية السنوية ويف التقارير املالية املرحلية، ويضع هذا املعيار متطلبات االفصاحات ذات 
 2العالقة عن املنتجات واخلدمات واملناطق اجلغرافية وكرباء العمالء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 )Deloitte, idem, p79. 
2 ) Paul pacter , op-cit, p177. 
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 :خالصة
أكثر تطبيقا على الساحة العاملية، ويرجع هذا االهتمام اخلاص هبذه املعايري  "IAS/IFRS"أصبحت 

 هاتشجيعاىل  ابإلضافةاىل تزايد عملية تبنيها كمعايري وطنية، أو االستناد عليها عند اعداد معايري وطنية، 
 "FDI" و"IAS/IFRS"مت التوصل اىل أن هناك عالقة بني تبين و  .ستثمار وتوسيع األعمال االقتصاديةلال

أي الز�دة يف تدفقات هذا األخري تؤدي اىل تبين املعايري احملاسبية الدولية، وتطبيق هذه األخرية يؤدي بدوره 
ة اجلودة تؤدي اىل تقارير معدة اعداد جيدا ياملعايري الدولية عال"، ألن FDIاىل ز�دة التدفقات الواردة من "
ل من التباين يف املعلومات ويصبح من السهل للمستثمرين الدوليني لتفسري وشفافة أكثر وابلتايل تدرجييا يقل

" ساهم بشكل فعال يف حل املشاكل احملاسبية اليت يعاين منها IAS/IFRS". مع العلم أن التقارير املالية
"FDI" خاصة "MNC ،العملة األجنبية، صرف مثل مشكل تغريات أسعار " واقرتاح حلول وبدائل هلا

يف اعداد  "MNC"ها من قبل عدد كبري من تطبيقحيث مت توحيد القوائم املالية وتقلبات األسعار وغريها، 
 .قوائمها املالية واإلفصاح عن املعلومات اليت حتتويها

يتطلب بيئة معينة تناسب األهداف والظروف اليت أعدة هلا هذه  "IAS/IFRS"للــــتبين الناجح الإن 
 املضيفة للدول ظروف االقتصادية احملليةالفإن وجود اهلوة أو تزايدها بني أهداف املعايري و  وعليه ،املعايري

وعليه سنتطرق يف الفصل املوايل إىل جتربة اجلزائر يف تبين  قد تزيد من التعقيدات واآلاثر السلبية. "FDIلـــ"
"IAS/IFRS" وأثرها على "FDI". 
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 متهيد:
تتفاعل البيئة اجلزائرية بشكل عام تفاعال اجيابيا ومضطردا مع  ،مع االجتاه املتنامي لعوملة املعايري احملاسبية

ة االقتصادية بوادر السياسإبجراء اصالح على النظام احملاسيب للمؤسسات، يف ظل  ،البيئة احملاسبية الدولية
التوجه حنو اقتصاد السوق، خوصصة املؤسسات العمومية  أمهها ،عدة تتضح يف جماالتديدة، اليت واملالية اجل

خلوصصة الكلية لفائدة املتعاملني الوطنيني، الشراكة مع املؤسسات األجنبية عن طريق فتح رأس املال أو ا
تشجيع و تفعيل دور السوق املالية ، اىل منظمة التجارة العاملية املرتقب االنضمام ،الشراكة مع االحتاد األورويب

  .اقتصادية واعدة، خصبة لالستثمارات مبختلف أشكاهلاسوقا  ابعتبارها متتلك االستثمارات املالية
تفرض على اجلزائر مجلة من التغريات احلتمية وتوفري معلومات  ،املعطيات اجلديدةهذه ابلتايل فإن 

لصعوبة تبادل ،"MNC"ألن احملاسبة الكالسيكية مل تليب احتياجات املستثمرين خاصة  ،حماسبية ومالية موثوقة
دقيقة  على اختاذ قراراهتم االقتصادية بصفةاليت تساعد مستخدمي القوائم املالية  ،املعلومات املالية واحملاسبية

 وأكثر راشدة.
من خالل  "IAS/IFRS"ينقسم هذا الفصل اىل مبحثني، يضم املبحث األول جتربة اجلزائر يف تبين  

، بعرض تطورات اصالح النظام احملاسيب، مقارنته ابملعايري احملاسبية الدولية والصعوابت "SCF"نظام جديد 
" على الشركة الفرع للشركة األم SCF"تضمن أثر تطبيق ياليت رافقت تطبيق النظام اجلديد. أما املبحث الثاين 

 شركة عدوان للكيماو�ت. -للسعودية يف اجلزائر
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  .: جتربة اجلزائر يف تبين معايري االبالغ املايل الدوليةألولاملبحث ا
وير ورقابة وتططيط ا من ختاجاهتتعترب اجلزائر كأي دولة تسعى ملواكبة التغريات االقتصادية وتلبية احتي

 سيب الوطيناملخطط احملا-" من خالل اصالح نظامها السابق IAS/IFRSاقتصادها، هلذا سعت اىل تبين "
"PCN"-  عدم و سبب املشاكل اليت خلقها النظام احملاسيب القدمي بسنة،  30الذي كان مطبق ألكثر من

النظام  –بنظام جديد  واحالله، "MNC" يستجيب الحتياجات وال، اليقني أثناء عملية االستثمار وبعدها
 ."SCFاحملاسيب املايل "

 عرض تطورات اصالح النظام احملاسيب وتقييمه.: املطلب األول
 "PCN"ديث وتغيري واملتمثلة يف حت ،1998بداية من سنة  ،بدأت أعمال االصالح من طرف الدولة

احملاسيب  لإلصالحة مث أعدت مناقصة دولي ، 2001ة نس توقفو يف بداية األمر  "CNC"والذي تكفل به 
شهرا  12يف  حملاسيبظام اتطوير النلبتمويل من البنك الدويل  ،وأوكلت للمجلس الوطين للمحاسبة الفرنسي

  ."CNC"ابلتعاون مع 

   .احملاسيب ابإلصالحاألول: االعمال املتعلقة  فرعال

 . أوال: اصالح النظام احملاسيب

على اهليئات  وعرضت ،"PCN"اختيارات ممكنة إلصالح  ثالثالفرنسي للمحاسبة  اجمللس قدم
 :1افقة على االختيار الثالث املتمثل يفومتت املو  اجلزائرية املختصة الختيار أحدها
 اسيب جديد متطابقحمإذ يتضمن هذا االختيار اصدار خمطط  "IAS/IFRS"إعداد نظام حماسيب يتطابق مع 

ض م عر يسجيل وتقياجلة وتيف مع وتبين احللول الدولية ،عايري احملاسبة الدوليةاملمع مفاهيم ومبادئ وقواعد 
 يلي: العمليات مع نسبة احرتام للخصائص الوطنية، ويؤدي هذا االصالح اىل ما

 خدمة املؤسسات األجنبية العاملة يف اجلزائر؛  .أ

 مراجعة النظام التعليمي أبكمله من أجل دمج املبادئ واملفاهيم اجلديدة؛  .ب

 ؛"SCF" مواجهة احملرتفني بعض الصعوابت لالندماج يف النظام احملاسيب اجلديد .ج
 ..). .السوق املايل نقص يف هياكل التطبيق السليم للنظام اجلديد ( الشركات املهنية الدولية، .د

                                                        
1) Lakhdar khellef, idem , p153-154. 
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وكان  ،يالبنك العامل مويل منت بتمتنظرا  ألن عملية االصالح احملاسيب يف اجلزائر  ،وهذا اخليار مل يكن حمايدا
صالح احب االصلذي ااالصالح  هذا ما يفسر التغيري اجلذري الجتاه ،له األثر على اخليار اجلزائري

  .االقتصادي

   .: اصالح مهنة احملاسبةنيااث
إحداث تغيريات جذرية على طبيعة املنظمات املهنية املتعلقة مبهنة  مت ،احملاسيبالنظام يف إطار إصالح 

املتعلق إبعادة تنظيم مهن  01-10احملاسبة واملراجعة، من خالل جمموعة من املراسيم التنفيذية، أمهها قانون 
اسبني ملصف الوطين للخرباء احملانقل الصالحيات من و  ،وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد نيخبري احملاسب

بــ إحداث ثالث جمالس وطنية هلا عالقة مباشرة و  ،وزارة املالــيةالوحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين إىل 
"CNC" ملمارسة رقابة الدولة على املنظمات الثالث من خالل تعيني ممثلني عن وزير املالية مع جمالسهم ،

، وكان االصالح من ب مهنيي احملاسبة من قبل الدولةتدريلهنة احملاسبة يف مالوطنية؛ إنشاء معهد متخصص 
 1أجل حتقيق األهداف التالية:

  ؛تنظيم وإدارة أفضل ملهنة احملاسبة •
 ضمان جودة املعلومات احملاسبية واملالية اليت تنتجها الشركات؛ •

 الداخلية؛ية واملال صاديةحتديث اإلطار التشريعي والتنظيمي ملهنة احملاسبة ملراعاة التطورات االقت •

 تلبية احلاجة إىل إدراج مهنة احملاسبة اجلزائرية يف بيئة دولية؛  •

يد حيز املالية اجلد حملاسبةانظام لإعادة تنظيم ممارسة مهنة احملاسبة وهتيئة الظروف من أجل التنفيذ الفعال  •
 .2010يناير عام  1التنفيذ يف 

 

 

 

 

 

                                                        
املؤمتر الدويل األول حول االصالح احملاسيب يف  ،" أثر االصالحات احملاسبية على هيكلة املنظمات املهنية يف اجلزائر"،) براق حممد، قمان عمر 1

 .12-11، ص2001نوفمرب  30و  29اجلزائر،  جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  يومي 
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 .تقييم عملية االصالح احملاسيبالفرع الثاين: 
 :1تقييم عملية االصالح من عدة جوانب كالتايل مت

ر�مج نطالق بايث مت حاستغرقت عملية االصالح فرتة زمنية طويلة  االصالح:من حيث فرتة عملية  -1

 10عد أكثر من أي ب 2010أما التجسيد الفعلي مت  "PCN"من خالل تقييم  1999االصالح يف سنة 
 سنوات. 

يتطلب  "SCF" طبيقاح تجن البيئة احملاسبية اجلزائرية لالصالح:من حيث مدى مالئمة واستعداد  -2

 توفر شروط جيب على الدولة القيام هبا منها:

 ؛"SCF" للــــــ العمل على التطبيق أو االدخال التدرجيي -
لقيام بدورات النظام، ذا االتكفل بتكوين ورسكلة كل من االطارات واملختصني واألكادميني واملهنيني هل -

بيق يفية تطكت يف  من قبل اجلمعيات املهنية ومكاتب احملاسبة والتدقيق وحمافظي احلسااب متخصصة
"IAS/IFRS" ديدة؛الت اجلبشكل يتفق مع متطلبات البيئة اجلزائرية ويتوافق معها وفق التعدي 

من خالل تنظيم  هاملوتوضيح خمتلف مع "SCF" ــحتديد خمتلف التشريعات والتنظيمات اليت تتعلق ب -
 مللتقيات واملنتد�ت والورشات لألطراف املعنية؛ا

 االخنراط يف الربامج اليت تنظمها اجلمعيات احملاسبية الدولية.  -

هذا ن اجلوانب، و تطلب العديد من الرتتيبات اليت متس العديد مي "IAS/IFRS"كما ان تطبيق 
ري على املعاي هذه تطبيق حىت ال تعرتض عملية التطبيق بعض الصعوابت والعوائق اليت ميكن أن تصحب
يئة جلزائرية ابلبلبيئة اادماج األطراف املعنية ابحملاسبة كما جاءت متطلبات التطبيق ألجل حتقيق اهلدف ابن

 .الدولية
النقص يف مرافقة املؤسسات املعنية بتطبيق  ،بشكل تدرجييمل تكن  يف الواقعأما عملية االصالح احملاسيب 

"SCF"  مؤسسة وحسب امكانياهتا اخلاصة يف تسيري االنتقال حنو حيث ترك اجملال لكل"SCF"  مما أدى اىل
جتمد الرتبصات التطبيقية و ، 2عدم جدية بعض معدي القوائم املالية يف تطبيقه نتيجة لنقص وعيهم أبمهيته

اىل  2010للمهنيني نتيجة اعادة تنظيم مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد منذ سنة 
                                                        

، 2،  أطروحة دكتوراه، جامعة بليدة دراسة حالة اجلزائر " -" أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل االصالح احملاسيب ) سايح فايز،  1
 . 166-160، ص 2015

 256، ص نفس املرجع) سايح فايز،  2
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أن  أيضا ويالحظ، 1ارتكاز التكوين على التقنيات احملاسبية دون االطار التصوري .2014منتصف سنة 
الدول اليت حتضر لتطبيق مثل هذا النظام اجلديد قد شرعت يف التكوين لسنوات قبل التطبيق مثال تونس 

 سنوات. 5سنوات وفرنسا  10حضرت لذلك أزيد من 
على وتعديالت عدة اصالحات  أتخرا يف عرفت البيئة احملاسبية اجلزائرية اجلديد متاشيا مع الواقع احملاسيب

، لكن رغم املهنة احملاسبيةو والنظام املصريف وكذا على نظام التعليم والتكوين احملاسيب والتجاري النظام اجلبائي 
 .SCF"2"يعترب دليال على رغبة الدولة ووعيها بضرورة تكييف البيئة احملاسبية مع حمتوى ذلك 

اركة الفاعلني يف البيئة مش عملية بدونالمتت  من حيث اهليئات اليت أوكلت إليها عملية االصالح: -1

فاعلني اعية جلميع الكة اجلمملشار ااحملاسبية على رأسهم ادارة الضرائب ومهين احملاسبة فكان من األفضل أن تتم 
 كرات املنهجيةار املذ  اصديفالـتأخر كما ال نغفل   وأخذ آرائهم واقرتاحاهتم مبا يساعد على جناح العملية.

 19/10/2010رخة يف يل املؤ األو  املفسرة للتطبيق األويل للنظام احملاسيب املايل مثال مذكرة منهجية للتطبيق
اسبية من يات احملسجيل العملليت هتدف اىل توضيح آلية االنتقال وتا ،أشهر من التطبيق 10أي بعد أكثر من 

 ايل سنة من تطبيقأي تقريبا بعد حو  28/12/2010املخطط القدمي اىل النظام اجلديد جاءت بتاريخ 
"SCF ،"ميش الدولة هت. و جلةب املؤ مل تتضمن وضعية احلساابت كالضرائ املذكرات املنهجية ويالحظ أيضا أن

للنظام  لتطبيق األويلفسرة لية املساابت واخلبري احملاسيب وعدم ادراجهم يف اعداد املذكرات املنهجللمحافظ احل
 .احملاسيب املايل

 SCF. و IAS/IFRSاملقارنة بني : يناملطلب الثا

املتعلق ابلنظام احملاسيب املايل  2007نوفمرب  25املؤرخ يف  07/11مبوجب القانون  "SCF"صدر 
 .20103أول يناير سنة  يفوأتجل بناءا على طلب املستخدمني  ،2009مقرر يف عام  هكان تطبيقو 

                                                        
 .259، ص سابق رجعمسايح فايز، ) 1
امللتقى الدويل حول  ،" "مدى استجابة البيئة احملاسبية والتشريعات القانونية لالصالح احملاسيب يف اجلزائر ،) صديقي مسعود، بوقفة عالء 2

 .20، ص 2013جانفي  14-13مستغامن، يومي  -النظام احملاسيب املايل وعالقته ابملعايري احملاسبية الدولية، جامعة عبد احلميد بن ابديس
التكميلي لسنة واملتضمن القانون املالية  2008يوليو سنة  27املوافق لـ  1429رجب عام  24املؤرخ يف  02-08األمر رقم  ،62 ادة) امل 3

 .42اجلريدة الرمسية العدد  ،2008
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بتخزين  سمحتلومة املالية "نظام لتنظيم املع احملاسبة املالية هي 03 تهماديف  07/11القانون عرف 
ية ة املاللوضعيامعطيات قاعدية، تصنيفها، تقييمها، وتسجيلها وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن 

 وممتلكات الكيان وجناعته، ووضعية خزينته يف �اية السنة املالية". 
املرجعية و  : املرجعية الفرنكفونية1على مرجعيتني أساسيتني مها "SCF"مت االعتماد يف اعداد 

 .سكسونيةاألجنلو 

 حساابت تماده على مدونةكذلك ابلنموذج الفرنكفوي ابع  "SCF"أخذ النظام  املرجعية الفرانكفونية: -1

 لنموذج الفرنكفوينا، وميكن تفسري هذا التوجه حنو 1982لسنة  "PCG"معظم حساابت  يف مثلتمفصلة ت
ذا هاسبة الفرنسي ين للمحالوط لتوكيل مهمة االصالح احملاسيب يف اجلزائر اىل خرباء فرنسيني اتبعني للمجلس

 .فرنسيالستعمار الا-التأثر ابالرتباط التارخيي بني البلدين  من �حية أخرىأما من �حية، 

صراحة  "SCF"نفيذ ت ءاتإبجرارغم عدم اشارة املرسوم التنفيذي اخلاص  جنلوسكسونية:املرجعية األ -2

ين من خالل معظم للنموذج االجنلوسكسو  "SCF"أنه ميكن مالحظة تبين  إال "IAS/IFRS"اىل اعتماد 
ائر يف غبة اجلز رجع لر ملرجع يذا اهلفتبنيه  ،اجلديدة للتقييم والتنظيم احملاسيب اليت جاء هبا واإلجراءاتالطرق 

 ن جهة أخرىأما م ،ن جهةمهذا جنلوسكسونية االندماج يف االقتصاد الدويل الذي هتيمن عليه املنظومة األ
 اقتصادها. إبصالح يت تقومعلى معظم الدول ال البنك الدويل وصندوق النقد الدويل اليت يفرضهاالضغوطات 

 .SCFو IAS/IFRSأوال: التوافق بني 
من حيث املبادئ  IAS/IFRS مع SCF معايري احملاسبية اجلزائريةللنقاط التوافق  املوايلاجلدول سنعرض يف 

 والقوائم املالية وتقييم بنودها.

