الهشاركـــث
اسحهارت الهشاركـــث
اسحهارت
االشى اهنبيل :مسموس رضوان
اهرختج اهؾويٖج :أسحاذ هساعد كسن ب
اهخخضص :عمون اكحضاديث
اهّغٖفج :أسحاذ جاهعي
اهيؤششج :جاهعث  02أوج  5511سكيكدت
اهؾٌّاً اهترٖدٔ :حي  541هسكو عهارت أ 20ركن  20ةىي هراد – الةميدت.
اهِبخف05 50 75 82 10 :
اهفبنس/ :
اهؾٌّاً اإلهنخرٌّٕmesmous.red1@yahoo.fr :
يضّر اهيشبرنج20 :

ؽٌّاً اهيداخوج :محاسبة العمالت في ظل معايير المحاسبة الدولية والنظام
المحاسبي المالي  -دراسة مقارنة -
اهّشبئل اهيخعوتج هؾرط اهيداخوج:
 -جهاز إعالن آلي.

 وسيمث العرط ةاإلظاءتهغج اهيداخوج :العرةيث

الهشاركـــث
اسحهارت الهشاركـــث
اسحهارت

االشى اهنبيل :حــرير عمي
اهرختج اهؾويٖج :هاجسحير
اهخخضص :هحاسةث وحدكيق
اهّغٖفج/ :
اهيؤششج :جاهعث سعد دحمب -الةميدت.
اهؾٌّاً اهترٖدٔ :حي  51/320هسكو عهارت A1ركن  20ةىي هراد – الةميدت.
اهِبخف0551-75-62-73 :
اهفبنس/ :
اهؾٌّاً اإلهنخرٌّٕterir.ali@gmail.com:
اهيضّر ركى20:

ؽٌّاً اهيداخوج :محاسبة العمالت في ظل معايير المحاسبة الدولية والنظام
المحاسبي المالي  -دراسة مقارنة -
اهّشبئل اهيخعوتج هؾرط اهيداخوج:
 -جهاز إعالن آلي.

 وسيمث العرط ةاإلظاءتهغج اهيداخوج :العرةيث

ؽٌّاً اهيداخوج :هحاسةث العهالج في غل هعايير الهحاسةث الدوليث والىغان الهحاسةي الهالي
 دراسث هلارىث -هلدهث :هلد أضتضح اهضبسج يبشج تؾد اهٌيّ اهِبئل هوخسبرث اهدّهٖج ّاٌخشبر اهشرنبح يخؾددث اهسٌشٖبح
اهؾيالكج تبإلظبفج إهٓ خزاٖد اهعوة اهؾبهيٕ ؽوٓ اهشوؼ ّاهخديبح إهٓ ّسّد خٌشٖق ّخّافق فٕ يسابل
اهيضبشتٕ ،تل ال تدٖل ؽً إؽداد يؾبٖٖر يضبشتج خخؾبيل تِب نبفج اهيؤششبح خبضج اهدّهٖج يٌِب ،ؽٌد
إؽداد كّائيِب اهيبهٖجّ ،ألُيٖج اهيضبشتج اهدّهٖج ّضخيٖج خعتٖلِب فٕ اهشرنبح اهدّهٖج اهيخخوفج شاّا
فٕ خؾبيالخِب أّ فٕ كّائيِب اهيبهٖج ،خى خخضٖص يؾٖبر يضبشتٕ دّهٕ خبص تِب ،فولد أضتص اهّٖى يً
اهضؾة ؽوٓ أٔ يؤششج أّ شرنج ،خبضج اهدّهٖج يٌِب ييبرشج نل ٌشبعبخِب تؾيوخِب اهيضوٖاج ّدًّ
االرختبع تبهخؾبيل تؾيالح أسٌتٖج يخخوفج فٕ خشدٖد أّ خضضٖل تؾط اهضفلبح تؾيالح أسٌتٖج ،فنابً
هزايب ؽوٓ اهِٖئبح اهيٌِٖج هويضبشتج ّؽوٓ رأشِب يسوس يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖج ضبهٖب أً خضّٔ ُذٍ
اٗذبر يً خالل ّظؼ اهيؾبهسبح اهيضبشتٖج اهيٌبشتج اهخٕ خؾزز يً يّظّؽٖج ّفبئدث يخرسبخِب ّخوتٖج
اضخٖبسبح يشخخديِٖب ؽوٓ اهيشخّْ اهدّهٕ ّاإلكوٖيٕ أّ اهيضوٕ ،فِذٍ اهّركج اهتضذٖج ٌخٌبّل اهيشابنل
اهيضبشتٖج هخرسيج اهؾيوٖبح ّاهلّائى اهيبهٖج األسٌتٖج ّعرق يؾبهسخِبّ ،ذهم تئسرا يلبرٌج تًٖ يؾبٖٖر
اهيضبشتج اهدّهٖج ّاهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ ّؽوَٖ كيٌب تعرش اإلشنبهٖج اهخبهٖج:
هل حةىى الىغان الهحاسةي الهالي هعايير الهحاسةث الدوليث فيها يخص حرجهث العهمياج واللـوامن
الهاليث األجىةيث؟
ّهإلسبتج ؽوٓ ُذٍ اإلشنبهٖج ارخأٌٖب أً ٌلشى ُذٍ اهّركج اهتضذٖج إهٓ يسيّؽج يً اهيضبّر ٌوخضِب
فٖيب ٖوٕ:
الهحور األول :هحاسةث الهعاهالج ةعهالج أجىةيث وحرجهث اللوامن الهاليث في غل هعايير الهحاسـةث
الدوليث
الهحور الداىي :هحاسةث الهعاهالج ةعهالج أجىةيث وحرجهث اللوامن الهاليث في غل الىغان الهحاسـةي
الهالي
الهحور الدالخ :حليين الىغان الهحاسةي الهالي فيها يخط الهحاسةث عو الهعاهالج ةعهالج األجىةيـث
وحرجهث اللوامن الهاليث