 

 

 

 

 
                                                        

، مداخلة يف امللتقى الوطين حول النظام "IAS/IFRS"دراسة مقارنة بني جتربيت املغرب واجلزائر يف تطبيق ) خالد جفال، نور اهلدى حداد،  1
جانفي  14-13مستغامن، يومي  -احلميد بن ابديس، جامعة عبد IAS/IFRSاحملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته ابملعايري احملاسبية الدولية 

 .13-12، ص 2013
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 .): مقارنة املعايري اجلزائرية مع املعايري احملاسبية الدولية04اجلدول رقم (

رقم املعيار أو املعايري الدولية  تسمية املعيار اجملموعة
 أو املقابلةالقريبة 

 التثبيتات العينية واملعنوية املعايري املتعلقة ابألصول
 التثبيتات املالية

 واملنتوجات قيد التنفيذ املخزو�ت

16/27/28/ 32 IAS  
32 IAS  

 11/2 IAS  

 رؤوس األموال اخلاصة املعايري املتعلقة ابخلصوم
 اإلعا�ت

 املؤو�ت املخاطر
 قروض وخصوم مالية أخرى

01    IAS  
20 IAS  
37/36 IAS  
32/39/23/01 IAS  

املعايري املتعلقة بقواعد تقييم 
 احملاسبة

 األعباء
 النواتج

01 IAS  
01/18 IAS  

 تقييم األعباء والنواتج معايري ذات صفة خاصة
 األدوات املالية

عقود التأمني والعمليات املنجزة 
 بصفة مشرتكة أو حساابت الغري

 األجلالعقود طويلة 
 الضرائب املؤجلة

 متويل-عقود اإلجيار
 امتيازات املستخدمني

 العمليات املنجزة ابلعمالت األجنبية

23/18  IAS  
39 IAS  

IFRS 04 
IFRS 03  

IAS 11 
IAS 12 
IAS 17 
IAS 19 
IAS 21 

تطبيق  " النظام احملاسيب املايل اجلديد وإشكالية  سامح خمتار، املصدر:
الدولية يف إقتصاد غري مؤهل"، مداخلة يف امللتقى الدويل املعايري احملاسبية 

األول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، 
 .10، ص2010جانفي،  18-17املركز اجلامعي ابلوادي، يومي 

  .SCFو IAS/IFRSالتباعد بنياثنيا: 
يف كثري من البنود مع وجود بعض  SCFهناك توافق بني ما جاء به يف املعايري الدولية وبني   

على خالف ما ذكر يف  SCFاالختالفات يف بعض طرق التقييم وعدم ذكر بعض العناصر ضمن 
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IAS/IFRS كما أن هناك اختالف يف املصطلحات املستخدمة وذلك راجع اىل املصادر اليت أخذ منها ،
SCF 1االختالفنقاط ، فيما يلي سنشري اىل بعض: 

ية مات مال معلو مناذج قاعدية للكشوف املالية حبيث تكييفها مع كل كيان قصد توفري SCFيقدم  -1
ري العادية يف غبظهور البنود  يسمح SCFكما أن ،  IAS/IFRSعلى عكس تستجيب ملقتضيات التنظيم، 

 اخلسارة)؛ لربح أواصايف (ألغاها عند عرض قائمة الدخل  جدول النتائج على عكس املعايري احملاسبية حيث

تخذ توق ومل الصندللمؤسسات الصغرية مبسك حماسبة واحدة ترتكز على حركيت اخلزينة و  SCF يسمح -2
IAS/IFRS مبثل هذه األحكام؛ 

مذكورة يف  قاعدة الوحدة النقدية وهي قاعد غري SCFعلى مستوى اإلطار املفاهيمي يعرف  -3
IAS/IFRS؛ 

عاجل يف أي يت مل تات والالقواعد اخلاصة يف جماالت التنظيم ومسك احملاسبة وتسجيل العملي SCFحيدد  -4
 ؛IAS/IFRSمعيار من 

اىل تفاصيل حاالت اقتناء األصل (التثبيتات العينية واملعنوية)، اليت ذكرت يف  SCFمل يتطرق  -5
IAS/IFRS الة التطوير الداخلي وابلتايل كيفية من شراء منفصل، اندماج، تبادل أصل أبصل مشابه أو ح

، إال أن هذا SCFمقارنة بـ  IAS 39أصناف األصول املالية أكثر وضوحا يف تقييم هذه احلاالت. أما 
يشرتط استخدام السعر املتوسط يف الشهر األخري من السنة املالية عند القياس الالحق لألصول املتاحة  األخري

 ؛2يشر اىل ذلك مل IAS 39للبيع املسعرة بينما 
تندرج ضمن قواعد  SCFخنفاض يف القيمة الواردة يف االإن متطلبات قياس  اخنفاض قيمة األصول: -6

قد يؤدي تطبيق هذه  هلذاتنطبق على كل أصول املؤسسة بدون استثناء، و  وابلتايل فهي ،عامة للتقييم
املتطلبات على أصول مثل األصول البيولوجية املتعلقة ابلنشاط الزراعي، أو األصول الناشئة عن عقود اإلنشاء 

أي SCFيتضمن  ا ملمك.إىل وجود حتريفات ألن هذه النوعية من األصول حتتاج معاجلة خاصة هبا
تقييم ما إذا كان األصل قد اخنفضت قيمته، أو ما إذا  مؤشرات(داخلية أو خارجية) ميكن اإلستناد إليها عند 

فيما خيص اخنفاض قيمة األصول املالية فينطبق أما .كان خسارة اخنفاض قيمة األصل قد زالت أو اخنفضت
                                                        

 .17-16) تيقاوي العريب، مرجع سابق، ص 1
قياس وتقييم لبنود القوائم  -"مقارنة النظام احملاسيب املايل ابملعايري احملاسبية الدولية) مسعود دراوسي، ضيف هللا حممد اهلادي، قوادري حممد، 2

البليدة، يومي امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري احملاسبية الدولية واملعايري الدولية للتدقيق، جامعة سعد دحلب ، املالية"
 .16-15ص، 2011ديسمرب  13-14
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واليت من  SCFعليها نفس املتطلبات اخلاصة ابخنفاض قيمة األصول ككل ضمن قواعد التقييم العامة وذلك 
ختتلف فيما بني  هاطلبات اخنفاض قيمة األصول خاصة هبا، ألن متطلبات قياساملفروض خيصص هلا مت

وفقا لقواعد التقييم العامة، وهذا ما  تهاأصناف األصول املالية فكيف إذا مت تطبيق متطلبات قياس اخنفاض قيم
واليت يتطلب  سوف ينشأ عنه صعوبة يف تطبيق بعض املتطلبات مثل القيمة القابلة للتحصيل والقيمة املنفعية

 ؛1األمر إعادة تكييفها لتتوافق مع خصائص األصول املالية عن ابقي األصول األخرى
عديدة  ألحكام ختضع تكاليف اخلدمات إلعادة املعاجلة وطرق تقييم ابقي التكاليف لتكوين مؤونة -7

 ؛IAS/IFRSومفصلة على مستوى 
اجلة جمال يفية معىل كومل يشري إ جازهتارغم و  اىل معاجلة خاصة ابلبنوك وشركات التأمني SCFتطرق  -8

 ؛ملالية كعقارات التوظيف والزراعةااألدوات 
بعني االعتبار يف اجلانب احملاسيب اإليرادات إال إذا مت تقديرها بطريقة عقالنية، ويكون  SCFمل �خذ  -9

 2ذلك وفق االتفاق أو وجود عقد أو طلبيات؛

 ؛IAS/IFRSومسموحة يف  SCFإجبارية عمليات اجلرد الدائم يف  -10
 ومن أمهها: SCFتوجد معاجلات أخرى مل يتطرق هلا  -11

 ؛تقييم األصول الثابتة املادية ابلقيمة العادلة عند اتريخ االقفال -
 ؛اجبناء واالنتالشراء، لطريقة التسجيل احملاسيب لتكاليف القروض املرتبطة اب -
 ؛لغ اإلعانةة من مبملخفضامار بقيمة شرائها التسجيل احملاسيب لألصول الثابتة املقدمة كإعانة استث -
 ورة.الل الدختيجة التسجيل احملاسيب ألثر تغريات الطرق احملاسبية أو تصحيح األخطاء يف الن -

 

 

 

 

                                                        
األكادميية للدراسات ، "اجلزائرية "خماطر التدقيق يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية، قادري عبد القادر)  1

 .38-37ص ، 2016جانفي ، 15العدد ، اإلجتماعية واإلنسانية

، رسالة ماجستري، جامعة حالة النظام احملاسيب املايل" -"عرض ومراجعة القوائم املالية يف ظل معايري احملاسبة واملراجعة الدولية) عزة األزهر، 2
 .214، ص2009البليدة، اجلزائر، 
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 .لتطورات املعايري احملاسبية الدولية SCF: أمهية مسايرة لثاملطلب الثا
املعايري احملاسبية يف دول العامل تتمثل يف: املدخل السياسي البحت الذي  إلصدارتوجد أربع مداخل   

ا ويف خلصوص يف فرنسالى وجه ع ،بيةيعتمد على التشريع يف إصدار املعايري احملاسبية واملنتشر يف القارة األورو 
رونة ة عالية من املجيز بدر يتم حيث ،أمريكا الالتينية، املدخل املهين اخلاص يف الوال�ت املتحدة األمريكية

ي منظمة لعام واخلاص ألقطاع اابني  والسرعة املناسبة يف التعديل ملواكبة االحتياجات املتغرية، املدخل املختلط
نها بيق ما يصدر عتلزم تطو عمها القطاع اخلاص تعمل كمنظم عام وتقوم ابصدار املعايري احملاسبية واحلكومة تد

لذي يصعب االبحت  سياسيأما اجلزائر تعتمد على املدخل ال .الياابن من تعليمات وهذا النوع منتشر يف
زائر غري حملاسيب يف اجلصالح اإن االاالصالح فيه بنفس الوترية اليت حتدث ابملداخيل املهنية األخرى، وابلتايل ف

 .IAS/IFRS مرن بدرجة كافية جتعله يساير التحديثات يف

 20081جويلية  26ابلنصوص القانونية مبا يف ذلك مرسوم  هلاواستكم 11-07قانون ألنه منذ صدور 
احملتوى  اسبةحمواملنتجات) و  صروفاتالذي بني قواعد التقييم جلميع عناصر امليزانية (األصول، اخلصوم، امل
  IAS، ومت إلغاء معايريIAS/IFRSوعرض القوائم املالية واملصطلحات وقواعد سري احلساابت مت تعديل 

ويف اجلدول أد�ه سنتطرق اىل املعايري  ، حيث أدخلت أساليب جديدة للتقييم.IFRSيري جديدة واحالهلا مبعا
  أعاله: 26/07/2008املرسوم من خالل فصول ، SCFاجلديدة وأثرها على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

"حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد ، 2008يوليو  26مرسوم تنفيذي )  1
 .2009مارس  25، 19، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد سريها"
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 :SCFعلى  IAS/IFRS) أثر تغري معايري احملاسبية 05اجلدول رقم: (

 IFRS SCFاملعايري احملاسبية اجلديدة 

IFRS 9  األدوات املالية الذي حل حملIAS 39 
IFRS 9 قابل 2018جانفي 1 يطبق بداية من ،

 .2015للتطبيق املبكر يف فيفري 

 :2القسم  -الفصل الثاين
أصول مالية غري جارية (تثبيتات مالية): سندات 

 .وحساابت دائنة
 :6القسم  -الفصل الثاين

 .القروض واخلصوم املالية األخرى
 حول احلساابت املدجمة: IFRSاملعايري 

• IFRS 10 القوائم املالية املوحدة 
• IFRS 11 الرتتيبات املشرتكة 
• IFRS 12  االفصاح عن احلصص يف املنشآت

 .األخرى

 :2القسم  -الفصل الثالث
 .احلساابت املدجمة -جتميع الكيا�ت –اإلدماج 

IFRS 13 قياس القيمة العادلة 
 2013جانفي  1معيار قابل للتطبيق 

مرة يف طرق  37كلمة " القيمة العادلة" ذكرت 
 .SCFالتقييم يف 

IFRS 15 اإليرادات املتأتية من العقود املربمة مع الزابئن 
 IAS 18و IAS 11هذا املعيار حل حمل 

 2017جانفي  1من  ابتداءا قابل للتطبيق
 

 :1القسم  -الفصل األول
واملنتوجات يف إدراج األصول واخلصوم واألعباء 

 .احلساابت
 :3القسم  -الفصل الثالث

 .عقود طويلة األجل
IFRS 16   حل حمل املعيار   عقود اإلجيارIAS 17 

يسمح ابلتطبيق املبكر  2019جانفي  1قابل للتطبيق 
 IFRS 15له بشرط تطبيق 

 :5القسم  -الفصل الثالث
 .التمويل–عقود اإلجيار 

Source: Abdelouahab Essadek , "La comptabilité : Outil de développement économique", 
Expert Comptable , article publié: www.cn-cncc.dz/wp-content/uploads/2016/10/ESSADEK-La-
comptabilit%C3%A9-2v-DEF.pdf, vu le 25/11/2016. 

 IFRS 09 ،10 IFRSن هناك بعض املعايري (مع العلم أب ذه املعايريعرض خمتصر هلسنتطرق فيما يلي اىل 
11 IFRS  ،12 IFRS:تطرقنا هلا سابقا ( 
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 :IFRS 13 قياس القيمة العادلة -1
السعر الذي  �اعلى أ فهيعر يضع هذا املعيار اطارا لقياس القيمة العادلة ومتطلبات االفصاح عنها، و   

يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام يف معاملة يف ظروف اعتيادية منتظمة بني املشاركني يف السوق 
 .1لقيمة العادلةابقياس لوينطبق هذا املعيار عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح اب .يف اتريخ القياس

 :IFRS 15  اإليرادات املتأتية من العقود املربمة مع الزابئن -2
لتقدمي معلومات مفيدة إىل  قهاوضع املبادئ اليت جيب على املنشأة أن تطبل ا املعياريهدف هذ  

ومبلغ وتوقيت وعدم أتكد اإليراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع  مستخدمي القوائم املالية عن طبيعة
 2 ة:اخلطوات التالي، تطبق املنشأة IFRS 15مبوجب  على االيرادات للتعرف. عميل

 ؛حتديد العقد (العقود) مع العميل  -
 ؛ةء املميز ئع أو اخلدمات للعمالااللتزامات هي وعود يف عقد لنقل البضا .حتديد التزامات األداء يف العقد -
ئع قل البضاستحقا مقابل نسعر الصفقة هو املبلغ الذي تتوقع الشركة أن يكون م ة:حتديد سعر املعامل  -

أة لى املنشعبلغا متغريا، فيجب إذا كان املبلغ املوعود يف العقد يتضمن م ل.املوعودة إىل العميأو اخلدمات 
دة إىل املوعو  خلدماتاتوقع أن يكون مستحقا مقابل نقل البضائع أو يكون متقدير مبلغ املقابل الذي 

 ؛العمالء
و خدمة حمددة أل سلعة ا لكبذاهتختصيص سعر املعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البيع القائمة   -

 ؛وعد هبا يف العقد
 عندما أي (عميلال اىل وعودةامل حتويل اخلدمةابإليرادات عند الوفاء إبلتزام األداء عن طريق  اإلعرتاف -

نقل عادة للوعود بمعني (  وقتقد يتم الوفاء ابلتزام األداء يف اخلدمة)، حيصل العميل على السيطرة على تلك
سيختار  يتم ذلكلكي و  ل)يالبضائع إىل العميل) أو مع مرور الوقت (عادة للوعود بنقل اخلدمات إىل العم
 ءألداء ابلتزامات اد الوفاا عنهبالكيان مقياسا مناسبا للتقدم لتحديد مقدار اإليرادات اليت ينبغي االعرتاف 

  واملرضي.

 
 

                                                        
.cit, p181-Paul Pacter, Op  )1 

2 ) Paul Pacter, idem, p182. 
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 :IFRS 16عقود االجيار  -3
أي العميل  -ينص على مبادئ االعرتاف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االجيار لكال الطرفني للعقد

، استثناءا  ميكن تطبيقه قبل التاريخ 2019ويطبق ابتداءا من الفاتح جانفي  -د " املؤجر"ور "املستأجر"، وامل
"االيرادات عن العقود املربمة مع الزابئن"، هبدف IFRS 15 الفعلي للتنفيذ فقط إذا كانت املؤسسة تطبق 

حيث يوفر معلومات  ات،اإلجيار حتسني فعالية االفصاح عن عقود االجيار وعملية تقدمي التقارير املالية من 
املالية لتقييم أتثري االجيارات على األداء املايل، املركز املايل والتدفقات النقدية  القوائمموجهة ملستخدمي 

" االجيارات" والتفسريات ذات الصلة  IAS 17وحيل حمل  . يطبق هذا املعيار فقط على عقود االجيار1للكيان
)IFRIC 4 ،SIC-15 ،SIC 27(.  حيث اهتمIASB ابلعناصر التالية: تعريف عقد  يف هذا املعيار

املستأجر، االعرتاف ابإلعفاءات فصل -االجيار، االعرتاف ابألصول واخلصوم، التسجيل حماسيب لعقد االجيار 
حماسبة و  IFRS 16عناصر التأجري عن اخلدمات، القياس، افصاح املستأجر، انتقال املستأجر اىل املعيار 

 املؤجر.

 :2يلي ميكن عرضها يف ما IFRS 16فوائد تطبيق أما 

ل للمستأجرين ان الدخة وبينقص املعلومات واإلفصاح يف امليزاني ابلنسبة للمحللني واملستثمرين: -

الحق ملدرجة يف املاعلومات ى املخاصة دون اطالع املستثمرين واحملللني عل ،حول التأثري املايل وأصول الشركة
هذا  ،ىل آخرإن حملل متلف ختواالعتماد على تقنيات لتقدير أصول الشركة والتزامات االجيار اليت ميكن أن 

لصادق يل ا التمثتوفريبالذي يسمح  ،يؤدي اىل نتائج مرتفعة غري دقيقة على عكس تطبيق املعيار اجلديد
قرارات عند اختاذ ال للشركة ملايلللمركز املايل للشركة، ز�دة الشفافية وتقييم أفضل للوضع املايل واألداء ا
من أجل احلصول على  IAS 17االستثمارية والتقليل من احلاجة اىل اجراء التعديالت اليت تقام عند تطبيق 

 املعلومات الالزمة.

 ابلنسبة للمؤسسات االقتصادية: -

 حتسني عملية اختاذ القرارات اخلاصة بكيفية التمويل وتشغيل مشاريعهم؛  •

                                                        
1) Deloitte, "Leases a guide to IFRS 16", june 2016, the article is available online: 
www2.deloitte.com, p3& p10, seen the 04/02/2016. 
2 ) Effects Analysis IFRS, "IFRS 16 Leases",  IFRS Foundation,  January 2016, pp 22-30. 
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 120 

التزامات و ألصول  لقياسمن خالل توحيد االعرتاف وا الشركاتحتسني وإمكانية املقارنة بني قوائم  •
 ء األصول، كماض لشرايت تقرت اليت تؤجر األصول وال الشركاتمجيع عقود االجيار بدون اجراء تعديالت، وبني 

 يعكس أيضا االختالفات االقتصادية بني هذه املعامالت.

 :IFRS for SMEs  املتوسطة احلجمالصغرية و  مؤسساتللمعيار اإلبالغ املايل الدويل  -4
 1ولكن:، الكاملة IAS/IFRSلى املبادئ الواردة يف ع هذا املعيار يستند

شاريع الصغرية صلة ابمل اليت ليست هلا الكاملة IAS/IFRSيف الواردة حذف بعض املواضيع مت  -
 واملتوسطة النموذجية؛

تبسيط األسلوب و  الكاملة IAS/IFRSبعض خيارات السياسات احملاسبية يف ب هذا املعيار ال يسمح -
 متاح للمشاريع الصغرية واملتوسطة؛

 ؛الكاملة IAS/IFRSتبسيط العديد من مبادئ االعرتاف والقياس يف مت  -
اىل معيار يراعي  SMEs الصغرية واملتوسطة املؤسساتمت اعداد هذا املعيار انطالقا من حاجة   

هلذه خصوصية هذه املؤسسات وخصوصية الدول النامية بغرض مواجهة االحتياجات املتعددة للتقارير املالية 
مع معدي ومستخدمي التقارير  2005بعقد اجتماعات عامة مفتوحة يف أفريل  IASB، قام املؤسسات

القضا� اليت ميكن تبسيطها من أجل املعيار اخلاص  حولاليت مت خالهلا طرح سؤالني أساسيني  SMEsلـــاملالية 
ويف حالة  SMEsبـــــبشكلها الكامل أل�ا غري موجودة  IFRS من القضا� اليت جيب الغاؤهاو  ،SMEsبـــــ

مت اعداد  2007يف فيفري  .بشكلها الكامل ملعاجلتها؟ IFRSظهورها هل ميكن هلذه املؤسسات الرجوع اىل 
صدر املعيار بشكله النهائي وقد حددت فرتة ثالث سنوات يف كل  2009يف جويلية . مسودة عرض املعيار

 .2النظر يف املعيار وفق املستجدات إلعادةمرة 
جعل النظام احملاسيب ميثل  ياالمر الذ ،املؤسسات على حد سواءعلى مجيع  "SCF" تطبيق اجلزائر عممت

ألن االفتقار اىل الشفافية والكشف عن املعلومات املالية  ،أحد العقبات يف طريق منو وتطور هذه املؤسسات
مؤسساهتم ونقص املعرفة الالزمة  اختاذ قراراهتم وتسيريو  صعوابت يف التسيري واحلصول على التمويل ،يؤدي اىل

 IFRS for. يعترب 3من مث عدم القدرة على االستمرار واملنافسة ،التطورات االقتصادية والتكنولوجية ملواكبة

                                                        
1 ) Paul Pacter, idem, p203. 

"املعيار الدويل للتقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: فرصة حتدي للدول النامية (مع االشارة لتجربة  عمر عزاوي، أمال مهاوة،)  2
 .97، ص 2012، 11، جملة الباحث، عدداجلزائر)"

 .98نفس املرجع، ص  ) عمر عزاوي، أمال مهاوة، 3
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SMEs ألن  القتصاد اجلزائريذو أمهية خاصة لSME تشكل قاعدة أساسية ذات أتثري هام على تطور 
منها تعلن عن  %50من امجايل املؤسسات، إال أن  %95حيث ميثل تعداد هذه املؤسسات  االقتصاد،

من انشائها رغم الدعم املقدم هلا وحجم القروض والتسهيالت  افالسها وخترج من السوق قبل مخسة سنوات
قبة ولكن ليست املقدمة ويعود ذلك الفشل لعدة اشكاليات يواجهها القطاع ومن بينها احملاسبة اليت تعترب الع

  .العقبة الوحيدة
توافق بني املتغريات البيئية  إلحداثالتطوير الدائم للمعايري ونظم املعلومات احملاسبية ابلتايل   

ئم املالية لثقة يف القواز�دة الاسيا يعد متطلبا أس ،(االقتصادية االجتماعية والتشريعية) وبني املعايري الدولية
 .االجنيب بصفة عامةوللمستثمر  MNCابلنسبة 

ية سنة الدول ةيعايري احملاسبمتتاز خباصية التغيري والتحديث فمنذ صدور امل IAS/IFRSكما ارأتينا سابقا أن 
 لتفسريات اليتاضال عن ذا فههناك العديد من املعايري اليت مت الغاؤها أو استبداهلا مبعايري أخرى  1973

زائري ح احملاسيب اجلاالصال ع وضعتصدر مرافقة للمعايري اليت هي أيضا دائمة التغيري، عند مقارنة هذا الوضع م
، تقرر يف 2009نة يف س صالح املستمر على سبيل املثالجند أنه ال توجد هناك آلية تضمن التحديث واال

IASB  اصدارIFRS for SMEs  هتا ستخدم بياتواجلهات اليت  هلذه املؤسساتهبدف تقدمي االستفادة�
زائر يالحظ اسيب يف اجلصالح احملة االاملالية من جمموعة موحدة من املعايري احملاسبية الدولية لكن املتتبع لعملي

 ملؤسساتان هذه أخاصة و غياب اطار واضح خاص هبا يكفل متابعة التحديثات والتغيريات اليت حتدث فيها 
 .لنسيج املؤسسايت اجلزائريتشكل األغلبية الساحقة من ا

 جهة له." واالنتقادات املو SCF"أهم الصعوابت اليت رافقت تطبيق الرابع:  ملطلبا
استبيان وطين خاص  إبعداد ،"SCF"قام اجمللس الوطين للمحاسبة عن طريق جلنة متابعة تطبيق 

من املؤسسات قد قامت إبعداد امليزانية االفتتاحية  %70أظهرت النتائج أن حوايل  ،ابملؤسسات املطبقة له
وجدت صعوابت كعدم اتقان برامج احملاسبة أو أن  د، أما املؤسسات الباقية فق"SCF"وفق  2010لسنة 

أخرى  ىل صعوابتإ إلضافةاب 1يف مرحلة التكوين أو أنه مل تغلق حساابهتا السنوية. ازالو  المستخدميها 
 وانتقادات وجهة هلذا النظام اجلديد.

 

 
                                                        

 . 263 -262) سايح فايز، مرجع سابق، ص 1
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  ."SCF"أهم الصعوابت اليت رافقت تطبيق : الفرع األول
 :1متثلت يف

غري  عتبار أن السوقخاصة فيما يتعلق بتقييم التثبيتات اب "SCF"عدم وجود دليل موحد لتطبيق  -1
 حلساب مثل هذه املعطيات يف ظل غياب سوق مايل نشط يف اجلزائر؛ تاثب

قيمة العادلة وفق ال قييمغياب نظام معلومات لالقتصادي الوطين يتميز ابملصداقية والشمولية: فالت -2
ه الذي نسجل في  الوقتلة، يفحيتاج اىل توفر معلومات كافية عن األسعار احلالية لألصول الثابتة واملتداو 

 لتها؛ال عن قية فضالرمستضاراب يف املعلومات املنشورة حول االقتصاد اجلزائري من  قبل اهليئات 

 :  2مثال "IAS/IFRS"صعوبة يف فهم املبادئ احملاسبية وصعوبة فهم وتطبيق  -3

ملعيار : ينص هذا ايلي " تتمثل فيمااملمتلكات واملصانع واملعدات"  "IAS 16"صعوابت متعلقة بتطبيق .أ
 ا (أو ابألحرىة حياهتن فرت تكو صر املكونة الستثمار معني، واليت اعلى ضرورة التسجيل املنفصل جلميع العن

توية ثل املباين احملمملركبة ول اجدا، فاألص صعب منفعتها) خمتلفة، وهلذا يصبح التسجيل احملاسيب هلذه العناصر
عدة  يلها يفم تسجعناصر هيكلية أخرى، فيتو  على مكو�ت متباينة مثل مصنع التسخني، أسقف، مصعد

 دى فرتات متفاوتة؛حساابت منفصلة لتسهيل اهتالكها على م

يمة قبكيفية حتديد  طة اىل حد كبريرتبمو  "اخنفاض قيمة األصول" "IAS 36" بتطبيق صعوابت متعلقة .ب
اض حتديد االخنف جراء أورية إليوفر مجيع املعلومات الضرو  نشأةنظام داخلي يف املالذي حيتاج اىل  االخنفاض

ياكل األخرى ميع اهلتد جليف قيمة األصول، هذا النظام الذي يتجاوز حدود مصلحة املالية واحملاسبة ليم
كرب فرتية لألصل أيمة الدون القطار هذا املعيار يعترب أن أصل ما اخنفضت قيمته عندما "تكإيف  نشأة، ألنللم

اف ابالعرت  نشأةملقيام ا ستوجبيمته اليت ميكن اسرتدادها من خالل االستخدام أو البيع" يف هذه احلالة من قي
 لى سبيلعة أخرى عمليصعوابت  ابإلضافة اىلعن األصول اليت اخنفضت.  واإلفصاحخبسارة االخنفاض 

د، صايف قابل لالسرتداملبلغ الا-ار يصعوابت متعلقة ابلتأقلم مع املصطلحات اجلديدة اليت يقرها هذا املعاملثال: 
 يف املصطلحات التحكم ديد أوحتصعوابت يف و  -سعر البيع، احلياة املقيدة لألصل، وحدة توليد النقد ...اخل

  السابقة اليت ميتد حتديدها اىل عناصر خارجية ال ميكن للمؤسسة التحكم فيها؛

                                                        
 .257، 255، ص مرجع سابق) سايح فايز،  1
 حول:ين لتقى الوطمل، ا"صعوابت تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة ابجلزائر حممد العيد،" ) عادل رضوان، جتاين 2

 .13-10ص  ،06/05/2013- 05يومي:  واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جـــامعة الوادي،
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تكون  لعادلة أنامن شروط حتديد القيمة : ةعادلتقييم بعض األصول واخلصوم ابلقيمة الصعوبة يف  -4
سوق األصول  توفر يفيذا ال هلكن  ،املنافسة عادية وضرورة توفر املعلومات للبائع واملشرتي بصفة متساوية

ى ما من جهة أخر أن جهة، ذا مه الثابتة املادية يف اجلزائر مثل سوق العقارات الذي يعمل يف صورة احتكارية
ألموال اق ضمن عندما ترتفع قيمة األصل عند إعادة تقييمها أو ينخفض ويسجل الفار  "SCFحسب "

قبل يلتارخيية وال التكلفة اعلى  اخلاصة (فارق التقييم) وتدرج ضمن النتيجة، يف حني أن النظام اجلبائي يعتمد
 ية.احملاسب يزانيةية واملجلبائاامليزانية إعادة التقييم إال يف إطار تشريعي، وهذا ما سوف خيلق خلل ما بني 

 .SCF1للـــاالنتقادات املوجهة  الفرع الثاين:
بائي لتوفري انب اجلدل اجلجاء بنظرة خمتلفة عن سابقه ومبادئ تركز على اجلانب املايل واالقتصادي ب -

 ؛معلومات مالئمة للمستثمرين ابلدرجة األوىل
 ألحيان ال جتدا معظم كنها يفالدولية للمحاسبة لجاء بطرق جديدة لتقييم احملاسيب متوافقة مع املرجعة  -

 ؛هلا بيئة مالئمة لتطبيق كالقيمة العادلة
خلفة وهشة مت صاديةاقتمة الوطين لتطبيق هذه املعايري املتقدمة جدا على منظو  االقتصادعدم جاهزية  -

 دخلجلديد الذي ظام النبيق اإقتصاد عبارة عن تصدير للبرتول واسترياد كل شيء احلكومة تسرعت كثريا يف تط
 ؛حيز التطبيق بدون حتضري املناخ املناسب

 .ة فقطالنظام اجلديد طبق األصل ملا هو مطبق يف فرنسا مع بعض التعديالت الطفيف -
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
مداخلة يف ، "مستجدات النظام احملاسيب املايل ومدى توافقه مع املعايري احملاسبية ومعايري اعداد التقارير املالية الدولية"، ) بوضياف صفاء 1

مستغامن، يومي  -، جامعة عبد احلميد بن ابديسIAS/IFRSامللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائر وعالقته ابملعايري احملاسبية الدولية 
 .14، ص 2013جانفي  13-14
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 على شركة عدوان للكيماو�ت. IAS/IFRSاملبحث الثاين: أثر تبين 
واجهت فروع املؤسسات األجنبية يف اجلزائر، صعوابت يف تبادل املعلومات املالية واحملاسبية مع   

ع التطورات م هوعدم مواكبت مؤسساهتا األم، بسبب اختالف النظام احملاسيب القدمي مع أنظمتها احملاسبية،
حى املستو  SCFديد سيب اجلحملاام احلديثة يف احملاسبة الدولية. يهدف هذا املبحث اىل معرفة أثر تطبيق النظا

ملعلومات اتبادل  وعلى على التسجيل احملاسيب لألحداث االقتصادية للشركة عدوان اجلزائر IAS/IFRSمن 
 بينها وبني الشركة األم عدوان السعودية.

  .املطلب األول: بطاقة معلومات املؤسسة
 ورسالتها وهيكلها التنظيمي. األم، بنشاطهانقصد ببطاقة معلومات املؤسسة، التعريف هبا وابملؤسسة  

 .الفرع األول: خلفية مؤسسة عدوان للصناعات الكيمياوية

شركة  )ACIC    )Adwan Chemical Industries Campany خلفية الشركة األم: -1

 عدوان للصناعات الكيماوية يف السعودية 

ومتخصصة بصناعة السيليكا الصناعي والسيلكا القائمة على املواد الكيماوية  1991أنشئت يف عام 
يف  -عدة فروع يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ACICواملواد الكيماوية غري العضوية األخرى، ولـ 

بلد،  30ميل يف أكثر من ع 1250وتباع منتوجاهتا لـ  -اجلزائر وسور� وهذه األخرية مغلقة نتيجة احلرب
 . 1وتتميز بقدرهتا على التحكم يف جودة منتوجاهتا واالتساق وموثوقية االمدادات لعمالئها

واليت دامت  2002يف  بدأت دراسة املشروع تقدمي شركة عدوان للكيماو�ت اجلزائر ونشاطها: -2

اابت الل حسمن خدج.  1000000حبقوق قدرها   2004 /20/01سنة ونصف وكان التأسيس يف 
لي، ؤسسة ذات طابع عائمشركاء من نفس الكنية وعليه ميكن اعتبارها  6الشركة نستنتج أن املؤسسة هلا 

 ابالضافة أن املؤسسة ال تتعامل ابلفوائد والقروض البنكية.  

 02عامل، ابملنطقة الصناعية رقم  200بــ  2م 70.000مليار دينار جزائري على مساحة  4.3رأس ماهلا 
 ، مت اختيار االستثمار يف اجلزائر لعدت أسباب نذكر منها:2•فر�كة مستغامن 03و
 موقع اجلزائر ابعتبارها يف مشال افريقيا وبوابة للسوق األورويب؛ -

                                                        
1 ) www.adwanchem.com. 

  ) من واثئق املؤسسة.•
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 تلبية حاجات السوق اجلزائرية وانعدام املنافسة فيها أنذاك؛ -

 وقطعة األرض كانت بسعر رمزي. قرب املدينة من امليناء -

وحدة انتاج الرمال وسيليكات الصوديوم مث كلور وحدات:  4بدأت بوحدة انتاج واحدة مث توسعت اىل 
ومشتقاته، حبيث أصبحت أكرب وأوسع من وحدهتا يف السعودية، إال أ�ا تواجه صعوابت يف تصدير محض 
الكلور هذا راجع خلطورته وعدم خربة اجلزائر يف تصدير مثل هذه املنتوجات واليت حتتاج اىل اجراءات معقدة.

 .•املؤسسة، انتاجها وهيكلها التنظيميرسالة الفرع الثاين: 
فريقيا إمشال و أكرب مخس شركات يف منطقة الشرق األوسط تتمثل رؤية املؤسسة يف أن تكون 

MENA  عيةيف جمال تصنيع وتسويق املنتجات الكيماوية غري العضوية واملعادن الصنا. 

 التقنيات اليت ثمار يفاالست خالل عمل هبا منتاملسامهة الفاعلة يف تنمية اجملتمعات اليت  رسالتها:  -1

 ا من أجل:هصصخت جمال احة يفا من إضافة قيمة على املوارد واخلامات الطبيعية واملواد األولية املتهمتكن

 ؛اها أفضل بديل لزابئنهتوفري منتجات وخدمات صناعية متميزة جتعل من -
 ؛اتشجيع قيام الصناعات واخلدمات املعتمدة على منتجاهت -
 ؛العمل توفري فرص -
 ؛نقل وتوطني التقنيات واخلربات -
 حتقيق عوائد مالية جمزئة للمسامهني وحتقيق تطلعاهتم.  -

 عمل هبا.     تا ابحملافظة على سالمة البيئة حسب القواعد املرعية واملعايري الدولية يف املناطق اليت همع التزام

 منتجات املؤسسة: -2
لة الكلور م السائلصوديو االرمل اجلاف، بودرة السيليكا، سيليكات ، الرمل الرطبيف:  اتتمثل منتجاهت

 ملاء املعاجلقطر واملاء املاكلوريد احلديد، ،  السائل، هيوكوريت الصوديوم، محض الكلور، الصودا الكاوية 
 ية أساسية.من الكهرابء كمادة أول V 60000). وإلنتاجها حتتاج اىل أكثر من 1(امللحق رقم

ما املنتجات عليه أ لطلبة املؤسسة تكمن يف حتقيق مبيعات أكرب ملنتوج األصيد لقلة اأما اسرتاتيجي
فة خمزون يل ارتفاع تكلوابلتا لصودااألخرى كل ما ينتج يباع، ألنه كلما زاد انتاج غاز الكلور كلما زاد انتاج ا

 الصودا، ابلتايل يصبح عبء على نتيجة املؤسسة.

                                                        
 ماتية. ) من واثئق املؤسسة، مصلحة نظام املعلو • 
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يبني الشكل املوايل األقسام  عدوان للصناعات الكيماوية اجلزائر:اهليكل التنظيمي للمؤسسة  -3

 الرئيسية للمؤسسة 

 للكيماو�ت ): اهليكل التنظيمي لشركة عدوان03الشكل رقم (
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مؤسسة عدوان مصلحة االدارة واملالية املصدر:
املوردين،  تتكون مصلحة املالية واحملاسبة من: كبري احملاسبني (احملاسبة العامة)، حماسبة العمالء، حماسبة

  Le Repportingحماسبة اخلزينة ومساعد حماسب. أما مصلحة نظام املعلوماتية تقوم ابعداد التقارير املالية
 املالحظ من اهليكل أن املؤسسة حتتاج اىل احملاسبة التحليلية أو مراقبة التسري. للمستثمر السعودي. و 

  .القياس احملاسيب وبنية احلساابتاملطلب الثاين: 

وتستعمل   .IAS/IFRSو SCFالتسجيل احملاسيب يف املؤسسة يتم وفقا ملبادئ اليت نص عليها 
، وكل حساب من حساابت النظام مقابلة ERP  Microsoft Dynamics GPنظام املعلومات حماسبية
، ابإلضافة اىل سهولة خلق وإنشاء حساابت جديدة كل ما كانت احلاجة اىل SCFحلساب من حساابت 

 ذلك.
املوارد  -يةهو نظام متكامل يغطى مجيع االدارات (املالختطيط موارد املؤسسة  ERPيقصد بـــ 

كلها مرتبطة مع بعضها ىف قاعدة   واإلداراتاالنظمة  ههذ التصنيع ... اخل) ولكن -مالءخدمة الع -البشرية

 املدير العام

 الصناعي ادارة األمن مدير املوارد والتموين املبيعات التقنيات مدير االدارة واملالية

 املالية واحملاسبة

 املوارد البشرية

 نظام املعلوماتية

 الصيانة

 انتاج السيليكات

 انتاج الكلور

 مبيعات الكلور

 التصدير

 املشرت�ت

 لوجيستيك

 مبيعات السيليكا

 أمني املخزن

 موارد عامة
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نظام واحد  املتكاملة الىت تغطى مجيع االدارات ىف لألنظمةبيا�ت متكاملة، بعبارة أخرى هو عبارة عن مفهوم 
، املقبوضات :مثل ىاألخر اتوماتيكيا من الربامج الفرعيه  ةقيود يومي إبنشاءويقوم . بعضه البعضبمرتبط 

 وإال %100هلذا البد أن يكون انشاء القيود سليما  ،وغريها �ترت املش  ،املبيعات ،املخازن ،املدفوعات
 1سينتج خلل يف املخرجات ولن يكون هناك تطابق بني اجزاء الرب�مج.

 لتحققاملراجعة وا ،"Transactionيسمح النظام احملاسيب بتسجيل العمليات االقتصادية يف املؤسسة "

"Inquity" االبالغ ،"Reports" ،"Cardsدة أو موردين " خاصة إبدخال املعطيات كاستثمارات جدي
فواتري وتسديد خاص إبعداد الOutlook"، Traderجدد. كما تعتمد أيضا على األنظمة إعالم أخرى 

 IAS/IFRS ،DLGخاص إبعداد القوائم املالية للشركة األم حسب  Software FRx 6.5 املبيعات، 
 .SCFخاص إبعداد القوائم املالية حسب 

يث يتم إلنتاج حاحتديد تكاليف يف القيام ابحملاسبة التحليلية و يساعد  FRx Softwareنظام 
 ةتاجها الوحدويكلفة انتديد حتتسجيل كل املنتجات وما حتتاجه الوحدة الواحدة من املواد األولية، ابلتايل 

ملستهلكة واد األولية اات واملاملبيعو معرفة كمية االنتاج يف اليوم  عد علىويساالتحكم يف جودة ونوعية املنتوج، و 
ثل لمؤسسة األم تتمالية ليتم اخراج القوائم امل FRx Softwareنظام عن طريق وخمتلف التكاليف املباشرة. 

 غريها.و قائمة الدخل أو قائمة الربح/ اخلسارة  "P/L"و  قائمة املركز املايل "BS"يف 

  :احملاسيبالقياس  •
 تقييم األصول: تستخدم التكلفة التارخيية ويسمح ابعادة التقييم. -
 االهتالك: تستخدم طريقة القسط الثابت.  -
 .CMPتقييم املخزون: تستخدم طريقة التكلفة الوسيطية املرجحة  -
أسعار روقات رتاف بفاالع ترتجم العمالت االجنبية يف امليزانية ابستخدام سعر صرف االقفال، ويتم -

لدينار ابوائم املالية سلم القتنبية الصرف يف حساب النتيجة، وال تقوم برتمجة القوائم املالية اىل العمالت األج
 اجلزائري اىل املؤسسة األم.

ي وهو قدرة بب رئيسبه لس أما عقد االجيار التمويلي، من خالل الدراسة تبني أن املؤسسة ال تعمل  -
  االستثمارية أبمواهلا اخلاصةاملؤسسة على متويل مشاريعها 

                                                        
1) www.doubleclick.com.eg/Articals/ArtMID/966/ArticleID/5/what-is-ERP.aspx. seen the 

07/12/2016. 
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: من خالل املمارسة احملاسبية والتسجيل اليومي ملختلف العمليات اليت تقوم هبا شركة بنية احلساابت •

 عدوان ميكن توضيح مايلي: 
، من حيث تركيبة وبنية احلساابت كما هو ERP و  SCFاختالف بني احلساابت املستعملة يف  -

 أد�ه؛) 06موضح يف اجلدول رقم (

، 000-2240-00-00-0 مثال: segma éme4تعتمد على  Microsoft GPبنية احلساابت حسب  -

حيث رغم العمل حبساابت النظام  164ميثل حـ/ SCFميثل حساب قروض طويلة االجل أما حسب  2240
GP  إال أنه يسمح ابظهار حساابتSCF مىت كانت احلاجة اىل ذلك. 