الهحور األول :هحاسةث الهعاهالج ةعهالج أجىةيث وحرجهث اللوامن الهاليث في غل هعايير الهحاسـةث
الدوليث
 .5هعالجث هعايير الهحاسةث الدوليث لمهعاهالج ةعهالج أجىةيث وحرجهـث اللـوامن الهاليـث :شاّف
ٌشخؾرط فٕ ُذا اهؾٌضر اهيؾبٖٖر اهخٕ ؽبهسح يشنوج اهيؾبيالح اهخٕ خخى تؾيالح أسٌتٖاج ّناذا
خرسيج اهلّائى اهيبهٖج ،يً خالل اهخعرق هويؾٖبر اهدّهٕ ركى (" )12آذبر اهخغٖراح فٕ أشؾبر ضرف
اهؾيالح األسٌتٖج"
 2.3لحمة تارٌخٌة عن المعٌار ( :)IAS21عرؾ المعٌار المحاسبً الدولً ( )IAS21المعدل والذي تم
اعتماده من قبل لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة فً النسخة المعاد صٌاؼتها فً  10جانفً 2008
عدة تطورات من أهمها [:]1
فً دٌسمبر  1977نشرت مسودة العرض  E11للمحاسبة المعامالت الخارجٌة وترجمة القوائم
المالٌة الخارجٌة ،لٌلٌها عرض المسودة اإلضافٌة  E23للمحاسبة عن آثار التؽٌرات فً أسعار
الصرؾ األجنبً فً مارس  ،1982وفً جوٌلٌة  1983تم صدور المحاسبً الدولً رقم 21
"المحاسبة عن التؽٌرات فً أسعار الصرؾ األجنبً" ،لتكون تارٌخ سرٌانه فً  1جانفً ،1985
وفً ماي  1992صدرت مسودة العرض " E44آثار التؽٌرات فً أسعار الصرؾ األجنبً" ،وفً
دٌسمبر  1993تم إصدار المعٌار ( )IAS21المعدل "آثار التؽٌرات فً أسعار صرؾ العمالت
األجنبٌة" ،لٌصبح ساري المفعول ابتداء من  1جانفً  ،1995و فً  18دٌسمبر  2003تم إصدار
النسخة المنقحة للمعٌار المحاسبً الدولً ( )IAS21من طرؾ مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
( )IASBحٌث تمت إعادة صٌاؼته لٌصبح ساري المفعول على التقارٌر المالٌة الصادرة ابتداء من
1جانفً  ،2005وفً دٌسمبر  2005تم القٌام بتعدٌالت ثانوٌة علٌه والمتعلقة بصافً اإلستثمار
فً عملٌات أجنبٌة لٌتم سرٌانها فً  1جانفً  ،2006وفً  10جانفً  2008تم إدخال بعض
التعدٌالت على هذا المعٌار نتٌجة اندماج األعمال المتعلقة بالتنازل عن العملٌات الخارجٌة (أصول
مثال) وفً  1جوٌلٌة  2009دخلت هذه التعدٌالت حٌز التنفٌذ.
أما التفسٌرات المتعلقة بهذا المعٌار ( )IAS21فهً:
تم إصدار أول تفسٌر من طرؾ لجنة تفسٌرات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة تحت تسمٌة SIC7
المتعلق بإدخال ترجمة عملة األورو ،ثم إصدار التفسٌر  SIC11المتعلق بعملٌات الصرؾ األجنبً
 رسملة الخسائر الناجمة عن اإلنخفاضات الحادة فً سعر العمالت  -وقد تم إدراج  SIC11فًتعدٌالت سنة  2003للمعٌار المحاسبً الدولً ،IAS21ثم جاء التفسٌر  SIC19والمتعلق باإلبالغ
عن العمالت  -قٌاس وعرض القوائم المالٌة بموجب المعٌار IAS21والمعٌار - IAS29وقد تم