"موردو  404000على سبيل املثال: حـ/  SCFأرقام للحساب حسب  6االعتماد على تركيبة  -
 Cpte"التثبيتات العينية األخرى"...اخل، وتسمى ابحلساابت العامة (  218000التثبيتات"، حـ/ 

Générale وإذا دعت احلاجة اىل حساابت فرعية ميكن إعداد حساابت أخرى تسمى ،(Cpte Tiers 
ابملوردين والعمالء، ولتعدد املوردون للمؤسسة كل مورد له رمز خاص به وحساب خاص به، على  وهي خاصة

 سبيل املثال: 

واىل غري ذلك، ويتم اعداد جدول  401020) يقابلة حـ/ y، املرود (401010) يقابلة حـ/ xاملورد (
"موردو  401000/وعليه يصبح رصيد حـ« Balance de tiers » خاص هبم يدرج كل عملياهتم يسمى

يف اجلدول املوايل سيتم مقارنة ".  Cpte Tiers "كل أرصدة احلساابت الفرعية   املخزو�ت واخلدمات" جيمع
 .Microsoft GPحبساابت نظام  SCFحساابت 
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 .Microsoft GPحبساابت نظام  SCFمقارنة حساابت ): 06اجلدول رقم (

 Microsoft GPحساابت نظام  SCFحساابت  العناصر
 1الصنف  رأس املال  

 رأس املال واالحتياطات وما مياثلها 10
 

 االحتياطات 106
 الرتحيل من جديد 11
 النتيجة  12

 املؤجلة على األصولالضرائب  133
 االقرتاضات والديون املماثلة 16

 
، كلها حساابت خاصة برأمسال 3022اىل  3020، من 3017اىل  3015، من 3010احلساابت : 

 الشركة الذي يضم أسهم الشركاء.
3100  
 3030و 3024
3035 
2812  
2240  

 2الصنف  ات تالتثبي
 التثبيتات العينية واهتالكاهتا 28و 21
 التثبيتات اجلاري اجنازها 23

 
 التثبيتات املالية األخرى 27

 
 حساابت خاصة بكل االستثمارات يف املؤسسة واهتالكاهتا.  1597اىل  1510من 

حساابت خاصة التثبيتات العينية اجلاري اجنازها أما  1670و 1660، 1650، 1640، 1630
 التثبيتات اجلاري اجنازها.خاص ابلتسبيقات عن  1235خاص مبشاريع حتت الدراسة و 1341
 .1247و 1246، 1240

املخزو�ت 
واملنتوجات قيد 

 التنفيذ

حساابت خاصة ابملخزون سواء مواد أولية أو قطع غيار أو منتوج  1310و 1305، 1302، 1301 3الصنف 
 �ائي أو خمزون لدى الغري.
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 4الصنف  حساابت الغري 
 املوردون واحلساابت املرتبطة هبا. 40

 
 

 الزابئن واحلساابت املرتبطة هبم. 41
 العاملون واحلساابت املرتبطة هبم. 43
اهليئات االجتماعية واحلساابت  43

 امللحقة.
حساابت الدولة واجلماعات  44

 العمومية.
 حساابت الشركاء. 45
 احلساابت االنتقالية االنتظارية. 47

 487و 486

 
 خاصة مبوردي املخزو�ت. 2104و 6201، 2102، 2100
 خاصني مبوردي التثبيتات. 2121و 2101
 خاصني بدفعات مقدمة اىل املوردين. 1221و 1220
 خاصني ابلزابئن والسندات املطلوب حتصيلها. 1215و 1210
 خاصة ابلعاملني واحلساابت املرتبطة هبم. 2128، 1245، 1231
 . 2131و 1230

 
 .2813و 2812، 2811، 2129، 1214، 1213، 2106، 2105، 2103

 
 .3116اىل  3110، من 3000

 . 1422اىل  1420من 
 خاص االعباء واملنتوجات املعاينة مسبقا. 1400

 . 1115، 1113اىل  1104، من 1101، 1000 5الصنف  حساابت املالية 
 6الصنف  األعباء 

 املشرت�ت املستهلكة 60
 اخلدمات اخلارجية 61
 اخلدمات اخلارجية األخرى 62

 
8200 ،5110 ،6335 ،6203. 
 .6315و 6325، 6270، 6226، 6223، 6220، 6215، 6211، 8100
 . 6228اىل  6225ومن   6205، 6201، 5110، 5105



  جتربة تبين معایري �بالغ املايل ا�ولیة يف اجلزا�ر ؤأ�رها �ىل رشكة �دوان للك�و�ت.  :ثالثال  الفصـل

 131 

 املستخدمنيأعباء  63
 الضرائب والرسوم 64
 خمصصات االهتالكات 68

 .6331و 5104، 5101، 5100،  4530،  4520
5150 ،5151 . 
 .6335و 6330، 6325، 6320، 5530، 5520

 7 الصنف املنتوجات 
املبيعات من البضائع واملنتجات  70

 املصنعة
 املنتجات األخرى 75
 االنتاج املخزن 72

 أرابح الصرف 766

 
 مردودات املبيعات. 4101ابملبيعات،  4100

 
 املنتجات األخرى والعائدات البنكية.  4119و 4118
4500. 
4117. 

  نظام مطابقة احلساابت يف املؤسسة. البة ابالعتماد على من اعداد الط املصدر:
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 حساابت الوسيطية يطلق عليها حساابت جيب ترصيدها كالتايل: GPيستعمل نظام  -

حماسبة اخلزينة الذي املالية أي حتويالت األموال وهذا احلساب يتم العمل به يف  -حساابت تسوية 9991
 يسمح بتحويل األموال من البنك اىل الصندوق أو العكس.

األصول الثابتة الذي يعمل به يف حماسبة املوردين أي عند شراء أصل اثبت يكون  –حساابت تسوية  9994
هذا احلساب مدينا ويقابله يف اجلانب الدائن حساب املورد وهذا عند استالمه ويبقى يف هذا احلساب حىت يتم 

 العمل ابألصل يرصد حبساب التثبيت اخلاص به.  
أي حـ/  1303، يكون دائنا هذا احلساب مع حـ/ SCF منتجات قيد االجناز يف 33يقابله حـ/  9980

املنتوج النهائي وجيب أن يرصد هذا احلساب يف األخري، ويكون مدينا مع حساب املواد األولية  35
 . SCFحسب  6واالستهالكات واهتالك االستثمار اخلاص هبذا  املنتوج واليد العاملة له الصنف 

 ما عدا: 
موردو الفواتري اليت مل تصل اىل صاحبها، حيث إذا   408حـ/  SCFله يف مشرت�ت مستحقة يقاب 9998

كان مدينا يعين أن الفاتورة موجودة ولكن السلع  غري موجودة، ويف حالة مؤسسة عدوان قدمت سلفة مادة 
ب مدينا مببلغها يقابله يف اجلان 9998ملؤسسة ما يكون التسجيل كما يلي: جيعل حـ/  -أغلفة متداولة-أولية 

حىت يتم إعادة البضاعة. ويف حالة مت بيعها تسجل كما يسجل قيد  9998وال يرصد حـ/   30الدائن حـ/ 
 بيع بضاعة ويرصد هذا األخري؛

 األعباء االستثنائية للتسيري اجلاري. 657حـ/  SCFفروقات املخزون يقابله يف   9990
 .408 حـ/ـاملشرت�ت حيث هو معوض ب 380كما أن املؤسسة ال تعمل حبـ/ 

حبيث  SCFوحساابت  GPمن خالل اجلدول أعاله قمنا مبقارنة احلساابت املستعملة من طرف 
اىل  1أقسام أي من الصنف  8حيتوي على  GPأصناف أما نظام  7تتمثل يف  SCFنالحظ أن حساابت 

حبيث ميكن  GP. أما من خالل العمل امليداين وجد� مرونة انشاء حساابت يف 7ما عدا الصنف  9الصنف 
 خلق أو انشاء حساابت جديدة كل ما كانت احلاجة اىل ذلك وهذا على مستوى مصلحة نظام املعلوماتية.
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  .املطلب الثالث: التسجيل احملاسيب للعمليات احملاسبية
املؤرخ  11-07حسب القانون رقم  SCFاجلزائر، على  -تعتمد شركة عدوان للصناعات الكيماوية

(يتضمن النظام احملاسيب املايل) الذي يلزم على كل شخص طبيعي أو معنوي مسك  2007نوفمرب  25يف 
 .حماسبة مالية

 الفرع األول: حماسبة املورودن: 
 عند حماسبة املورد جند املهام التالية:

عند معاجلة الفواتري على مستوى حماسبة املوردين ال ميكن ادخال فاتورة ما اىل  انشاء حساب املورد: -1

لذلك ينبغي انشاء حساب لكل مورد وذلك من خالل ه إال إذا كان املورد املعين لديه حساب في GPنظام 
 التالية: الشاشة

ورتبته الضريبية " عنوانه رقم سجله التجاري Address IDاسم املورد، " "Vender IDيتم تسجيل "
" نشاطه أو عالقته مع املؤسسة إذا كان موزع أو مورد Statut"، رقم اهلاتف، "NIS ،NIF ،RCNأي"

 " ابلنقر عليها جند: Accounts"  الشاشةللمواد األولية...اخل. جند يف أسفل 



  . لك�و�تدوان ل�جتربة تبين معایري �بالغ املايل ا�ولیة يف اجلزا�ر ؤأ�رها �ىل رشكة  :ثالثال  الفصـل
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حساب واسم البنك املرتبط به  كإدراجيستطيع ادراج احلساابت املرتبطة ابملورد   الشاشةمن خالل هذه 
وهذا لتسهيل العمل احملاسيب  ،وحساب موردو اخلدمة أو موردو املخزون أو االستثمار وغريها من احلساابت

 وتدرج أوتوماتيكيا عند ادخال اسم املورد فقط. ضعند التعامل معه 

تتم على مستوى حماسبة املوردين معاجلة كل الفواتري، سواء ابلنسبة  املعاجلة احملاسبية للفواتري: -2

للموردين احملليني أو املوردين األجانب. يتم استقبال الفواتري ليتم بعد ذلك مراقبة ومراجعة كل ما يتعلق هبا 
الغ والتأكد ومدى صحتها خاصة من حيث املب ،سواء كان نظام الطلبيات أو العقود املربمة بني الشركة واملورد

 منها. 

 Bonلتسجيل عملية شراء حماسبيا يتطلب توفري أوراق الثبوتية تتكون من: وصل الطلب؛ وصل استالم املواد 

de livraison ؛ الفاتورة وبطاقة االدراج أو التفريغ Bon de reception . 

 يكون التسجيل احملاسيب هلا  كما يلي:
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على رقم الفاتورة، اتريخ العملية، اسم املورد،  الشاشةء، تتوفر هذه وتسمى التسجيل اليومي لعمليات الشرا

رقم وصل الطلبية ومبلغ الشراء،  حبيث يتم التأكد من سالمة التسجيل و  TVAمدة التسديد، معدل الضريبة 
" تصبح Distributionsوفقا للواثئق املذكورة أعاله على مستوى حماسبة املوردين وابلنقر على التوزيع "

 كالتايل:  -مع العلم أن التسجيل أد�ه ال ميثل هذه العملية –العملية مسجلة 

 
 حبيث ميكن حملاسب املوردين تعديلها سواءا من حيث املبالغ أو احلساابت أو بيان العملية.

خاص  6201خاص ابالستثمارات أو حـ/ 9994خاص ابملواد األولية أو حـ/  9998جبعل حـ/  GPنظام 
نه يتم .  كما أSCFمشرت�ت حسب  380هذا النظام ال يوجد له مقابل للحساب  –مات مدينا ابخلد

ادخال احلساب املدين فقط واحلساب الدائن يتم تسجيله بصفة تلقائية من طرف النظام على مستوى حماسبة 
 املوردين. 
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 136 

 BON DEاملخزن بـ وبعد خروجها من  9994عند دخول التثبيتات اىل املخزن تسجل حماسبيا يف حـ/ 

SORTIE  اخلاص بكل استثمار وحسب نوعه أو خصائصه  احلسابيتم حتويله اىل  االستعمالوحتول اىل
 وبعدها تبدأ عملية االهتالك التثبيت. 218اىل حـ/  9994مثال من 

األجنبية من طرف البنك ابلعملة  -مبلغ التأمني-أما إذا كانت عملية شراء من اخلارج يتم جتميد مبلغ مايل 
وعند وصول املادة األولية، يتم حتويل املبلغ ابلعملة األجنبية اىل العملة الوطنية هو املبلغ يف سعر صرف العملة 

 يف الوقت احلايل للعملية وهذا املبلغ يدرج يف تكلفة الشراء.

بعد أن يتم يتضمن هذا العنصر مرحلة هامة من مراحل الدورة احملاسبية، حبيث  عملية حتويل الفواتري: -3

معاجلة الفواتري حماسبيا على مستوى حماسبة املوردين يكون من الضروري خالل الدورة حتويل كل ما مت تسجيله 
" من طرف حماسب املوردين Post" مث النقر على "Batch IDاىل دفاتر احملاسب العام وذلك بعد حذف "

 -Tier -وتصبح العملية مسجلة فقط يف دفرت األستاذ اخلاص ابملورد

يقوم احملاسب العام بدوره مبراقبة صحة العملية واحلساابت وبعد املوافقة تدرج يف دفرت الكبري للمورد 
وامليزانية ويف ميزان املراجعة وهذه األخرية تعترب عملية األخرية حبيث بعد موافقة احملاسب العام ال ميكن احداث 

 أي تغيري يف العملية احملاسبية. 

 .حماسبة اخلزينةالفرع الثاين: 
إعداد جداول مقاربة الشركة ، على هذا املستوي يتم الوفاء اباللتزامات وبتحصيل املستحقات

تستخدم حماسبة اخلزينة حسابني  ،"GP"ويتم معاجلتها عن طريق نظام  ،وحساابت خمتلف البنوك
، pound UK ،EUROهي عمالت أجنبية  ربعتتم تسوية حساب املوردين أب )،1112، حـ/1111(حـ/

YEN ،Dollar اىل  ابإلضافةDA ، :ويكون التسديد آليا كما يلي 

خاصة اذا كانت جمموعة من الفواتري ) Réglement: يطلق عليها (تسديد املشرت�ت ابلبنك -1

 يتكون امللف من العناصر التالية:
 ."Avis de tirageورسم اشعار " صل االستالم؛ وصل التسليم، الشيكالفاتورة؛ و 

 التسجيل يف النظام يكون كالتايل:أما 
- "Manual payment" خاص ابملوردين "Tier" 
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تتضمن اسم املورد، حتديد ما إذا كان التسديد عرب شيك أو نقدا أو بواسطة بطاقة االئتمان، وتظهر أيضا 

القائمة التالية ومنها  "Cuuency IDحبيث تظهر لنا " -العمالت اليت تطرقنا إليها سابقا–عملة التسديد 
 يتم حتديد العملة اخلاصة ابلعملية: 

 

- "Bank transaction" خاص بـ "cpte general والتسديد ابلعملة الوطنية فقط وتسجل فيه "
 عمليات حتويل األموال من بنك االيرادات اىل بنك التكاليف ويكون كالتايل: 
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أما يف حالة االيداع نفس املراحل السابقة إال  -enter transaction –يف حالة السحب حندد يف البطاقة 

 .receiptأنه جيب حتديد يف اخلانة 

 :: قبل التسجيل يف النظام جيب التأكد من صحة ودقة معلومات الواثئق التاليةيف حالة املبيعات -2

 ابلوزن مثال الرمال  وثيقة خاصة ابلوزن إذا كان املنتوج يباع" Ticket pesage"الفاتورة؛ وصل التسليم، 

 Cash Receipts Entry تسجيل التحصيل من املبيعات يكون كالتايل يف النظام:

 
"،  Check  ordinary de series" شيك بنكي، شيك عادي يسدد الزابئن مستحقاهتم إما عن طريق:

يسدد املبلغ سوف وثيقة تثبت أن العميل  " هيLa traite" أو "ordinaireعادي خمتوم من البنك "شيك 
 فور توفره على السيولة.
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  .الفرع الثالث: احملاسبة العامة

يتم حتويل كل العمليات من األقسام سواءا مشرت�ت أو مبيعات أو منتجات...اخل، لتتم املوافقة عليها 
 من قبل كبري احملاسبني وتكون ابلشكل املوايل:

 
أي رمز لكل مصلحة  Batch IDوتصل القيود احملاسبية اىل احملاسبة العامة على شكل قائمة معرفة حسب 

رمز خاص ابملوردين، وميكن معرفة املصلحة اخلاص هبا، يسمح هذا النظام مبوافقة مجاعية  "PMTRXمثال "
لكل العمليات من خمتلف األقسام معا ولكن يفضل احملاسب مراقبة كل عملية على حدا قبل املوافقة النهائية 

 عليها. 

 من خالل قسم احملاسبة العامة ميكن القيام ابألعمال التالية: 

 ل االهتالكات؛ إعداد جدو  -

 إعداد املؤو�ت (وإلغاء مؤو�ت الدورة السابقة)؛ -

 تسيري املخزو�ت، -

 حتليل احلساابت؛ -

 إعداد ميزان املراجعة كل شهر. -

كل عناصر االستثمارات هتتلك وفقا لالهتالك الثابت، إال أنه ال يتم تطبيق   االهتالكات واملؤو�ت: -

وهذا لكرب حجم االستثمارات يف املؤسسة  االهتالك املركب،بطريقة اخلاصة  IAS/IFRSاالهتالك حسب 
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ولكن املؤسسة يف صدد دراسة هذا األمر مع جتديد  ،وصعوبة حتديد قيم االستثمارات اجلزئية املكونة لالستثمار
 .بتطبيق نظام حديث "GP"النظام 

 من القائمة الرئيسية يتم اختيار :GPعملية ادخال االستثمار اىل النظام  -

Cards/ fixed Assets/ General/  
رمز االستثمار، رقم الفاتورة    "Asset IDأد�ه تعترب بطاقة املعلومات اخلاصة ابالستثمار " الشاشةتظهر 

"Description" ،"Class ID"   ،االدارة املعنية هبذا االستثمار إذا كانت آلة معناه اىل ادارة االنتاج...اخل
 ناء واملبلغ.ابالضافة اىل اتريخ االقت

 

 كما هو موضح فيما يلي: حلساابت املرتبطة هبذا االستثمار  ا إبدراج الشاشةكما تسمح هذه 

 
الحتساب قسط  ،مث أتيت مرحلة حساب االهتالك لالستثمار أي مرحلة ادراج املدة النفعية لالستثمار

 .قسط االهتالك اليومي والشهري والسنوي  "GP"أد�ه حيسب النظام  الشاشةاالهتالك وما يالحظ من 
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  :1•معاجلة االهتالكات حماسبيا يف دفاتر الشركة -

 يتم إختيار التايل: ، من القائمة الرئيسية
Tools/ Routines/ Fixed Assets/ Depreciate. 

 
 

 :الشاشة أعاله يتم إختيار التايل يف أوال:

 ؛Depreciate all assetsإشارة الصح يف املربع املقابل ل  -
 7ت شهر ستهالكامل إع، وهو التاريخ بنهاية الفرتة، ففي حال رغبتكم اتريخ االستهالك املطلوب -

 كات عمل االستهال متاالستهالك من أخر فرتة  احتساب. وهنا يتم  31/7/2011فيجب أن يكون التاريخ 
 ؛فيها إىل التاريخ الذي مت وضعه

وعند ذلك  Insert، مث يتم إختيار كلمة Books on fileمن  companyيتم التأشري على كلمة  -
 ؛Selected Booksحتت مستطيل  Companyجيب أن تظهر كلمة 

                                                        
  ) مصلحة احملاسبة واملالية، حماسب املوردين.• 
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. وهبذا تبدأ عمل االستهالكات من أعلى الصفحة Depreciateبعد ذلك يتم الضغط على كلمة  -
 جلميع األصول املسجلة لديكم؛

وميكن ملعرفة حالة االستهالكات  Progressمة جيب االنتظار حلني االنتهاء وذلك ابلضغط على كل -
 . Completeملعرفة احلالة حىت تظهر كلمة  Refreshالضغط على كلمة 

 بعد إمتام العملية السابقة يتم الذهاب حسب الشاشة أد�ه إىل التايل : اثنيا:

Tools  /  Routines/ Fixed Assets/ GL Posting. 

 تظهر الشاشة التالية: -

 
 :إىل احلساابت، وذلك بعمل التايل يتم ترحيل قيد االستهالكاتسيف الشاشة أعاله  اثلثا:

ابلشهر والسنة للفرتة املراد ترحيل قيدها إىل احلساابت، ويف   Beginning Periodتعبئة خانة  -
 ؛2011-007سوف تكون ابلصورة التالية  7حال الرغبة لرتحيل قيد الشهر 

شهر والسنة كما يف البند السابق، ويف حال الرغبة لرتحيل قيد ابل Ending Periodتعبئة خانة  -
فقط، لذلك يكون اتريخ  7أي أن املطلوب ترحيل قيد شهر  2011-007سوف ابلصورة التالية  7الشهر 

 البداية والنهاية هو نفسه؛

وهو اتريخ القيد الذي سيظهر يف احلساابت، ويف حال عمل  Transaction Dateيتم إختيار ال  -
 ؛31/7/2011جيب أن يكون التاريخ  7إستهالكات شهر 

، وعادات يكون (استهالكات  Commentيتم تعبئة شرح القيد الذي سيظهر يف املالية يف خانة ال  -
 )؛2011من عام  7شهر 
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ار حلني االنتهاء من الرتحيل، وملعرفة وضع من القائمة الرئيسية واالنتظ Continueمث يتم إختيار  -
حلني ظهور كلمة  Refreshولتحديث الشاشة يتم الضغط على  Progressالرتحيل يتم الضغط على ال 

Complete. 

 بعد االنتهاء من البند السابق، يتم الذهاب إىل احلساابت كالتايل: رابعا:

Transactions/ Financial/ General. 
 مشاهدة القيد األخري والذي مت إصداره من األصول الثابتة من اخلطوات أعاله، ومراجعته مث ترحيله. 

 أما أنواع املؤو�ت يف املؤسسة تتمثل يف مؤونة خاصة ابلزبون وابلعطل مدفوعة األجر. •

 (أعمال امليزانية) تتمثل يف أعمال �اية السنة: •

 )؛Constatation avontaireفروقات اجلرد (  -1

 )؛analyse des comptes tiersحتليل حساابت املوردين والعمالء (  -2
 ؛ )Analyse des comptes génerauxحتليل حساابت ميزان املراجعة (  -3
 )؛vérification des écritures amortissementالتحقق من االهتالكات (  -4
 امليزانية اخلتامية. -5
ويتم اجلرد   l’inventaire théoriqueو  Inventaire physiqueاجلرد: هناك نوعني للجرد: -

يف �اية كل شهر (للمواد األولية واملنتجات النهائية) وأيضا يف �اية السنة (للعنصرين السابقني �الضافة اىل 
 ل.تتبع اجلرد الدائم يف التسجيقطع الغيار)، أما جرد االستثمارات فيكون صعبا لقلة اخلرب وكرب حجمها. 

 وابلتايل يكون التسجيل كمايلي:  اجلرد النظري ˂إذا كان الفرق موجب معناه أن اجلرد املادي 
يدرج يف  SCFابت ومبطابقة هذا احلساب مع حسا GP(حسب حساابت  9990اىل حـ/  3Xمن حـ/ 

اجلرد النظري يتم  <األعباء االستثنائية للتسيري اجلاري، أما إذا كان الفرق سالب أي اجلرد املادي  657حـ/ 
 التسجيل ابلقيد العكسي .

ومير ابملراحل التالية: يتم تعيني جلان خاصة تعني  2والصنف  3اجلرد خيص كل حساابت الصنف  -
و  Cويتم املقارنة بني اللجنتني يف كل األصناف والصنف الذي يوجد يف فرق تعني جلنة  Bو Aجلنتني 

 ة اللجنتني أم ال.نتيجتها هي الفعلية سواءا كانت حسب نتيج
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 144 

وهبذا أتيت املرحلة الثانية تتمثل يف ادراج النتائج اليت مت التأكد من صحتها ومجع كل األصناف وإعداد جدول 
 )inventor théorique) واجلرد النقدي أو النظري ( Inventor physique يسمى ابجلرد املادي (

 وحتديد الفروقات وتعليلها كما هو يف اجلدول اعاله.

 يكون سري أعمال الدورة احملاسبية يف املؤسسة شهر� كما يلي: لفرع الرابع: فتح وغلق الدورة احملاسبية:ا

 .): أعمال الدورة احملاسبية04الشكل رقم (

  .مصلحة احملاسبة املصدر:

" وتتم هذه Fiscal Periods Setupيتم فتح وغلق الدورة احملاسبية يف �فذة واحدة " GPيف النظام 
 العملية من طرف مصلحة نظام املعلوماتية كل شهر وتكون كالتايل: 

 فتح الدورة المحاسبیة 

"Imputation des piècesتسجیل القیود " 

"Saisie de pièces" ادخال القیوم الى النظام "GP" 

"Consultation et analyse والتحلیل" االستشارة 

"Le traitementتصحیح األخطاء " 

 GPاصدار القوائم المحاسبیة والمالیة للـــــ 

 غلق الدورة المحاسبیة 
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" حماسبة املوردين،  Purchasing"من خالل اجلدول نالحظ أن العملية تتم على خمتلف املصاحل مثال: 

"Sales" "حماسبة املبيعات وFinancial" يف ) √(حة يتم وضع اشارة احملاسبة العامة، أي عند غلق أي مصل
�اية كل شهر إال يف �اية السنة تبقى املالية مفتوحة وهذا لكي يسمح ابلقيام إبصالحات �اية السنة أما 
املصاحل األخرى فتغلق. كما أن غلق وفتح الدورات احملاسبية على مستوى حماسبة املوردين يكون بشكل 

 مستقل عن احملاسبة العامة.

 بعمليةعلى مستوى هذا املصلحة يتم اصالح أي مشاكل خاصة أبنظمة االعالم اآليل  املعلوماتية:نظام  -

والقيام بتحليل الفروقات  قق،حم امليزانيات التقديرية مع ما هو ، ومقارنةفعداد التقارير ومراقبة التكاليإ
 عموما جند املهام التالية:. املوجودة

o  أ�م كحد أقصى بعد �اية كل شهر؛   10غلق الدورة احملاسبية بعد 

o  اعداد كشف فروقات اجلرد؛ 

o " اعداد التقارير املالية �اية كل دورة حماسبية (كل شهر) تتمثل يف: امليزانية العموميةBS ،" حساب
 ؛TFTت النقدية ، جدول التدفقاTrial Balance، ميزان املراجعة P/L النتائج (الربح أو اخلسارة) 

o  اعداد  امليزانية التقديرية السنوية: نظرا لعدم وجود مصلحة احملاسبة التحليلية أو مراقبة التسيري تتكفل
 شرتاك كل املديرين يف إعدادابعداد امليزانية التقديرية لكل سنة اب DAFهذه املصلحة مع مصلة االدارة املالية 

 .املواز�ت
o  ،واألجور، واخلدمات، التكاليف املباشرة والتكاليف غري توفري البيا�ت التكاليفية عن اخلامات

 .املباشرة، وأيضاً ما هو مرن واثبت، وتساعد هذه التفرقة يف إعداد املواز�ت، وتقييم بدائل التنفيذ
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  .IAS/IFRSو SCFاملطلب الرابع: حمتوى القوائم املالية وعرضها حسب 
ائم املالية بغرض هو اعداد القو IAS/IFRS من ضمن األهداف األساسية للمحاسبة املالية حسب 

شري اىل تقائمة الدخل  مة. حيثملالئليتم اختاذ القرارات ا ،ايصال املعلومات اىل املسيريين واملستثمرين وغريهم
قدية، واستخدام الن ة توليدكيفي  األداء املايل، امليزانية تظهر الوضع املايل، قائمة التدفقات النقدية توضح

 واجلداول املرفقة تقدم معلومات إضافية حول الشركة.اإليضاحات 

   .الفرع األول: قائمة املركز املايل
 لية أمهها مائم املاالقوا دار العديد مناجلزائر إبص–تقوم مؤسسة عدوان اسبية حم اية كل دورة� يف

 .قائمة الدخل ،يلي: قائمة املركز املايل
ة السعودية حملاسبيري االعرض يف القوائم املالية للشركة األم يكون بشكل خاص وحمدد حسب املعاي

 فل تسهيلبطريقة تككون يوتبويب عناصر القوائم املالية املستخدمة املصطلحات  ،IAS/IFRSواليت تتوافق 
يت لمع البنود ا - هكل يف حد ذات  -ميع البنود غري املهمة جت استيعاب املعلومات املهمة اليت تشملها، كما جيب

املايل  قائمة املركز لي نعرضفيما ي. و املالية املقارنة جيب عرض القوائم ، كماإىل حد كبري حبكم نوعيتها متثلها
 التالية: الشاشةعن طريق  FRxوقائمة الدخل. من خالل نظام املعلومات 
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قوق أصحاب رأس املال  وح واخلصوماجملموعات التالية لألصول  IAS/IFRSقائمة املركز املايل حسب تربز 
 : 1كما هو موضح يف النموذج أد�ه كما يلي

صول رات واألالستثمااة؛ األصول املتداولالتايل:  حسب الرتتيبتكون ألصول اخلاصة اباجملموعات  -
 ؛األصول غري امللموسة؛ و األصول الثابتة املالية

ري خلصوم غا؛ و اولةاخلصوم املتد :حسب الرتتيب التايلتكون خلصوم اب اخلاصةتربز اجملموعات   -
 ؛املتداولة

املنح ؛ املال املدفوع رأس :حسب الرتتيب التايل قوق أصحاب رأس املالحب خلاصةتربز اجملموعات ا  -
 .ملخصصةااألرابح املبقاة غري ؛ و االحتياطات أو األرابح املبقاة املخصصة الرأمسالية

رجة م حسب ديف اخلصو و  على درجة السيولة املتناقصة يف تصنيف عناصر قائمة املركز املايل  BSاعتمد 
ى درجة السيولة علحيث اعتمد  SCFتصنف عناصر امليزانية حسب  االستحقاقية املتناقصة، على عكس

مة األصول ائل بني قا تفصاملتزايدة يف تصنيف االصول ويف اخلصوم حسب درجة االستحقاقية املتزايدة، كم
 -2014 -2013ــاملالية لـ للمؤسسة األم، كما يف امليزانية واليت تظهر السنوات BSوقائمة اخلصوم، عكس 

 ).2يف امللحق رقم ( 2015
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  1,000,000 
(72,282,965) 
(77,917,015) 

Capital 
Retained Earning / (Loss) 
Period Retained Earning / (Loss) 

1,365,766,899 
       18,074 
     (973,649) 

14,451 

Accounts Payables 
Accounts Payables - Tax 
Accrued Expenses 

Provision for Tax 

236,369,061 
826,145,463 
 69,570,003 

Net Fixed Assets 
Projects in progress 
Preopreational Expenses 

28,966,214 
15,037,076 
27,060,965 
51,743,790 
 6,857,950 
 9,927,494 
   869,756 
21,473,970 
   162,068 

Cash 
Accounts Receivables 
Accounts Receivables - Tax 
Other Receivables 
Other Advance - Chlor/Alkalai 
Stock on Hand 
Total Unobserved / (Over Observed) 
Raw Materials 
Prepaid Expenses 

03/22/17 

Particulars 

Spa. Adwan Chemicals Cie, - Algeria 
            Balance Sheet 
For the Month Ending January 31, 2009 

Last Year to date 
     Actual 
      DA 

Current Year to date 
      Actual 
        DA 

01:08 PM 
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نقد أو  من األصول اليت يتم حتويلها إىل تشمل األصول املتداولة، النقد وغريهحسب قائمة املركز املايل أعاله 
أساس طبيعة كل منها على سبيل تكون مصنفة على تربز يف جمموعات رئيسية ،  و يتوقع بيعها أو استخدامها

وحساابت املدينني وأوراق  ،الصندوق 53البنوك وحـ/ 51حـ/ SCFاليت تضم حسب  "Cash" املثال: النقد
ذمم على رقم األعمال،  الرسوم 445 الزابئن وحـ/ 41تضم حـ/  "Accounts Receivables" القبض

 581" وحـ/ provision bloqueمؤونة " 542" تضم حـ/ Other Receivablesمدينة أخرى "
 238"، حـ/ Caise régie" 530احلساابت االنتقالية االنتظارية، حـ/ 47حـ/حتوالت االموال أما 

 املخزون السلعي. "Other Advanceالتسبيقات واحلساابت املدفوعة عن إيصاءات ابلتثبيتات تصنفها يف"
. SCFحسب  486" حـ/Prepaid Expenses" املصروفات املدفوعة مقدما من املنتجات واملواد األولية.

النقدية يف صلب قائمة املركز  البنود املهمة يف كل جمموعة الفصل بني البنود النقدية والبنود غري ينبغي يفحيث 
 هبا.  املايل أو يف اإليضاحات املتعلقة

املثال الفصل  على سبيل -وفقا للطبيعة اخلاصة بكل بند  هاالفصل بني بنود تميف  األصول غري املتداولةأما 
ال تعمل هذه املؤسسة ابلتثبيتات املالية حسب حسب القائمة أعاله حيث  استثمارات وأصول مالية بني

SCF /التثبيتات املالية األخرى 26، املسامهات والديون الدائنة حـ/22التثبيتات يف شكل امتياز حـ ،
والتثبيتات اجلاري األراضي، املباين، األاثث، العدد واألدوات اليت تتمثل يف  األصول الثابتة، وبني 27حـ/

منها؛ ومن أمثلة ذلك خمصص  ترتبط بكل جيب طرح خمصصات تقومي األصول من قيمة األصول اليتاجنازها و 
كمصاريف ما قبل التشغيل   صول غري ملموسةاأل. و الديون املشكوك يف حتصيلها االستهالك أو خمصص

 .203حـ/
 Accounts"حتت عناوين مستقلة حسب نوعيتها موردون فصل وإبراز اخلصوم املتداولة يف جمموعات رئيسية

Payables وتضم حسب حساابت "SCF /الودائع والكفاالت املدفوعة 275، حـ/404، حـ/401حـ، 
 Accrued" مستحقة مصروفات ،445" تضم حـ/Accounts Payables – Taxالضرائب "

Expenses" مثال نفقات املدقق أو تذاكر واجازات أو نفقات عامة أخرى مثل "Accrued 

Transportationاجلزء املستحق  مؤجلة توزيعات أرابح مستحقة، إيرادات ابالضافة اىل ،" نفقات النقل
 .السداد من القروض طويلة األجل
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  داولةري املتت األخرى غوااللتزاما القروض طويلة األجلكحسب نوعيتها  توزع املتداولة  اخلصوم غريأما 
ئب الدولة واهليئات اجلماعية ضرا -SCFحسب  -164/حـ -سعودية–االقرتاضات من املؤسسة األم ك

 .133اىل الضرائب املؤجلة على األصول حـ/ابالضافة  445وحـ/ 442حـ/
 :اآلتية وفقا للمجموعات الرئيسيةتوزع حقوق أصحاب رأس املال أما 

األسهم يف (ية ق امللكبل حقو املالكون مقا يشمل رأس املال املدفوع ما استثمره رأس املال املدفوع: -

رأس ت ضم SCF ساابتح حسب اليت أصدرهتا الوحدة احملاسبية وال تزال قائمة )املسامهة حالة الشركات
 .11، الرتحيل من جديد حـ/101" حـ/Capitalاملال الصادر "

ة ألرابح املبقااطات أو الحتياتشمل ا جيب أن أو األرابح املبقاة املخصصة: القانونيةاالحتياطيات  -

صل أسباب. وجيب ف من يره ركات أوجتنيبها وفقا ملا يقضي به قانون الشاملبقاة اليت مت  املخصصة قيمة األرابح
ختصيص  مت اب اليتلألسب حقوق أصحاب رأس املال كبند مستقل وفقا البنود اليت تشملها هذه اجملموعة من

نتيجة و  106لقانونية حـ/احسب القائمة أعاله يضم هذا البند االحتياطات  .األرابح املبقاة على أساسها
 .110واالرابح غري املوزعة حـ/ 12السنة املالية حـ/

رابح املبقاة يمة األصصة قغري املخ جيب أن تشمل األرابح املبقاة األرابح املبقاة غري املخصصة: -

 . SCFحسب  455حساابت الشركاء حـ/ ،أصحاب رأس املال دون أية قيود القابلة للتوزيع على

   .الفرع الثاين: قائمة الدخل
مت اعداد قائمة الدخل حسب الوظيفة ملساعدهتا على اختاذ خمتلف القرارات، أي التمييز بني خمتلف 

كل كبند   - التكاليف من تكاليف الشراء وتكاليف التوزيع والبيع والتكاليف االدارية، تعرض املعلومات والبنود
وكما  الرتتيب التايل وحسبمؤسسة الدخل كجزء من نتائج العمليات املستمرة لل يف صلب قائمة -مستقل 

 :1هو موضح يف القائمة أد�ه

لنقل من صاريف اموع مأي بعد طرح جم من العمليات الرئيسية) أو صايف اإليرادات(صايف املبيعات  -
 جمموع املبيعات؛

 ، األعباءتضم املنتجات العملياتية األخرى )فة احلصول على اإليراداتأو تكل(تكلفة املبيعات  -
 التجارية واالدارية وأعباء أخرى؛

                                                        
 .417-416ص ، مرجع سابق ،SOCPAاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ) 1
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 )؛الفرق بني صايف املبيعات وتكلفة املبيعات(إمجايل الربح  -

الرئيسية مع إظهار كل من مصروفات البيع ؤسسة مصروفات التشغيل اليت ترتبط بعمليات امل -
املالية  األعباءأي مصاريف العمال ومصاريف اخلدمات األخرى و  والعمومية كبنود منفصلةاإلدارية  واملصروفات

 ؛األعباءمن الناجتة عن تغري سعر الصرف واهتالك املعدات وغريها 
 ل)؛الربح ومصروفات التشغي أي الفرق بني إمجايل(الدخل من العمليات الرئيسية املستمرة   -

 -سواء أكانت مفردة أو جمتمعة  -النسبية  األخرى ذات األمهيةر اإليرادات أو املكاسب أو اخلسائ -
وأتثري الظروف واألحداث  مع الوحدات األخرى للوحدة احملاسبيةالعرضية والفرعية  الناجتة من العمليات

(مع العلم أن قائمة الدخل أد�ه ال  املكاسب أو اخلسائر استثنائية األخرى عليها شريطة إال تكون تلك
 تتضمن هذا البند)؛

 ).البنود واملكو�ت اليت تقدم ذكرها أي جمموع كافة( (من العمليات املستمرة) الدخل أو اخلسارة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Spa. Adwan Chemicals Cie, - Algeria 
For the Month Ending January 31, 2009 

                    Amounts in Algerian Dinar 
  Actual Last YearCurrent Year to Date Current Year to Date 
Corresponding PeriodActualBudget Actual To 

 Budget  Group To 
Actual Total 

Sales 
Industrial Silica Sand (DA) 

Sales Qty (MT) 7,130,000 
1,390 

Sodium Silicate Solution - (DA) 
Sales Qty (MT) 6,995,400 

410 27,225,000 
1,600 26% 

26% 74% 
72% 

Silica Flour (DA) 
Sales Qty (MT) 2,443,382 

158 12,370,000 
1,300 20% 

12% 26% 
28% 

Liquid Chlorine (DA) 
Sales Qty (MT) 23,550,000 

450 
Sodium Hypochlorites (DA) 

Sales Qty (MT) 66,900,000 
3,400 

Hydrochloric Acids (DA) 
Sales Qty (MT) 24,794,000 

2,160 
Caustic Soda Solution 45% - (DA) 

Sales Qty (MT) 61,015,000 
2,249 

Dienized & Process Water - (DA) 
Sales Qty (MT) 800,000 

400 
Ferric Chloride (Fecl3 40%) - (DA) 
 Sales Qty (MT) 
Total Sales Qty 568 

12,288,000 
   702 
13,651 4% 

Total Sales 
Shipping (DA) 

Industrial Silica Sand 
Sodium Silicate Solution 
Silica Flour 
Hydrochloric Acids 
 Caustic Soda Solution 45% 

9,438,782 236,072,000 

  571,000 
  690,413 
1,017,880 
  138,000 
  882,160 

4% 100% 

374,500 
239,540 54% 

24% 61% 
39% 

Total Shipping (DA) 
Net Sales  (DA) 

Industrial Silica Sand 
Sodium Silicate Solution 
Silica Flour 
Liquid Chlorine 
Sodium Hypochlorites 
Hydrochloric Acids 
Caustic Soda Solution 45% 
Dienized & Process Water 
 Ferric Chloride (Fecl3 40%) 

614,040 3,299,454 

 6,559,000 
26,534,587 
11,352,120 
23,550,000 
66,900,000 
24,656,000 
60,132,840 
   800,000 
12,288,000 

19% 100% 

6,620,900 
2,203,842 25% 

19% 75% 
25% 

Total Ne t Sales  (DA) 
Cost of Sales  (DA) 

Industrial Silica Sand 
Sodium Silicate Solution 
Silica Flour 
Liquid Chlorine 
Sodium Hypochlorites 
Hydrochloric Acids 
Caustic Soda Solution 45% 
Dienized & Process Water 
 Ferric Chloride (Fecl3 40%) 

8,824,742 232,772,547 

 5,375,177 
16,228,972 
 9,544,770 
13,214,734 
20,149,289 
13,419,130 
18,351,296 
    17,696 
 6,545,783 

4% 100% 

7,157,923 
1,156,383 

63,960 

44% 
12% 

0% 

85% 
14% 

1% 

Total Cost of Sales  (DA) 
Gros s  Profit (DA) 

Industrial Silica Sand 
Sodium Silicate Solution 
Silica Flour 
Liquid Chlorine 
Sodium Hypochlorites 
Hydrochloric Acids 
Caustic Soda Solution 45% 
Dienized & Process Water 
Ferric Chloride (Fecl3 40%) 

8,378,265 102,846,847 

 1,183,823 
10,305,615 
 1,807,350 
10,335,266 
46,750,711 
11,236,870 
41,781,544 
   782,304 
 5,742,217 

8% 100% 

 (537,023) 
1,047,460 

(63,960) 

(5%) 
58% 

(1%) 

(120%) 
 235% 

(14%) 

Total Gross  Profit (DA) 
% To Net Sales 446,477 

5% 129,925,700 
56% 0% 100% 

Adminis trative  Over Heads  (DA) 
Admin Expenses - Salaries & Benefits 
Admin Expenses - Others 
Selling Expenses - Salaries & Benefits 
Selling Expenses - Others 
Financial Expenses 
Amortization of Preop. Exp 
Amortization & Depreciation 

4,579,153 
  604,986 
  329,262 
  (24,862) 
      152 
   62,536 
  591,838 

 5,819,943 
13,530,657 
 1,696,751 
 2,350,000 
   350,000 

1,468,185 

79% 
 4% 
19% 
(1%) 
 0% 
40% 

Total Adminis trative  Over Heads  (DA) 
% To Net Sales 6,080,528 

69% 25,215,536 
11% 24% 

(5%) Operating P/L (5,634,051) 104,710,164 

Net Profit / (Loss ) 
% To Net Sales 

Depreciation Accounts 
Actual Machine Cost 
Amortization of Preoperation 
Total Unpaid Expenses 

(5,634,051) 
(64%) 

  601,004 
1,998,836 
   62,536 
2,662,376 

104,710,164 
45% 

 2,936,369 
17,069,037 
20,005,406 

(5%) 

20% 
12% 
13% 

EBITDA (2,971,674) 124,715,570 (2%) 
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(حسب الوظيفة) حيث  SCFنالحظ أن قائمة الدخل مفصلة أكثر من جدول حساب النتائج حسب 
يضم: القيم التقديرية، املعلومات املقارنة (للسنة املالية السابقة)، نسبة التغري بني القيم الفعلية والقيم املقدرة، 
ابإلضافة اىل تفاصيل خاصة بقيم وكمية املبيعات للعمليات الرئيسية للمؤسسة وابلتايل تساعد يف معرفة 

ل ما ميكن تعديله. نالحظ أيضا أن قائمة الدخل للمؤسسة األم كانت االحنرافات وأسباب حدوثها وتعدي
طبيعة كما هو موضح يف امللحق رقم اجلزائر فكان حسب ال -ابلنسبة للمؤسسة عدوان حسب الوظيفة أما

)3.( 

  .الفرع الثالث: قائمة التدفقات النقدية

ال النقد واألمو  لتغري يفشرحا لتبني ذه القائمة أبن هIAS/IFRS مع  SCFتتوافق املعايري اجلزائرية 
لنقد اأتثريها على  ي وصايفالتمويلأوجه التدفق النقدي التشغيلي واالستثماري و  كافةتبني   املماثلة للنقد، كما

ضيل الطريقة ملباشرة مع تفاة وغري باشر ، وميكن إعدادها ابلطريقة املواألموال املماثلة للنقد خالل املدة احملاسبية
) حسب الطريقة SCFحسب  TFTقائمة تدفقات اخلزينة التدفقات النقدية (تتضمن قائمة األوىل. هلذا 

 التالية: ملعلومات ا املباشرة

 .أوال : التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
 األنشطة التشغيلية ميثل حمصلة العمليات املالية واألحداث املكونة للدخل من التدفق النقدي الناتج من

عنها منتوجات وغريها من االنشطة غري املرتبطة ال ابالستثمار وال أي االنشطة اليت تتولد  األعمال التشغيلية
املدفوع واملبلغ الصايف للتدفق النقدي من  تظهر البنود األساسية إلمجايل النقد احملصل وإمجايل النقدابلتمويل، و 

 1 :األنشطة التشغيلية يتعني عرض البنود التالية الناجتة من األنشطة التشغيلية. وكحد أدىن

 ؛قد حمصل من العمالء مبا يف ذلك بيع البضاعة أو تقدمي اخلدماتن -
 ؛اإليرادات وعوائد االستثمارات املتسلمة -
 ؛نقد حمصل من أنشطة تشغيلية أخرى  -
 ؛لكذغري و واإلعالن  نقد مدفوع ملوردي البضائع واخلدمات مبا يف ذلك شركات التأمني -
 ؛نقد مدفوع للموظفني -
 ؛الفوائد املدفوعة -

                                                        
 ) اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، مرجع سابق،ص 1.420-418 
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 .الدخل والزكاة املدفوعة احململة على الدخلضريبة  -

  .: التدفق النقدي من األنشطة االستثماريةنيااث
صول الثابتة شراء األبيع و و  ،وحتصيلها منح القروض يفمثل التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية تي

و أ -اخلدمات لسلع أوا نتاجواألصول األخرى املنتجة املستخدمة يف إ واألصول غري امللموسة واالستثمارات
 مبعىن اخر بيع أو اقتناء أصول طويلة األجل.