إدراج  SIC19فً تعدٌالت سنة  2003للمعٌار  ،IAS21وبعدها جاء التفسٌر  SIC30والمتعلق
بعملة التقرٌر  -الترجمة من عملة القٌاس إلى عملة العرض  -وقد تم إدراج  SIC30فً تعدٌالت
سنة  2003للمعٌار ،IAS21وبعدها جاء أول تفسٌر من طرؾ لجنة تفسٌر معاٌٌر التقارٌر المالٌة
الدولٌة تحت تسمٌة  IFRIC16والمتعلق بالتؽطٌة (التحوط) لصافً اإلستثمار فً العملٌات
األجنبٌة.
 3.3هدددؾ المعٌددارٌ :هدددؾ معٌددار المحاسددبة الدددولً رقددم ( )21إلددى بٌددان كٌفٌددة المعالجددة المحاسددبٌة
للمعدددامالت التدددً تدددتم بدددالعمالت األجنبٌدددة والعملٌدددات األجنبٌدددة ،حٌدددث ٌبدددٌن هدددذا المعٌدددار كٌفٌدددة
ترجمدددة القدددوائم المالٌدددة للشدددركات التابعدددة إلدددى عملدددة التقرٌدددر الشدددركة القابضدددة ،وبشدددكل رئٌسدددً
ٌهددددؾ المعٌدددار إلدددى تحدٌدددد أسدددعار الصدددرؾ الواجدددب اسدددتخدامها فدددً عملٌدددة ترجمدددة المعدددامالت
الدولٌدددة التدددً تدددتم بعمدددالت أجنبٌدددة وأسدددعار الصدددرؾ الواجدددب اسدددتخدامها لترجمدددة القدددوائم المعددددة
بعملدددة أجنب ٌدددة ،وتحدٌدددد كٌدددؾ ٌدددتم إأهدددار فروقدددات أسدددعار الصدددرؾ (الخسدددائر والمكاسدددب) فدددً
القددوائم المالٌددة أي كٌفٌددة اإلبددالغ عددن آثددار التؽٌددرات (التقلبددات) فددً أسددعار الصددرؾ فددً القددوائم
المالٌة للمنشأة [.]2
 4.3نطاق المعٌارٌ :جب أن ٌطبق هذا المعٌار فً [:]3
 المحاسبة عن المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة .
 ترجمة القوائم المالٌة للعملٌات األجنبٌة إعداد عند القوائم المالٌة الموحدة كلٌا أو جزئٌا.
 2.3.4المعامالت بالعمالت األجنبٌة :قد حدد المعٌار الدولً رقم ( )21المعامالت التً تتم بالعمالت
األجنبٌة بأنها المعامالت التً ٌنتج عنها التزامات للمؤسسة أو علٌها تتم تسوٌتها بعملة أجنبٌة وهً
[:]4
 عملٌات البٌع والشراء؛
 اإلقراض أو اإلقتراض؛
 أن تصبح طرفا فً عقود تبادل عملة أجنبٌة لم ٌتم بعد؛
 تمتلك أو تتنازل عن أصول وكذلك عندما تنشأ لها أو علٌها التزامات تتم تسوٌتها بعملة أجنبٌة.
ٌجب أن تسجل المعاملة بالعملة األجنبٌة بسعر الصرؾ السائد بٌنها وبٌن عملة التقرٌر بتارٌخ
المعاملة [.]5وٌبٌن المعٌار كٌفٌة المعالجة عند إعداد القوائم المالٌة كما ٌلً:
 استخدام سعر الصرؾ الفوري فً تارٌخ المعاملة؛
 إن لم ٌتم تسوٌة المعاملة فً نفس الفترة المحاسبٌة التً تمت فٌها ،فإن البنود النقدٌة ٌتم ترجمتها
عند سعر اإلقفال [( ]6سعر الصرؾ الفوري فً تارٌخ إعداد قائمة المركز المالً)؛

ٌ تم التقرٌر عن البنود ؼٌر النقدٌة المحتفأ بها بالتكلفة التارٌخٌة والمحددة بعملة أجنبٌة باستخدام
سعر الصرؾ الفوري فً تارٌخ المعاملة؛
ٌ تم التقرٌر عن البنود ؼٌر النقدٌة المحتفأ بها بالقٌمة العادلة والمحددة بعملة أجنبٌة باستخدام
أسعار الصرؾ السائدة وقت تحدٌد تلك القٌمة؛
 االعتراؾ بفرو قات الصرؾ:
 إن فروقددات الصددرؾ الناشددئة عددن تسددوٌة بنددود نقدٌددة أو عنددد التقرٌددر عددن بنددود نقدٌددة للمنشددأةبمعدالت صرؾ مختلفة عن تلك التً سبق وأن سجلت بها أولٌدا خدالل الفتدرة أو تدم التقرٌدر عنهدا
فً قوائم مالٌة سابقةٌ ,جب االعتراؾ بها كدخل أو كمصروؾ فً تلك الفترة التً نشأت فٌها.
 ٌجب أن تصنؾ فروقات الصرؾ الناتجة عن التزام محدد بعملة أجنبٌة لتؽطٌة صدافً اسدتثمارالمنشددأة فددً منشددأة أجنبٌددة كحددق ملكٌددة فددً القددوائم المالٌددة وذلددك إلددى حددٌن الددتخل

مددن صددافً

اإلستثمار ،حٌث ٌجب حٌنئذ اإلعتراؾ بهذه الفروقات كدخل أو كمصروؾ.
 3.3.4العملٌات األسٌتٖج :خخيذل اهؾيوٖج األسٌتٖج فٕ أضد اهشرنبح اهخبتؾج أّ اهضوٖفج أّ يشرّػ
يشخرم أّ أضد اهفرّػ أّ األٌشعج اهخٕ ٖخى اهلٖبى تِب فٕ أضد اهتوداً تخالف اهتود اهذٔ خؾيل فَٖ
اهيؤششج ّؽوَٖ خخى خرسيج اهؾيوٖبح األسٌتٖج نيب ٖوٕ [:]7
ٌ جددب ترجمددة كافددة عناصددر األصددول والخصددوم (النقدٌددة وؼٌددر النقدٌددة) للمنشددأة األجنبٌددة بسددعر
اإلقفال؛
ٌ جب ترجمة بنود الدخل والمصدارٌؾ للمنشدأة األجنبٌدة حسدب أسدعار الصدرؾ بتدوارٌخ العملٌدات
[ ,]8ما عدا إذا كانت المنشأة األجنبٌة تضع تقارٌرها بعملة اقتصاد عالً التضخم  ,حٌث فً هذه
الحالة ٌجب ترجمة بنود الدخل والمصارٌؾ بسعر اإلقفال؛
ٌ جب تصنٌؾ كافة فروقات الصرؾ الناتجة كحقوق ملكٌة حتى ٌتم التخل
 عند التخل

من صافً االستثمار؛

من المنشأة األجنبٌة فإنه ٌجب االعتراؾ بالمبلػ المتجمع لفروقات الصدرؾ المؤجلدة

التددً تعددود لتلددك المنشددأة األجنبٌددة كدددخل أو مصددروفات فددً نفددس الفتددرة التددً ٌددتم االعتددراؾ بهددا
بالمكسب أو الخسارة من التخل

.