 .اثلثا : التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
�ت اإلعا ،ملدفوعةالنقدية ح ااألراب، ميثل التدفق النقدي املوارد النقدية احملصلة من أصحاب رأس املال

 .سدادهوالنقد املدفوع ل النقدية االقرتاض قصري وطويل املدى
–ة التدفقات النقدية يف إعداد وعرض بنود قائمIAS/IFRS مع  تتوافق SCFمبا أن املعايري اجلزائرية 

ل يف قائمة تدفقات ) والذي يتمث4عليه فإن منوذج القائمة يكون كما هو موضح يف امللحق رقم(و  -اخلزينة
 .SCFاخلزينة حسب 

  .مؤسسةحتليل القوائم املالية للاملطلب اخلامس: النسب املالية املستخدمة يف 

ريات لنتائج ي التفسي تعطإن للنسب املالية معاين مالية خاصة حسب نوع النسبة وكيفية تركيبها، فه
ستعماهلا اؤسسة يف حالة يل للمستقالالسياسات املالية املتخذة يف املؤسسة، كما تسمح مبراقبة التطور املايل واال

همة عن ومات املاملعل وتساعد احملللني كل حسب اهتمامه يف احلصول علىاستعماال عقالنيا وموضوعيا، 
 يمة .تسيري املؤسسة وعن نقاط القوة والضعف فيها وتساعد على اختاذ القرارات السل

تفسر وتقييم القوائم املالية ألغراض االستثمار واالقرتاض، أما عملية احلكم على نتائجها فغالبا ما تكون 
 1اخلية أو خارجية بني عدة مؤسسات وميكن مالحظة أن:يف شكل مقارنة د

لذي اقتصادي اال النسب ليس هلا معىن إذا مل تكن مقاسة مع نسب منوذجية للمؤسسة أو الفرع -
 تنتمي له املؤسسة؛ 

 سة؛ ملؤستكون النسب صعبة التفسري يف حالة أخذها منفصلة عن النسب األخرى لنفس ا -

 ة هلا؛لنموذجيالقيم املالية للمؤسسة عند وجود احنرافات كبرية يف اجيب ربط النسب ابلنتائج  -

                                                        
 .178) عادل عاشور، مرجع سابق، ص 1
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يت تعطي لنسب الار اميكن حساب عدد غري منتهي من النسب املالية غري أن الشيء املهم هو اختي -
 ا.تعماهلمدلوال مهما ومفيدا للتفسري فهي بذلك ختتلف ابختالف نوع املؤسسة وأهداف اس

اىل: نسب املوقف املايل، نسب النشاط، نسب الرحبية. كما ميكن  ميكن تقسيم النسب املالية  
 ، نسب قائمةحساب النتيجة، نسب امليزانيةنسب تقسيمها حسب القائمة والبيا�ت اليت يتم حتليلها اىل: 

 :1اخلزينة. حبيثتدفقات 
ل ومعرفة أثر األجة ا قصري يساعد حتليل امليزانية على معرفة مدى قدرة املؤسسة على مقابلة التزاماهت -

 استخدام املديونية يف هيكل متويل االستثمارات؛

ي يجة الصافية أا النتهبشكلت أما حتليل جدول حساابت النتائج يعترب أمرا أساسيا يف فهم الكيفية اليت ت -
زن خلزينة والتواتعلق ابما هو قياس رحبية املؤسسة، ويتيح للمحلل املايل من تشخيص بعض الظواهر من بينها م

راقبة ى متعلقة ابملداف أخر ىل أهاملايل ومنها ما هو متعلق أبهداف تقييم األداء املايل للمؤسسة، ابإلضافة ا
 الداخلية واخلارجية سواء من طرف املالك أو املسامهني أو الدائنني وغريهم؛

ة ن النسب املاليمموعة قاق جممن خالل البيا�ت واملعلومات اليت تتضمنها قائمة تدفقات اخلزينة يتم اشت -
نة ملالية واملرو اسياسات يم الاليت تستخدم أساسا يف تقييم السيولة والرحبية بدرجة عالية، وتستخدم يف تقي

 والتدفق احلر بدرجة أقل.

ساعد يلمؤسسات االقتصادية، حيث لتساعد يف قياس األداء املايل  SCFوابلتايل أن القوائم املالية املعدة وفق 
االختالالت  وتصحيح ؤسسةملايل يف حتديد نقاط الضعف والقوة مما ميكن من حتسني أداء املقياس أدائها ا

 املالية.

الية اخلاصة نسب املدي ابليستعني املستثمر السعو  أهم النسب املالية املعمول هبا يف املؤسسة: •

 يما يلي:فملالية النسب بقائمة املركز املايل وقائمة الدخل لتقييم مستوى أداء النشاط وتتمثل هذه ا

عائد على حقوق امللكية) (معدل ال :ROE(املردودية املالية) معدل العائد على حقوق املسامهني  -

رحبية، ملعدل زادت الاما زاد يث كلتتعلق هذه النسبة برحبية املؤسسة مقارنة ابملصادر اآلتية من املالك فقط، ح
 %15املعدل بني  إذا كانو ني، وتوفر للمستثمرين معرفة مدى كفاءة فريق إدارة الشركة يف ادارة حقوق املسامه

 لتايل:الشركة على توليد االرابح من أسهمها اخلاصة. ويكون كاهذا يعين قدرة  %20و 

ROE  األموال اخلاصة .\= النتيجة الصافية 
                                                        

 .82-76ص مرجع سابق،) منري عوادي،  1
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 2015، 2014، 2013من خالل حساب معدل العائد حلقوق املسامهني ملؤسسة عدوان يف السنوات 
 2015يف  %10، وهذا يعين أن املؤسسة زادت رحبيتها بـــ%21، 1%1، %12حققت على التوايل 

، وحققت قفزة نوعية يف توليد أرابح من أسهمها اخلاصة، وهذا دليل على كفاءة وفعالية 2014مقارنة بسنة 
 إدارة الشركة يف إدارة حقوق املالك.

أي معرفة مدى كفاءة ادارة الشركة يف  :ROA(املردودية االقتصادية) معدل العائد على األصول  -

استخدام أصوهلا لتحقيق األرابح أي كلما كان مرتفع كلما كان أحسن، تقيس هذه النسبة األداء الكلي 
للمؤسسة ومدى فعاليتها يف استخدام املوارد املتاحة لتوليد الدخل وتسمى أحيا� العائد على االستثمار 

 وحيسب كما يلي :
ROA  جمموع األصول.\لصافية = النتيجة ا 

وألنه ال توجد نسبة منوذجية للعائد على االصول فإنه يتم مقارنة هذه النسبة مع نتائج املؤسسات األخرى أو 
نتائج نفس املؤسسة للسنوات السابقة، ومبقارنة نتائج مؤسسة عدوان نالحظ أ�ا حققت أقل مردودية 

جمموع األصول واخنفاض النتيجة لنفس السنة، ولكن  وهذا نتيجة ارتفاع %10مبعدل  2014اقتصادية يف 
نتيجة ارتفاع النتيجة الصافية وهذا يعين أن مؤسسة  20%حيث وصل اىل  2015ارتفع املعدل ابلضعف يف 

 عدوان تعمل جاهدة الستخدام مواردها املتاحة بفعالية وعقالنية لتوليد أكرب دخل ممكن.

هي مقياس أداء االدارة الداخلية وكمؤشر على مدى رحبية  :EVAالقيمة االقتصادية املضافة  -

هي الربح أو اخلسارة الذي  EVAمشاريع الشركة وابلتايل تقيس الربح االقتصادي وليس الربح احملاسيب، 
يتبقى بعد طرح مثن تكلفة رأس املال املستثمر، ينطبق هذا املؤشر على الشركات كثيفة األصول اليت تكون 

 ام، ويتم حساهبا كما يلي:مستقرة بشكل ع

EVA  نسبة تكلفة رأس املال)× (رأس املال  –= الربح الصايف 
عندما تكون القيمة االقتصادية املضافة موجبة فإن العائد على رأس املال املستثمر يكون أعلى من 
تكلفة رأس املال وهذا ما حققته مؤسسة عدوان يف كل السنوات الثالث، إال أ�ا حققت قيمة اقتصادية 

وهذا انعكاس ملا  %8.85موجبة بـــــحيث كانت نسبة التغري  2014مقارنة بــ  2015مضافة عالية يف 
، وعليه فإن هلا %10نسبة تكلفة رأس املال هلا هي علما أن  -حققته املؤسسة من مردودية مالية واقتصادية

قدرة على خلق ثروة للمسامهني وهو ما يعين من وجهة نظر محلة األسهم حتقيق أداء يفوق توقعات السوق، 
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سة قامت بتدمري ثروة املسامهني والعوائد احملققة مل سالبة فهدا يدل على أن املؤس EVAأما يف حالة كانت 
 تغطي تكلفة رأس املال املستثمر.

صايف الربح لكل ونسبة  Net Sales per Employeeنسبة صايف املبيعات لكل موظف  -

يسمح للمحللني بفهم مدى كفاءة الشركة يف استخدام   :Net Profit per Employeeموظف 

موظفيها لتوليد االيرادات لقياس األداء وتستخدم من قبل االدارة وهي أكثر فائدة عند مقارنتها مع شركات 
أخرى يف نفس الصناعة، فإن الشركة تريد أعلى عائد لكل موظف ممكن ألنه يشري ألي ز�دة االنتاجية 

وارد الشركة أي يقيس مقدرا املبيعات أو االيرادات اليت مت توليدها لكل موظف وحيسب  واالستخدام الفعال مل
 كما يلي:

 جمموع املوظفني.\نسبة صايف املبيعات لكل موظف= صايف املبيعات
 جمموع املوظفني.\نسبة صايف الربح لكل موظف= الربح الصايف

يعمل كمؤشر حتليلي لتقييم قدرة  :Net Sales per Assetsمعدل دوران جملموع األصول  -

وفاعلية األصول يف ز�دة حجم املبيعات ومدى جناعة ادارة املؤسسة يف ادارة أصوهلا، كما تقيس مدى كفاءهتا 
يف استخدام املوارد املتاحة هلا يف اقتناء االصول أي قدرة األصول للشركة لتوليد املبيعات وإذا كانت نسبة أعلى 

 تستخدم أصوهلا أكثر كفاءة، وحتسب كما يلي:  فهذا يعين أن الشركة
 جمموع األصول\صايف املبيعات معدل دوران جملموع األصول =

على استثمار  ، معناه أن للمؤسسة قدرة%32، %30، %28حققت مؤسسة عدوان على التوايل 
، %2 ز�دة بكفاءة متزايدة سنة بعد سنة وبنسبة األصول اليت متتلكها من معدات ومباين وأراضي وخمزون

 دج من املبيعات لكل دينار يستثمر يف األصول. 32ويعين أيضا أن الشركة تولد 

يراقب كل من أصحاب املصلحة  :Net Sales per Inventoryمعدل دوران املخزون  -

الداخليني واخلارجيني يف قطاع األعمال عن كثب العالقة بني املبيعات ومستو�ت املخزون، وتوفر هذه النسبة 
ما إذا كانت الشركة حتتفظ بتكاليف التخزين حتت السيطرة وحتقق االيرادات املستهدفة، يشري أدلة مهمة حول 

ة فشلت يف حتقيق أهداف املبيعات األصلية وداللة أن املخزو�ت املرتفعة  اخنفاض هذا املعدل اىل أن الشرك
 عالمة على أن قسم املبيعات ال يستطيع نقل البضائع ابلسرعة اليت تتوقعها ادارة التصنيع. وحيسب كما يلي:
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 قيمة املخزون\معدل دوران املخزون= صايف املبيعات
، حيث كان 2014مرة يف  4,13خزون بـــــحتصلت مؤسسة عدوان على أعلى معدل دوران للم

ريعة التحرك سزو�ت جود خمارتفاع صايف املبيعات بنسبة أكرب من نسبة ارتفاع قيمة املخزون، ويدل على و 
رتفاع قيمة املخزون مرة حيث كانت نسبة ا 3,05حققت  2015وإدارة فعالة لتكاليف التخزين، أما يف 

دي  املخزون ويؤ يفتقادمة مة أو بيعات،زظ ويدل على خمزو�ت بطيئة احلركبنسبة أكرب من نسبة ارتفاع صايف امل
اط يف ختزين و اإلفر طلب أذلك إىل ز�دة تكاليف االحتفاظ ابملخزون، وقد يكون ذلك مؤشرا على تباطؤ ال

 املخزو�ت.

كن حسابه من هناك طرق خمتلفة حلسابه، حبيث مي :EBITDAالفائض االمجايل لالستغالل  -

 ة كما يلي:الصافي نتيجةامجايل القيمة املضافة أو من رقم األعمال، ولكن عموما مت حسابه من خالل ال
لعادية ا العناصر غري ة+منتجات مالي -الفائض االمجايل لالستغالل = النتيجة الصافية+ األعباء مالية

السرتجاعات ا –قيمةئر اللعادية (املنتجات)+ االهتالكات والتموينات وخساالعناصر غري ا –(األعباء)
 ى.ية األخر عملياتية األخرى+ األعباء العملياتاملنتجات ال -عن خسائر القيمة والتموينات

كما يطلق عليه بصايف الربح قبل الفوائد والضرائب واالهتالك وخسائر القيمة، مؤشر يعرب عن الفرق بني 
املسددة أو اليت ستسدد يف االجل القصري،   األعباءاحملصلة أو اليت سوف حتصل يف األجل القريب و االيرادات 

كما يرتبط ابلنتيجة أكثر من ارتباطه ابخلزينة، حيث يعترب رصيد التدفقات احلقيقية لدورة االستغالل، أي أنه 
سة عدوان على فائض أكرب بنسبة حيث حققت مؤس 1يقيس الثروة املالية احملققة عن طريق النشاط االساسي.

 .2014مقارنة بـــــ 2015يف  25%
 
 
 
 
 
 

                                                        
 -، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن"التسيري املايل (االدارة املالية) دروس وتطبيقات") يوسف قريشي، الياس بن ساسي،  1

 .195، ص2011عمان، 
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 خالصة:
مدونة حساابت حديثة و  "IAS/IFRS"عايري حماسبية مفصلة ودقيقة مستوحاة من مب "SCF"جاء 

عدد من املبادئ  ابإلضافة اىل ،مع احلفاظ على خصائص البيئة اجلزائرية "PCG"اليت تعكس يف الغالب 
) Consolidation( صطلحات جديدة كالتوحيد، ومإعادة التقييم وتطبيق القيمة العادلةكوااللتزامات  

 ؤسساتاملوضعية ل وشفافة تقدمي صورة صادقةهبدف  )D’annexes comptableواملالحق احملاسبية (
بشكل  ،املالية القوائميسهم يف تطوير املعلومات و  ،يف البيئة اجلزائرية IAS/IFRSتطبيق وعليه فإن . املالية

املقار�ت والتنبؤات  ،واإلجراءاتميكن من التحقق من قيمة األصول واخلصوم وصحة ودقة العمليات والنتائج 
 على أسس منهجية صحيحة ذات شفافية.

يف  ،2010بينما مت تطبيقه يف جانفي  2009أعد يف جويلية  "SCFأن "إال أنه ما يالحظ عليه 
فمنذ تطبيق هذا النظام مل يشهد أي متابعة ملستجدات  ،دائمة التغيري والتحديث IAS/IFRSحني أن 

 مباشرة بتطبيق واالنتقال CNCحيث ارتبطت التعليمات والتوجيهات الصادرة عن ، املعايري الدولية
املشاكل واملعوقات خصوصا تلك املتعلقة ابلتقييم احملاسيب األخري اعرتضته بعض ". كما أن هذا SCFللــــ"

وابلقوانني اجلبائية، كما نتج عنه أتثريات على عدة جوانب مرتبطة ابحملاسبة من خالل التأثري على املمارسات 
للعمل نية ذا يتطلب بذل جهود مض. هلالسيما املؤسسات ومهنة احملاسبة "PCN"اليت كانت تعتمد على 

على حلها وجتاوزها ومتكني املؤسسات من االستفادة من اآلاثر االجيابية هلذا النظام ومواكبة املستجدات يف 
"IAS/IFRS"  يستخدم كإطار و من أجل نظام حماسيب مايل فعال ابعتباره العمود الفقري ملختلف األنظمة

 ."FDIهم، وأهداف الدولة يف جذب "يتم الرجوع اليه من طرف رجال األعمال من أجل حتقيق أهداف

جند اختالف يف احلساابت املستعملة وتصنيف  GPوحساابت  SCFمن خالل مقارنة حساابت 
حبيث ميكن خلق حساابت جديدة حسب حاجة  ،إال أنه ميكن مالحظة مرونة يف احلساابت ،احلساابت

معاجلة كل  GPميكن من خالل وجند أنه  .GPأو حساابت  SCFاملؤسسة، سواءا على مستوى حساابت 
األحداث االقتصادية والتجارية اليت حتدث بني الشركة واملتعاملني وذلك من خالل حماسبة املوردين، حماسبة 
اخلزينة، احملاسبة العامة، ابلرغم من أن الشركة تقوم ابحملاسبة التحليلية، إال أن هذه األخري حتتاج اىل قسم 

 معلوماهتا.خاص هبا على مستوى الشركة لضمان سهولة ودقة 
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واحملاسبة يف شركة عدوان األم، من أمهها توافق يف تصنيف عناصر  SCFبني  هناك توافق كبري 
األصول  مبا يكفل إعطاء صورة عن طبيعة ،وتوضيح شكلها -رغم االختالف يف ترتيبها-القوائم املالية 

متخذي القرارات االقتصادية يف  SCFيساعد كما ،  واخلصوم وحقوق أصحاب رأس املال وقيمة كل منها
  .تقييم قدرهتا وأدائها املايل وتوليد األرابحاجراء املقار�ت والتنبؤات، سهولة حتليل قوائمها املالية،  ،الشركة على
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يف جذب  IAS/IFRSمن خالل دراسة موضوع دور تبين معايري اعداد التقارير املالية الدولية 

ارأتينا اىل معاجلة  .SCFديد االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، من خالل النظام احملاسيب املايل اجل
 االشكالية املطروحة اليت تتمثل يف السؤال التايل:

لب جيب توفره يب املايل متطاحملاس لنظام"هل يعترب تبين معايري احملاسبة ومعايري االبالغ املايل الدولية من خالل ا
يات األساسية الفرضن مقا وانطال ،ذب رؤوس األموال األجنبية املباشرة للجزائر؟"، من خالل ثالثة فصولجل

ه الدراسة، تائج هذنات، بار الفرضيعرض االستنتاجات، نتائج اخت وابستخدام األدوات املشار اليها ميكن
 وآفاق البحث فيما يلي: االقرتاحات املقدمة

  .اخلالصةأوال: 
ة  الناميت الدول ، وأصبحهبا ان أمهية ودور االستثمارات األجنبية يف التنمية أصبح من األمور املسلم