 .3الهحاسةث عو الهعاهالج ةالعهالج األجىةيث
اهيؾبيالح األسٌتٖج ُٕ خوم اهيؾبيالح اهخٕ ٖخى خضدٖد كٖيخِب تأٖج ؽيوج أخرْ غٖر اهؾيوج اهيضوٖج
هويٌشأث ّخٌشأ ُذٍ اهيؾبيالح ؽٌديب خلّى اهيؤششج تضفلبح خسبرٖج تغٖر ؽيوخِب األشبشٖج ّاهيخيذوج
فٕ [:]9

 شرا أّ تٖؼ تظبؽج أّ خأدٖج أّ اهضضّل ؽوٓ خديج تيلبتل يضدد يؾتر ؽٌَ تؾيوج أسٌتٖج؛




إكراط اهغٖر أّ اإلكخراط يً اهغٖر يتوغ يؾًٖ ٖخى خضضٖوَ أّ شدادٍ تؾيوج أسٌتٖج؛
أً خضتص اهيٌشأث عرفب فٕ خؾبكد تؾيوج أسٌتٖج ّهى ٌٖفذ ُذا اهخؾبكد تؾد؛
اكخٌب أّ اشختؾبد أضّل أّ إٌشب أّ شداد اهخزاى يضدد تؾيوج أسٌتٖج.
ّخٌشأ اهيشنوج اهخٕ خضخبر هويضبشتج ؽٌِب تشأً اهيؾبيالح اهشبتلج يً نًّ اهيؾبيوج يؾتر ؽٌِاب
تؾيوج أسٌتٖجّ ،تؾدد يضدد يً ّضداح ُذٍ اهؾيوج ّتيؾٌٓ آخر فئً اهيتوغ اهذٔ خرٖد اهيٌشأث خضضٖوَ
أّ شدادٍ ذبتح يً ضٖد ؽدد ّضداح اهؾيوج األسٌتٖج اهيؾٌٖجّ ،تضرف اهٌغر ؽً اهخغٖاراح اهخإ
ٖينً أً خضدد فٕ شؾر اهضرفّ ،تشنل ؽبى ٖينً خضدٖد ذالذج خّارٖخ أشبشٖج يرختعاج تبهلٖابس
اهيضبشتٕ هويؾبيالح األسٌتٖج ُٕ:

 خبرٖخ ضدّد اهيؾبيوج ّخشسٖوِب تبهدفبخر ّٖخى اشخخداى شؾر اهضرف اهشبئد فٕ خوم اهفخرث إلذتابح
اهؾيوٖج اهخٕ خيح تبهؾيوج األسٌتٖج؛
 خبرٖخ إؽداد اهيٖزاٌٖج ّإكفبل ضشبتبح اهٌخٖسج ضٖد ٖخى فٕ ُذا اهخبرٖخ خؾدٖل أشاؾبر اهيؾابيالح
اهيشسوج فٕ اهيرضوج 1هخؾنس شؾر اهضرف اهسبرٔ فٕ ُذا اهخبرٖخ ّذهم هويؾبيالح اهخٕ هى خٌخاَ
ّهى خشدد تؾدّ ،تشتة خلوتبح أشؾبر اهضرف هوؾيالح اهيخخوفج غبهتب يب خضدد خشبئر أّ ينبشاة
تًٖ ُذًٖ اهخبرٖخًٖ؛
 خبرٖخ اٌخِب اهيؾبيوج يً خالل اهشداد أّ اهخضضٖل تبهؾيوج األسٌتٖج ّغبهتب يب خضادد ياب خضادد
ينبشة أّ خشبئر فٕ ُذا اهخبرٖخ ٌخٖسج اخخالف أشؾبر اهضرف تًٖ اهخبرٖخ ٌخٖسج اخخالف أشؾبر
اهضرف تًٖ خبرٖخ اهيٖزاٌٖج ّخبرٖخ اهشداد أّ اهخضضٖل.
اهشنل ركى ( :)1يراضل اهيؾبيوج األسٌتٖج []10
1
خبرٖخ ضدّد اهؾيوٖج

2
خبرٖخ إؽداد اهيٖزاٌٖج

3
خبرٖخ اهشداد

ّهخّظٖص اهيؾبهسج اهيضبشتٖج هويؾبيالح األسٌتٖج ٌفخرط أً اهيؤششج اإلكخضبدٖج كبيح تبهخؾبكد
ؽوٓ ؽيوٖج أّ ضفلج تؾيوج أسٌتٖج ،فٕ ُذٍ اهضبهج خنًّ اهخرسيج ظرّرٖج إلذتبح اهيؾبيوج تبهؾيواج
األشبشٖج هويؤششج ُّٕ اهؾيوج اهخٕ خؾد تِب ضشبتبخِب ّخلبرٖرُب ،فئذا يب خيح اهيؾبيوج ألسال فائً
اهشرنج خّاسَ يشنوخًٖ ُيب [:]11

 خغٖر شؾر اهضرف تًٖ خبرٖخ ضدّد اهيؾبيوج األسٌتٖج ّخبرٖخ اهشداد ّأذرٍ ؽوآ كٖياج األضاّل
ّاهخضّى؛
 نٖفٖج يؾبهسج اهفرق تًٖ يب خى إذتبخَ فٕ اهتداٖج ّيب خى شدادٍ الضلب.
ففٕ خبرٖخ اهيؾبيوج ٖسة كٖبس ّإذتبح اهيؾبيوج تؾيوج اهيؤششج اهّغٖفٖج تئشخخداى يؾدل اهختابدل
فٕ ُذا اهخبرٖخّٖ ،سة اإلشبرث إهٓ أً اهضفلج يً اهيينً أً خاخى تئضادْ ؽيوخإ اهيضادر أّ
اهيشخّرد أّ تؾيوج عرف ذبهد ّ أً اهشداد كد ٖنًّ دفؾج ّاضدث أّ ؽوٓ أكشبع.
ّخخعوة اهيضبشتج ؽً اهيؾبيالح تؾيالح أسٌتٖج يراؽبث ؽدث أشس أّ اؽختبراح يً أُيِب [:]12
 خضدٖد خبرٖخ اهيؾبيوج ّخبرٖخ اهخشّٖج ّفخرث اهيؾبيوجٖ :يذل خبرٖخ اهيؾبيوج خبرٖخ إخيبى ؽيوٖج اهتٖاؼ
أّ اهشرا أّ إٌسبزُب تبٌخلبل يونٖج اهشوؾج يً اهتبئؼ إهٓ اهيشخرٔ ،أيب خبرٖخ اهخشّٖج فِّ اهخابرٖخ
اهذٔ خٌخِٕ فَٖ اهيؾبيوج تخضضٖل اهضلّق أّ شداد االهخزايبح اهيبهٖج ،أيب فخرث اهيؾبيوج فِٕ اهيادث
اهيٌلظٖج تًٖ خبرٖخ اهيؾبيوج ّاهخشّٖج.
 خضدٖد خضرنبح شؾر اهضرف :تٌب ؽوٓ خضدٖد نل يً خبرٖخ اهيؾبيوج ّخابرٖخ اهخشاّٖج ّفخارث
اهيؾبيوج شٖنًّ يً اهالزى خضدٖد شؾر اهضرف فٕ خبرٖخٕ اهيؾبيوج ّاهخشّٖجٌ ،بُٖم ؽً خضدٖاد
شؾر اهضرف فٕ خبرٖخ اهيٖزاٌٖج.
الهحور الداىي :هحاسةث الهعاهالج ةعهالج أجىةيث وحرجهث اللوامن الهاليث في غل الىغان الهحاسـةي
الهالي
″اهّذبئق اهيضبشتٖج ٖخى إؽدادُب تبهدٌٖبر ّتبهوغج اهفرٌشٖج(”....اهلبًٌّ اهخسبرٔ) ،يؼ ذهم فبهؾيوٖبح
اهيضللج يً كتل اهيؤششج كد خنًّ يلّيج تؾيوج أسٌتٖجٌُّ ،ب ٖينً أً خخؾرط اهيؤششج هيخبعر
اهضرف ففٕ ّاكؼ األير ٖينً أً ٖنًّ شؾر ضرف اهؾيوج األسٌتٖج ؽٌد اهخشّٖج ٖخخوف ؽً شؾر
اهضرف اهذٔ ٖنًّ ؽٌد أخيبى اهتٖؼ أّ اهضفلجُ ،ذا اهفرق ّٖهد إيب ينشة أّ خشبرث فٕ اهضرف،
ّؽوَٖ خّاسَ اهيؤششج ُذا اهخعر يٌذ هضغج ٌشّ دًٖ أّ خؾِد يلّيب تؾيوج خخخوف ؽً ؽيوخِب
اهّعٌٖج ،شّف ٌخعرق فٕ ُذا اهيتضد إهٓ نٖفٖج يؾبهسج اهٌغبى اهيبهٕ اهيضبشتٕ  SCFهوؾيوٖبح
األسٌتٖج ّعرق خغعٖخِب.