لرامية اشطة والتدابري يشمل تشجيع االستثمار مجيع األن؛ هلذا FDIتدفقات كوجهة مفضلة ومصدر جديد ل
ر سياسات إطا ،اتحملدداتية لالستثمار األجنيب يف البلد املضيف. وتتضمن هذه او إىل إجياد حمددات م

ر أن يعمل  العناص ن هذهاالستثمار األجنيب واحملددات االقتصادية وتيسري األعمال. وميكن لكل عنصر م
  .كحافز على االستثمار أو كعائق له

خلق و ستثمار اال حتسني مناخ ،تعمل اجلزائر منذ مدة على إصالح قطاع املالية والبنوكحبيث 
ت زيد من امكا�تاليت  ،ت نسبيةمت التوصل اىل أن اجلزائر متتلك عدة ميزاوقد  املؤسسات اليت تسهل العملية،

ل عوقات أو عوامارها كماعتب ويف نفس الوقت تعاين من بعض النقائص اليت ميكن ،االستثمار األجنيب املباشر
 ة اىل جذبهلادفعديدة احات المن بينها االصال ،فبالنسبة لإلمكا�ت تتمتع اجلزائر بعدة نقاط قوة له.طرد 

FDI  رتويج الفرص لكخطوة    تعتربملؤسسة الوطنية لتطوير االستثمار والشباك الوحيد، اليتابينها انشاء من
مع يتكون الداخلي وجمت م السوقوحج ،ابإلضافة اىل الوفرة الكبرية يف الثروات الطبيعية ،االستثمارية اىل اخلارج

  ارجية.األسواق اخلمن نسبة كبرية من الشباب، القرب اجلغرايف من 
وبقيت اجلزائر يف املراتب األخرية يف  ،غري أن ذلك مل يساهم يف حتقيق النتائج املرجوة يف اآلجال املناسبة

راجع اىل العديد من األسباب  هذا .التقارير االقتصادية الصادرة عن هيئات دولية رمسية وغري رمسية  أغلب
  يف دراسة امللفات يةوقراطي الذي تعرفه االدارة اجلزائر ابتداءا من احمليط البري  يف جمال تيسري األعمال، أغلبها

والذي يعترب غري  ،سواء تعلق األمر ابستخراج الرتاخيص أو التوظيف أو تسجيل امللكيةاليت أتخذ مدة طويلة 
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رحها اهليئات اىل ذلك قضية الفساد اليت تعترب من بني املشاكل اليت تطأضف ؛ مقبول من طرف األجانب
ابإلضافة اىل ؛ لتوقيف أي حركية ملكافحة الرشوة والفسادالدولية رغم القوانني الصادرة يف السنوات األخرية 

  .49/51أتثري قاعدة و عدم وجود استقرار يف قوانني االستثمار اليت تتغري عن كل قانون مالية جديدة
ية من األجنب ألموالالدول، جلذب رؤوس اخلقت الز�دة يف حركة رؤوس األموال تنافسا بني كما 

ضريبية أو ازات الالمتيجهة ومن جهة أخرى رغبة املؤسسات الكربى يف توسيع أسواقها، بسبب وجود بعض ا
اكل حماسبية  عدة مش ىن منوالشك أن هذا النوع من االستثمار عا ،التنافسية أو الخنفاض تكاليف اإلنتاج
جنيب...اخل صرف األات الف املصاحل، ترمجة العمليات األجنبية وعمليخاصة عدم متاثل املعلومات، اختال

دراسة عملية اسبية بث احملأي اهتمت البحو  .وكان له أتثري كبري على وضع نظر�ت حماسبية إلجياد حل هلا
اه هذه املختلفة اجت جلماعاتاد وااالتصال يف جمال اختاذ القرارات، ومدى مالئمة املعلومات ودراسة سلوك األفر 
ايل ات جودة وابلتذعلومات تاج ماملعلومات، سعيا منها اىل اجياد معايري حماسبية ميكن االعتماد عليها يف ان

 .اختاذ القرارات السليمة
 قارير املاليةالل التا من خمعظم  املعلومات احملاسبية واملالية ميكن احلصول عليهأن ابإلضافة اىل 

بد الاص هبا، عليه سيب اخلاحملا العاملة، ولكون هذه التقارير تعد طبقا للنظاماملنشورة للوحدات االقتصادية 
ية قواعد احملاسبمات واللتعليألي مستثمر أجنيب ومن خالل  مستشاريه املاليني االطالع على تلك القواعد وا

يت ن التكاليف الع ت فضالعلوماماملطبقة، األمر الذي يستلزم فرتات طويلة ملعرفة ما حتويه تلك التقارير من 
 ات األعمال خريثل قطاعقة متسيتحملها، لذلك فان تبين معايري احملاسبة الدولية سيجعل احملاسبة لغة موثو 

ة املعلومات وا سالميضمن متثيل، وبدو�ا فلن يكون مبقدور األشخاص الذين يدرسون التقارير املالية أن
من دون  الستثمار فيهارغبون اليت ياة عن الواقع الفعلي للشركة احملاسبية، واالطمئنان اىل أ�ا تقدم صورة واضح

 معرفة األسس اليت مت االستناد إليها يف إعداد هذه التقارير.

جلذب االستثمار األجنيب املباشر هناك احلاجة اىل نظم حماسبة مالية أكثر شفافية مثل معايري وعليه   
 سوق رأس املال العام.اىل حترير  ابإلضافة ،االبالغ املايل الدولية

يتطلب بيئة معينة تناسب األهداف والظروف اليت أعدة هلا هذه  "IAS/IFRSللــــ"تبين الناجح الإن 
للدول املضيفة  ظروف االقتصادية احملليةالفإن وجود اهلوة أو تزايدها بني أهداف املعايري و  وعليه ،املعايري

اعتماد معايري االبالغ امللي الدولية تفيد العديد من البلدان و  السلبية.قد تزيد من التعقيدات واآلاثر " FDIلـــ"
 تبين اجلزائر هلذه املعايري واالستناد عليها إلعداد معايري وطنيةو  ،النامية اليت تتميز مؤسساهتا احمللية إبدارة ضعيفة

SCF خطوة عمالقة للتكيف مع السياسات االقتصادية واملالية اجلديدة، وكذا مواكبة التطورات ، تعترب
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خاصة قصورا يف خدمة مستعملي املعلومات املالية واحملاسبية كان يعاين   "PCN" ، ألناحلاصلة يف العامل
ل ارسال صعوبة كبرية يف دمج وحتويل قوائمها املالية من أج "MNC" توجد املستثمر األجنيب، كما

 .معلومات اقتصادية دقيقة عن وضعيتها االقتصادية للشركة األم
 .اثنيا: نتائج اختبار الفرضيات

انطالقا من طريقة معاجلتنا للموضوع واليت اعتمد� خالهلا على الدراسة النظرية من جهة، والدراسة   
 امليدانية من جهة أخرى، توصلنا أثناء اختبار� للفروض اىل مايلي:

األجنيب  الستثماراجلذب ئر املناخ االستثماري يف اجلزابعدم مالئمة  املتعلقة الفرضية األوىلخبصوص  •
لدراسات ي على ازائر املباشر، فلقد حتققت الفرضية، وذلك من خالل اسقاط واقع مناخ االستثمار اجل

حجم  اسية، تتمثل يفأسددات حم ربعأب بقوة اليت تقول أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر مرتبطة ،النظرية
 لكبري يفلنقص ام؛ ونظرا لومعدل التضخ ، ـسعر الصرفاالنفتاح االقتصادي ،GDPالناتج  احمللي االمجايل 

يئة الب سبة للخارجئر ابلنجلزااملعلومات اخلاصة ابلفرص املتاحة لالستثمار الذي يعطي صورة غري واضحة عن ا
ع االخنفاض يف احتياطيها من م ،49/51وقانون ليت تتغري كل قانون مالية، وا التنظيمية ال ميكن التنبؤ هبا

ئية للحد من ت احلماسياسااملزيد من ال احلكومةالعمالت األجنبية بسبب هبوط أسعار النفط، اختذت أيضا 
ويع التن حلاجة إىلرتاف وان االعما يقلل من ز�دة جاذبية السوق اجلزائري. على الرغم مهذا تدفق رأس املال، 

 .االقتصادي بعيداً عن اهليدروكربو�ت
 على له أتثري سليب ابلتايلو ملرونة ابالنظام احملاسيب املايل ال يتميز اليت تقول الفرضية الثانية أما خبصوص  •

تطبيقه يف وكان  2007 " كان يفSCF"فلقد حتققت هذه الفرضية، نظرا ألن صدور  قرار املستثمر األجنيب؛
د أي نظام مل يشهفمنذ تطبيق هذا ال ،دائمة التغيري والتحديث IAS/IFRSيف حني أن  ،2010جانفي 

ظام نمن أجل  "IAS/IFRS"ذا يتطلب مواكبة املستجدات يف ،. هلمتابعة ملستجدات املعايري الدولية
ف رجال ه من طر جوع اليم الر يستخدم كإطار يتو حماسيب مايل فعال ابعتباره العمود الفقري ملختلف األنظمة 

 ."FDIهم، وأهداف الدولة يف جذب "األعمال من أجل حتقيق أهداف
تبين معايري االبالغ املايل الدولية له أثر اجيايب على تبادل  أما خبصوص الفرضية الثالثة اليت تتمثل يف •

فلقد ثبتت صحت هذه  املعلومات بني الشركة عدوان للكيماو�ت اجلزائر مع شركة األم عدوان السعودية.
من مستجدات وتغلبه على القصور الذي كان يف النظام القدمي  SCFما جاء به الفرضية، ذلك من خالل 

بسهولة معاجلة األحداث معلومايت يسمح على نظام الشركة اعتماد  ، ابإلضافة اىلIAS/IFRSمع  هتوافقو 
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اجراء املقار�ت والتنبؤات، سهولة حتليل  الشركة علىمتخذي القرارات االقتصادية يف احملاسبية، هذا ما ساعد 
 قوائمها املالية، تقييم قدرهتا وأدائها املايل وتوليد األرابح.

 اثلثا: عرض نتائج الدراسة.
 من خالل فصول الدراسة واالستنتاجات ميكن االشارة اىل ما يلي:  
ا لتحسني  املباشر نظر األجنيب مارجارة واالستثاعتماد جمموعة عالية من املعايري احملاسبية الدولية تعزز الت -

االملام بني  ملعلومات وعدمامتاثل  عدم املعلومات احملاسبية ويعزز الشفافية املالية والقابلة للمقارنة ويقلل من
 ؛نالوكالء يف خمتلف البلدا

قييم على ت عدوتسا األجنيب ستثمارتعترب من حمركات قرارات االعالية اجلودة و املعلومات احملاسبية املألوفة  -
 ؛أفضل لفرص االستثمار

ملال األجنيب ت رأس ادفقاتستفيد الدول من اعتماد املعايري احملاسبية الدولية بدرجات خمتلفة حسب ت -
 ؛يعاملايل الغ املوعلى أهداف التجارة اخلارجية واالستثمار يف املستقبل وحركتها حنو االبال

  تؤدي اىل تبين" أي الز�دة يف تدفقات هذا األخريFDI" و"IAS/IFRS"توجد عالقة بني تبين  -
 "؛FDIدة من "ت الوار دفقااملعايري احملاسبية الدولية، وتطبيق هذه األخرية يؤدي بدوره اىل ز�دة الت

تبين عىن آخر مب، صاديةالقتاأن املعايري احملاسبية وحدها ال تكفي لتحقيق االبالغ املايل والنتائج  -
IAS/IFRS  من خاللSCF " فقط غري كاف للتأثري يف قراراتFDI؛" 

ري سليب باشر هلا أتثجنيب املاأل مكانة االقتصاد اجلزائري يف املؤشرات العاملية حول جاذبيتها لالستثمار -
  ؛على قرار املستثمر األجنيب

س الدول على عك اسيبور يف اصالح النظام احمل يكن للشركات االجنبية العاملة يف اجلزائر دمل -
 االجنلوسكسونية؛

 SCFالية املعدة وفق ابلتايل حتتاج التقارير امل IAS/IFRSالتطورات احلاصلة يف  SCFال يواكب  -
 ؛اىل معلومات اضافية أخرى مساعدة على اختاذ القرار االستثماري

- SCF ؛املتوسطةو لصغرية ات امستمد من املعايري احملاسبية الكاملة وال يتوافق مع حماسبة املؤسس 
ندماج ب، واالواألجان على تقليل التباين املعلومات بني املستثمرين احملليني SCFيساعد تطبيق  -

 والتحالف بني الشركات الوطنية واألجنبية؛

 ؛SCFغياب سوق مايل نشط حيد من فاعلية  -
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مر  قرار املستثيفلتأثري اف لاحلساابت االجتماعية االجبارية (امليزانية وحساب النتائج) غري ك تعترب -
 ؛األجنيب املباشر

 مة.النظام احملاسيب املايل غري مستغل كليا وهلذا ال ميكن معرفة نقائصه عا -

 رابعا: االقرتاحات.
 يقرتح الباحث النقاط التالية:

ر الستثمااجيع ال تقع مسؤولية تسويق بلد ما كموقع جاذب لالستثمار، على عاتق هيئات تش -
، لتعمل ضيفبلد املاخل الفحسب بل متتد لتشمل كافة األطراف األخرى املعنية بعملية داالجنيب املباشر 

جلوانب افة ي كاد تغطضمن منظومة واحدة تكون مسؤولة عن رسم وحتسني مالمح صورة متكاملة هلذا البل
 ؛املؤسسية واالقتصادية واالجتماعية

ة لدولية، وضرور ااسبية  احملضرورة تكييف النظام احملاسيب املايل مع املستجدات اليت ظهرت يف املعايري -
 ؛التحديث املستمر

والشركات  حملاسبةومنها مصاحل الضرائب وا SCFعند حتديث استشارت العديد من اهليئات اهلامة  -
 املة يف اجلزائر؛األجنبية الع

 ؛ةالعمل على حضور ممثلي احملاسبة اجلزائريني يف اهليئات الدولية للمحاسب -
 تألن احلسااب لية،ضرورة تفعيل تشريعات قانونية خاصة أبمهية االفصاح عن عرض القوائم املا -

 نيب املباشر؛األجمر ملستثااالجتماعية االجبارية (امليزانية وحساب النتائج) غري كاف للتأثري يف قرار 
ستعمل تسسة أن ل مؤ اتفاق قانوين أو وثيقة حتدد نسب االهتالك وتوحدها، حبيث ميكن لك احداث -

ملدة صل أي اية لألابإلضافة اىل أن حساب االهتالك يكون حسب املدة النفعنسب اهتالك خاصة هبا، 
ملالية بني اارنة للقوائم ية للمققابلبدأ الاحلقيقية، ولكن عدم املراقبة ووضع قوانني حمددة لذلك، ميكن أن خيل مب

 مؤسسة وأخرى لنفس األصل.
 ؛اعتماد مكاتب خربة متخصصة يف جمال تقييم األصول -
ات) التباين(فات استحداث هيئة وطنية متخصصة يف تفسري و توضيح خمتلف اإلشكاالت واالختال -

رتض التطبيق لبس يع رفع أيل، احملاسيب املايلاليت قد تطرح من طرف األطراف ذوي العالقة بتطبيق النظام 
 ؛السليم هلذا النظام

 ؛ضمان استقاللية القانون احملاسيب عن القانون اجلبائي -
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 فاق البحث:: آخامسا
، أثر املعايري احملاسبية الدولية اجلديدة اليت مل �خذها النظام مل تتناول هذه الدراسة بعض اجلوانب مثل  

افة اىل جلزائر، ابإلضاملة يف العا احملاسيب اجلديد بعني االعتبار على عرض التقارير املالية للشركات األجنبية
   .رىخأدراسة  نب موضوعميكن أن تكون هذه اجلواحبيث االستثمارات األجنبية من اجلزائر، أسباب هجرة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عـمراجـامئة الــــــــــــــق

 169 

 أوال: ابللغة العربية:25

 املؤلفات:  •
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، مجعية احملاسبني القانونيني السورية، ، "تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف سورية"مأمون محدان -15
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دور املتغريات البيئية يف تطوير األبعاد احملاسبية املؤثرة يف جذب برنس ميخائيل غطاس، " -27
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يومي:  دراسة حالة اجلزائر، –و االقتصادي دور االستثمار ا نيب املباشر يف حتقيق  النمالدويل األول حول: 
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 اجملالت والدورات:  •
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، جملة "أمهية تنسيق املعايري احملاسبية الدولية على املستوى الدويل"آالء مشس هللا، نور هللا اخلزعلي،  -43
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 ،" سياسات التنمية االستثمار األجنيب املباشر إىل  الدول العربية" حسني عبد املطلب األسرج،  -45
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-483ص ص، 3، جملة االدارة العامة، اململكة العربية السعودية، العدد اختبارية على الشركات السعودية"

  .2003، سبتمرب 536

"مكانة النظام احملاسيب املايل اجلزائري يف ظل تطبيق املعايري سعودي بلقاسم، سعودي عبد الصمد،  -48

 .احملاسبية الدولية"

"مدى مسامهة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على جذب رؤوس األموال علية صاحل الشمري،  -49

 .2011، 7، العدد 4ادارية، اجمللد ، دراسات األجنبية للبيئة احمللية"

"املعيار الدويل للتقارير املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: فرصة  عمر عزاوي، أمال مهاوة،  -50

 .2012، 11، جملة الباحث، عددحتدي للدول النامية (مع االشارة لتجربة اجلزائر)"

رجع احملاسيب الدويل يف اعداد "مدى توافق النظام احملاسيب املايل مع امل عيادي عبد القادر،  -51

 .2013،  20، جملة االحصاء واالقتصاد التطبيقي، العدد القوائم املالية"

، مركز التعليم املفتوح بر�مج حماسبة البنوك والبورصات، جامعة "احملاسبة الدولية" عيد حممود محيدة،  -52

 .2011-2010بنها، مصر، 

تطبيق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات اإلقتصادية  "خماطر التدقيق يف ظلقادري عبد القادر،   -53

 .2016، جانفي 15، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العدد اجلزائرية"

"، جملة االحصاء " حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرقدي عبد اجمليد، بن محو فايزة،   -54

  .2013اجلزائر ، 20واالقتصاد التطبيقي، العدد 
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، جملة ) يف اجلزائر"IAS/IFRS" متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد( كتوش عاشور، -55

 .2009، جانفي 6اقتصاد�ت مشال افريقيا، عدد

"، اجمللة اجلزائرية " اإلجراءات املتخذة الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائركرمية حبو،    -56

 .2012، مارس 01واالقتصادية والسياسية عددللعلوم القانونية 

، جملة التنمية حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر دراسة قياسية"" حممد داودي،  -57

 .2011والسياسات االقتصادية، املعهد العريب للتخطيط الكويت، اجمللد الثالث عشر، العدد الثاين، 

، جملة مركز كات متعددة اجلنسيات يف الدول النامية"" الدور االقتصادي للشر  حممد سعد عمرية،  -58

 .2011البحوث والدراسات، يونيو

" النظام احملاسيب املايل اجلزائري واشكالية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف  ،خمتار مسامح  -59

 .2008، أحباث اقتصادية وإدارية، العدد الرابع، ديسمرب اقتصاد غري مؤهل"

العلوم االنسانية حبوث جملة ، "تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائرحتليل و  "  �جي بن حسني، -60

 .2009، جوان 83-53، اجمللد ب، ص. ص 31اقتصادية، العدد 

أثر اعتماد معايري احملاسبة الدولية يف جذب االستثمار االجنيب املباشر هوام مجعة، ملزاودة عمار، "  -61

، أكتوبر 34جامعة القدس املفتوحة لالحباث والدراسات، العدد ، جملة دراسة قياسية" –يف الدول العربية 

2014. 

" تسيري خماطر االستثمار األجنيب املباشر مع إشارة حلاالت بعض الدول  ي،يوسف مسعداو  -62

 .2008، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد الثالث، جوان العربية"

 الرسائل واألطروحات:  

املستثمرين يف سوق فلسطني لألوراق املالية ألمهية استخدام  إدراك" مدى  أنور عد�ن جنم ، -63

 .2006غزة، مذكرة ماجستري، سنة  -اإلسالمية، اجلامعة املعلومات احملاسبية لرتشيد قراراهتم االستثمارية"

، مذكرة ماجستري، "اشكالية تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلديد يف املؤسسة اجلزئرية"برزوق أمينة،  -64

 .2012تلمسان، 

" سياسة اإلنفاق احلكومي وأثره على استقطاب االستثمار األجنيب املباشر دراسة  بشناين هشام،  -65

 .2010مذكرة ماجستري، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،  "،2009-1990قياسية حلالة اجلزائر خالل 
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، أطروحة اجلزائر" "دوافع توحيد معايري احملاسبة الدولية يف ظل العوملة حالة بكطاش فتيحة،  -66

 .2011-2010، 3دكتوراه، جامعة اجلزائر 

األجنيب املباشر وأاثره على اقتصاد�ت الدول النامية  فعالية االستثمار " بن عبد العزيز فطيمة،  -67

 .2005، أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، سنة حالة اجلزائر " –

، مذكرة ماجستري، يف املؤسسة االقتصادية""أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولية بورويسة سعاد،   -68

 .2010جامعة منتوري قسنطينة، 

دراسة حالة  -ح احملاسيب " أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل االصالسايح فايز،   -69

 .2015، 2،  أطروحة دكتوراه، جامعة بليدة "اجلزائر

اختاذ القرار يف سياق عوملة وتطور النظام احملاسيب الدويل وترشيد عملية "سفيان بن بلقاسم،  -70

 .50-49، ص 2010، أطروحة دكتوراه،  األسواق املالية"

، "املمارسة احملاسبية يف الشركات متعددة اجلنسيات والتوحيد احملاسيب العاملي"شعيب شنوف،  -71
 .2007-2006أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر 

ة على احملتوى املعلومايت للقوائم املالية"، دراسة "أثر تطبيق معايري احملاسبة الدولي عادل عاشور،  -72

 .2005/2006، مذكرة ماجستري جامعة عمار ثليجي ابألغواط، حالة جممع ر�ض سطيف"

"اإلستثمار األجنيب املباشر وآاثره على االقتصاد اجلزائري خالل فرتة عبد الكرمي بعداش،   -73

  .2008، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، "1996-2005

حالة النظام  -"عرض ومراجعة القوائم املالية يف ظل معايري احملاسبة واملراجعة الدوليةعزة األزهر،  -74

 .2009، رسالة ماجستري، جامعة البليدة، اجلزائر، احملاسيب املايل"

أطروحة  ،البنكي ملشاريع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر" "فعالية التمويل عقبة نصرية،  -75

 .2015بسكرة،  ،حممد خيضر دكتوراه، جامعة

" أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية دراسة مقارنة بني مصر، فارس فوضيل،  -76

  .2004جامعة اجلزائر، سنة  ، أطروحة دكتوراهاجلزائر، اململكة العربية السعودية"

، للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية"" أمهية اصالح النظام احملاسيب مداين بن بلغيث،  -77

 .2004أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 
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"دور سوق األوراق املالية يف حتسني األداء املايل للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة منري عوادي،  -78
 .2015، مذكرة ماجسرت، جامعة حممد خيضر بسكرة، "2013-2010جممع صيدال 

 النصوص القانونية والتشريعية:  •
واملتضمن  2008يوليو سنة  27املوافق لـ  1429رجب عام  24املؤرخ يف  02-08األمر رقم  -79

 .42اجلريدة الرمسية العدد  ،2008القانون املالية التكميلي لسنة 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  2007أبريل  23 املؤرخ يف 119-07املرسوم التنفيذي رقم   -80
 . 27ي، اجلريدة الرمسية العدد األساس ساطة والضبط العقاري وحيدد قانو�اللو 

، "حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها 2008يوليو  26مرسوم تنفيذي  -81
 .2009مارس  25، 19وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها"، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 :قاريرالت •

وتوجهات السنة  2015"التطورات املالية والنقدية سنة السيد احملافظ حول  تقريربنك اجلزائر،  -82

 .2017، أفريل يف طرق استمرار الصدمة اخلارجية" 2016املالية 
  .2010، العريب""تقرير ممارسة أنشطة األعمال يف العامل ، لإلنشاء والتعمري البنك الدويل -83

 .2009 ،ل""تقرير ممارسة أنشطة األعما لإلنشاء والتعمري،البنك الدويل  -84

"االستثمار يف املناطق احلرة يف العراق ( الفرص علي عباس فاضل، سرمد عباس جواد،  -85

 .2011 ،مجهورية العراق وزارة املالية الدائرة االقتصادية، ،"والتحد�ت)
امهية االبتكار وقوة البيئات " تقرير التنافسية العاملي يكشف منتدى االقتصادي العاملي،  -86

 .2014-2013، املؤسسية يف تعزيز تنافسية الدول"

" مناخ االستثمار يف الدول العربية مؤشر ؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، امل -87

 .، الكويت"2013-2012ضمان جلاذبية االستثمار 

 تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية"املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  -88

 .الكويت"، 2008

 املعايري احملاسبية: •
آاثر التغريات يف أسعار صرف العملة IAS 21 ، "ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني -89

 .مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية"، األجنبية
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 "،االفصاحات عن األطراف ذات العالقة IAS 24 " السعودية للمحاسبني القانونيني،ة اهليئة ترمج -90
 .مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية

مؤسسة  "،البيا�ت املالية املوحدة واملنفصلة IAS 27 ، "السعودية للمحاسبني القانونينياهليئة ترمجة  -91
 . املعايري الدولية للتقارير املالية

مؤسسة املعايري "، الرتتيبات املشرتكة IFRS 11 ، "السعودية للمحاسبني القانونيني اهليئةترمجة  -92
 . الدولية للتقارير املالية

أسهم األعضاء يف املنشآت التعاونية   2IFRIC"ترمجة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني،  -93
  .مؤسسة املعايري الدولية للتقارير املالية"، ةهبواألدوات املشا

 ."معيار العرض واالفصاح العام"، SOCPAاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني  -94

 .ابللغة الفرنسيةاثنيا: 
95- ANDI, « texte régissant le développement de l’investissemen en 
Algérie », Alger, 2004. 
96- Catherine MAILLET-BAUDRIER, Anne LE MANH, "les normes 
comptables internationales IAS/IFRS ",  BERTI éditions, Alger, 2007. 
97- Eric tort, "Normes ifrs  toutes les normes actuellement applicables" ,  
gualino éditeur, lextenso édition; 2015. 
98- Stéphan BRUN, "l’essentiel des normes comptables internationales 
IAS/IFRS " , Gualino éditeur, Paris, 2004. 

 .ابللغة االجنليزيةاثلثا: 

• Books : 
99- Deloitte, "IFRS in your pocket", The Creative Studio at Deloitte, 
London, 2016. 
100- Deloitte, "Leases a guide to IFRS 16", The Creative Studio at 
Deloitte,  London, june 2016. 
101- IFRS Foundation, Effects Analysis IFRS, "IFRS 16 Leases", London,  
January 2016. 
102- Maharashi Dayanand University ROHTAT, " Accounting Theory 
.paper-8", EXCEL BOOKS PVT.LTD, New Delhi, 2004. 
103- Paul pacter, "IFRS as Global Standards: a Pocket Guide", IFRS 
foundation, United Kingdom, 2015. 
• Articles :  
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104- ,Jonathan Adegoke, Kayode Samson,  " The Relevance of International 
Financial Reporting Standards in the Preparation and Presentation of 
Financial Statements in Nigeria", Research Journal of Finance and 
Accounting, Vol.4, No.7, 2013. 
105- Document discussed in "the Expert Group on the IAS Regulation", 
meeting 24/10/2014, Agenda item III – Paper 1. 
106- Joshua Hudson, "Agency and IFRS Implementation: the 
relationship between primary participants", business and 
accounting ,vol8 ,p61-p79 , 2014. 
107- Kenethe Enock Okpala, "adoption of IFRS and financial statments 
effects: the perceived implication on FDI and Nigeria economy ", 
Australian Journal of  Business and Management Research, vol 2, N05 (76-
83), August 2012. 
108- Laura Marquez- Ramos, "The effect of IFRS adoption on trade and 
foreign direct investements", International Trade and Finance Association, 
international trade and foreign direct investements working papers, paper 19, 
2008 .  
109- Michael C Jensen, William H Meckling , "Theory of the firm: 
Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure", Journal of 
Financial Economics, October, vol 3, N 04,1970, pp305-360. 
110- Nicolas Pologeorgis, "The impact of combining the U.S. GAAP and 
IFRS". 
111- Richard A Lambert ," contracting theory and accounting", journal of 
accounting and economics, volume 32, issues 1-3, December 2001. 
112- Solomon Zori, "The state of IFRS in Africa: is IFRS disarray?", 
Governance Across Borders: transnational fields and transversal themes, 
Berlin, Germany, January 11, 2012. 
113- UWAOMA, Ironkwe - ORDU, Promise A., "The convergence of 
Accounting Standards to International Financial Reporting Standards 
(IFRs): Issues and Prospects in Nigeria", International Journal of Research 
in Business Studies and Management, Volume 2, Issue 7, July 2015, PP 1-13. 
• Theses: 
114- Ina Gresilova, "Chiken or Egg ? the relationship between IFRSS 
adoption and FDI ", a Thèses submitted  inpartial fulfillment of the 
requirements for the degree of MA in financial economics, Kyiv school of 
economics, Ukraine, 2013. 
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115- Thomas Rudiger Smith, "Agency theory and its consequences", 
master thesis at Copenhagen Businesses School, Europe, 2011. 
• Repotrs : 
116- IASB, " snapshot: conceptual framework for fianancial 
reporting ", United Kingdem, exposure draft may 2015. 
117- World Bank Group,"Doing Business Equal Opportunity for all", 
2017. 

 املواقع االلكرتونية: رابعا: 

- www.accountingtoday.com. 
- www.adwanchem.com. 
- www.andi.dz. 
- www.aniref.dz. 
- www.bank-of-algeria.dz. 
- www.doingbusiness.org. 
- www.ec.europa.eu. 
- www.focusPCG.com. 
- www.heritage.org. 
- www.ifrs.org. 
- www.invest-in-algeria.com. 
- www.kantakji.com.j 
- www.mdipi.gov.dz. 
- www.transparency.org. 
- www.unctad.org. 
- www2.deloitte.com. 
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ADWAN SPA 
ZI FORNAKA MOSTAGANEM 
N° D'IDENTIFICATION:000427039004451      

COMPTE DE RESULTAT/NATURE 
LIBELLE  NET 2015   NET 2014   NET 2013  

Ventes et produits annexes     1 435 870 659,15        1 156 335 148,34       958 257 246,89    
Variation stocks produits finis et en cours -     318 359 839,92    -     234 556 118,22    -  186 516 704,87    
Production immobilisée                                -                                     -                                 -      
Subventions d'exploitation                                -                                     -                                 -      

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 117 510 819,23 921 779 030,12 771 740 542,02 
Achats consommés -     120 042 618,36    -        94 902 091,86            3 607 024,33    
Services extérieurs et autres consommations -     120 394 512,86    -        98 988 773,73    -  105 851 794,76    

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -240 437 131,23 -193 890 865,60 -102 244 770,43 
III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 877 073 688,00 727 888 164,52 669 495 771,59 

Charges de personnel -     225 771 319,68    -     209 859 300,49    -  173 819 495,35    
Impôts, taxes et versements assimilés -          4 577 648,39    -        11 586 234,61    -      3 728 012,35    

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 646 724 719,93 506 442 629,42 491 948 263,90 
Autres produits opérationnels        269 427 564,99             25 007 752,04          33 176 066,88    
Autres charges opérationnelles -          5 790 763,79    -          2 209 754,25    -    17 259 641,85    
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs -     211 207 313,94    -     216 799 896,97    -  212 623 697,57    
Reprise sur pertes de valeur et provisions            3 943 731,88                                   -                                 -      

V- RESULTAT OPERATIONNEL 703 097 939,07 312 440 730,23 295 240 991,36 
Produits financiers          14 963 548,87               1 243 572,18                               -      
Charges financières -        28 973 953,44    -             712 115,01    -      3 399 140,64    

VI-RESULTAT FINANCIER -14 010 404,57 531 457,17 -3 399 140,64 
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI) 689 087 534,50 312 972 187,40 291 841 850,72 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires -          2 198 401,84    -          1 036 138,21                               -      
Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires -          5 524 565,79               5 585 490,19                               -      

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 1 405 845 664,97 948 030 354,34 804 916 608,90 
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES -724 481 098,11 -630 508 814,96 -513 074 758,18 
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 681 364 566,86 317 521 539,38 291 841 850,72 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)       
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Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)       

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE       
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 681 364 566,86 317 521 539,38 291 841 850,72 
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ADWAN SPA 
ZI FORNAKA MOSTAGANEM 
N° D'IDENTIFICATION:000427039004451      

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 
LIBELLE NET 2015 NET 2014 NET 2013 

Flux de trésorerie provenant des acitivités opérationnelles       
Encaissements reçus des clients     1 482 790 034,97        1 219 165 189,55        1 036 290 411,12    
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel -  1 027 993 987,25    -     855 758 532,86    -     727 394 752,93    
Intérêts et autres frais financiers payés -          3 594 578,30    -          2 400 506,35    -          2 040 430,40    
Impôts sur les résultats payés -          1 038 088,35                                   -                                     -      
Opérations en attente de classement (47) !!!! -     129 937 907,33    -        11 932 909,48    -        10 142 973,06    
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires        320 225 473,75           349 073 240,87           296 712 254,74    
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires            1 816 548,13    -          1 416 381,23    -          1 203 924,04    
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A) 322 042 021,88 347 656 859,64 295 508 330,69 

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement                                -                                     -                                     -      
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou 

incorporelles -        69 045 732,82    -     131 074 376,63    -     111 413 220,14    
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou 

incorporelles               271 635,00               1 134 935,33                  964 695,03    
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières -     264 483 700,00    -          6 395 184,51    -          5 435 906,83    
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières               984 652,06                  201 035,90                  170 880,52    
Intérêts encaissés sur placements financiers            1 225 507,93                  356 851,10                  303 323,43    
Dividendes et qoute-part de résultats reçus                                -                                     -                                     -      
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements 

(B) -331 047 637,84 -135 776 738,82 -115 410 228,00 
Flux de trésorerie provenant des activités de financements                                -                                     -                                     -      

Encaissements suite à l'émission d'actions                                -                                     -                                     -      
Dividendes et autres distributions effectuées                                -                                     -                                     -      
Encaissements provenant d'emprunts                                -                                     -                                     -      
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées -        29 205 840,82    -             111 183,38    -               94 505,88    
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement  

(C) -29 205 840,82 -111 183,38 -94 505,88 
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Incidences des variations des taux de change sur liquidités et 
quasiliquidités                                -                                     -                                     -      

Variation de trésorerie de la période (A+B+C) -38 211 456,78 211 768 937,44 180 003 596,82 
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période 278 878 000,23 67 109 062,79 57 042 703,37 
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période 240 666 543,46 278 878 000,23 237 046 300,20 

Variation de la trésorerie de la période -38 211 456,78 211 768 937,44 180 003 596,82 
Rapprochement avec le résultat comptable -719 576 023,64 -105 752 601,94 -89 889 711,65 
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Usine Produit Caractérist
iques Emballage Application 

Photo du produit 
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Sable  
Industriel 
Siliceux 
Traité 

Sable 
Humide 0,0-0,5mm %Sio2=99% Vrac 

1.Fabrication de céramique 
2.Production de Verre 
3.Production de Pipe en PRV 
4.Fonderie 
5.Traitement des Eaux 
6.Construction chimique 
7.Oil & Gas 
8.Production de Peintures 
9.Traitement des surfaces & Sablage 

  

  Sable 
Séché 

Fin 

S100Mesh 

%Sio2=99% 

Sac 25 Kg 
Big bag 1000 Kg 

Vrac 

 
   0,250mm 

  0,300mm 
  

Sable 
Séché 

Moyen 

0,0-0,6mm 

Sac 25 Kg 
Big bag 1000 Kg 

 
   0,3-0,6mm 

  0,2-0,5mm 
  0,4-0,8mm 
  0,3-1mm 
  Sable 

séché 
Gros 

0,6-1,6mm 
Big bag 1000 Kg 

 
   1,6-3,5mm 

  1-5mm 
  

Silica Flour 

Silica Flour 10µm 

%Sio2=99,50
% 

Big bag 1000Kg 1.Oil & Gas 
2.Production de Céramique 
3.Production de fibres Abrasifs 
4.Production de Peintures 
5.Production de Plastique 

 
   Silica Flour 32µm 

Big bag / Sac 25 
Kg 

  Silica Flour 45µm 
  Silica Flour 75µm 
  Silica Flour 100µm 
  

Silicate de 
Sodium 
Solution 
Alcaline 

Silicate de Sodium 
Rapport 2,0 

45% ±2 

IBC 1000L/ Fut 
220L / Vrac 

1.Production de détergent 
2.Fonderie 
3.Fabrication de céramique 
4.Oil & Gas  

 

  40% ±2 
  

Silicate de Sodium 
Rapport 2,4 45% ±2 
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Hypochlorite de Sodium  

NaOCl 
48° IBC 1000L/ Fut 

220L / Vrac 

1.Production de détergent 
2.Oil & Gas 

3.Traitement des eaux 
4.Fabrication Textile 

 

  

Soude Caustique 
 NaOH 

50% IBC 1000L/ Fut 
220L / Vrac 

 

  

Acide Chlorhydrique  
HCL 

32% IBC 1000L/ Fut 
220L / Vrac 

 

  

Chlorure Ferrique 
FeCl3 

40% IBC 1000L/ Fut 
220L  

 
  

 

  

Chlore Gazeux 
CL2 

99.9% Cylindre   
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ADWAN SPA 
ZI FORNAKA MOSTAGANEM 
N° D'IDENTIFICATION:000427039004451 

BILAN (ACTIF) 
LIBELLE  NET 2015   NET 2014   NET 2013  

ACTIFS NON COURANTS                               -                                    -                                    -      
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif                               -                                    -                                    -      
Immobilisations incorporelles                               -                                    -                 7 811 973,75    
Immobilisations corporelles                               -                                    -                                    -      

Terrains          37 258 377,00             37 258 377,00             37 258 377,00    
Bâtiments        502 185 445,53           528 122 669,14           549 268 747,14    
Autres immobilisations corporelles    1 072 814 831,95       1 183 205 313,76       1 324 138 151,17    
Immobilisations en concession                               -                                    -                                    -      

Immobilisations encours        334 769 652,95           320 559 035,92           229 843 589,88    
Immobilisations financières                               -                                    -                                    -      

Titres mis en équivalence                               -                                    -                                    -      
Autres participations et créances rattachées                               -                                    -                                    -      
Autres titres immobilisés                               -                                    -                                    -      
Prêts et autres actifs financiers non courants        266 828 362,32               6 979 162,32               1 836 362,32    
Impôts différés actif                 60 924,40               5 585 490,19                                  -      

TOTAL ACTIF NON COURANT    2 213 917 594,14       2 081 710 048,33       2 150 157 201,27    
ACTIF COURANT                               -                                    -                                    -      
Stocks et encours        366 450 087,31           223 175 356,61           203 306 437,93    
Créances et emplois assimilés                               -                                    -                                    -      

Clients        548 897 696,37           389 456 778,02           270 683 888,05    
Autres débiteurs          74 169 606,58             53 897 815,78             31 855 708,94    
Impôts et assimilés          10 453 918,80                  163 418,74                  163 424,72    
Autres créances et emplois assimilés          11 075 358,05                                  -                                    -      

Disponibilités et assimilés                               -                                    -                                    -      
Placements et autres actifs financiers courants                               -                                    -                                    -      
Trésorerie        240 666 543,46           278 878 000,23             67 109 051,09    

TOTAL ACTIF  COURANT    1 251 713 210,56           945 571 369,38           573 118 510,73    
TOTAL GENERAL ACTIF    3 465 630 804,70       3 027 281 417,71       2 723 275 712,00    
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ADWAN SPA  
 ZI FORNAKA MOSTAGANEM  
 N° D'IDENTIFICATION:000427039004451       

 BILAN (PASSIF)  
 LIBELLE   NET 2015   NET 2014   NET 2013  

 CAPITAUX PROPRES        
 Capital émis      2 427 425 000,00        2 674 880 000,00        2 674 880 000,00    
 Capital non appelé                                 -                                     -                                     -      
 Primes et réserves -  Réserves consolidées (1)             4 446 248,95                                   -                                     -      
 Ecart de réévaluation                                 -                                     -                                     -      
 Ecart d'équivalence (1)                                 -                                     -                                     -      
 Résultat net - Résultat net part du groupe (1)         681 364 566,86           317 521 539,38           291 841 850,72    
 Autres capitaux propores - Report à nouveau           61 425 784,30    -     228 596 559,98    -     520 438 422,22    

 Part de la société consolidante (1)                                 -                                     -                                     -      
 Part des minoritaires (1)                                 -                                     -                                     -      

 TOTAL I      3 174 661 600,12        2 763 804 979,40        2 446 283 428,50    
 PASSIFS NON-COURANTS                                 -                                     -                                     -      

 Emprunts et dettes financières           86 072 429,82             50 761 722,34             50 874 145,93    
 Impôts (différés et provisionnés)                                 -                                     -                                     -      
 Autres dettes non courantes                                 -                                     -                                     -      
 Provisions et produits constatés d'avance                                 -                                     -                                     -      

 TOTAL II           86 072 429,82             50 761 722,34             50 874 145,93    
 PASSIFS COURANTS:                                 -                                     -                                     -      

 Fournisseurs et comptes rattachés         172 622 429,80           156 675 813,07           200 898 254,32    
 Impôts             5 720 717,37             26 848 105,85               3 428 834,05    
 Autres dettes           26 553 627,60             29 190 797,04             21 791 049,21    
 Trésorerie passif                                 -                                     -                                     -      

 TOTAL III         204 896 774,76           212 714 715,96           226 118 137,58    
 TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)      3 465 630 804,70        3 027 281 417,71        2 723 275 712,00    
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