.2

العهمياج الهىجزت ةالعهالج األجىةيث:

2.3

الحليين عىد الدخول إلى الذهث:

ضشة اهيبدث ( )1-137يً اهلبًٌّ ركى «11/07خضّل األضّل اهينخشتج تبهؾيوج اهضؾتج إهٓ اهؾيوج
اهّعٌٖج تخضّٖل خنوفخِب إهٓ اهؾيوج اهضؾتج ؽوٓ أشبس شؾر اهضرف اهيؾيّل تَ ّٖى إخيبى اهيؾبيواج.
ّٖضخفغ تِذٍ اهلٖيج فٕ اهيٖزاٌٖج هغبٖج خبرٖخ اشخِالم ،اهخٌبزل أّ زّال ُذٍ األضّل» [.]13
ّناااذهم ضشة اهياابدث ( )2-137يً اهلبًٌّ ركاى «11/07خضاّل اهضبشاتبح اهدائٌاج
ّاهدٖاًّ اهيضررث تبهؾيالح األسٌتٖج إهٓ اهؾيوج اهّعٌٖج ؽوٓ أشبس شؾر اهضرف اهيؾيّل تَ فإ
خبرٖخ اخفبق اهعرفًٖ ؽوٓ اهؾيوٖج إذا خؾوق األياار تيؾبيالح خسبرٖج ،أّ خابرٖخ ّظاؼ اهؾياالح
األسٌتٖج خضح اهخضرف إذا نبٌح ؽتبرث ؽً ؽيوٖبح يبهٖج» [.]14
 2.2.3الحسجــــيل األولي :اهيؾبيوج تبهؾيوج األسٌتٖج ُٕ يؾبيوج يضددث أّ خخعوة اهخشّٖج تؾيواج
أسٌتٖج ،تيب فٕ ذهم اهيؾبيالح اهٌبشئج ؽً كٖى اهيٌشئج تيب ٖوٕ [:]15
شرا أّ تٖؼ شوؼ أّ خديبح أشؾبرُب يضاددث أّ يلّياج تؾيواج

أسٌتٖج؛

إكااراط أّ اكااخراط أيّال ؽٌديب خنًّ اهيتبهغ اهيشاخضلج

-

هِب أّ ؽوِٖب يضددث تؾيوج أسٌتٖج؛
يً ٌبضٖج أخرْ ،ؽٌدا خيخوم أّ خخخوص يً أضّل أّ خخنتاد أّ

-

خشدد اهخزايبح يضددث تؾيوج أسٌتٖج.
«ٖسة أً خشسل اهيؾبيوج تبهؾيوج األسٌتٖج ؽٌد اإلؽخراف األّهٕ تِب تؾيواج اهخلرٖار (اهؾيواج
اهّعٌٖج) تبهيتوغ اهٌبخز ؽً ظرة يتوغ اهيؾبيوج األسٌتٖج فٕ شؾر اهضرف اهشبئد تٌِٖب ّتًٖ ؽيوج
اهخلرٖر تخبرٖخ اهيؾبيوج».
 3.2.3الحسجيل عىد حاريخ الغمق (في ىهايث السىث الهاليث) :فٕ خبرٖخ نل يٖزاٌٖج ؽبيج ٖسة
-

اهخلرٖر ؽً اهتٌّد اهٌلدٖج تبهؾيوج األسٌتٖج تبشخخداى شؾر اإلكفبل؛

-

اهخلرٖر ؽً اهتٌّد غٖر اهٌلدٖج اهيضخفغ تِب تبهلٖيج اهؾبدهج ّاهيضددث

تؾيوج أسٌتٖج تبشخخداى أشؾبر اهضرف اهشبئدث ؽٌد خضدٖد خوم اهلٖى.

 4.2.3اإلعـــحراف ةفروكاج أسعار الــــضرف:
 يؾااابهسج اهضشبتبح اهدائٌج (أّ اهدًّٖ) خااالل ٌفس اهدّرث اهخٕ خيح فِٖب اهؾيوٖج :ضشاة
اهيبدث ( )3 -131يً اهلبًٌّ ركى « 11/07ؽٌديب ٖخى ٌشّ ّخشّٖج ضشبتبح دائٌج أّ دًّٖ فٕ
اهشٌج اهيبهٖج ٌفشِب ،فئً اهفرّق اهيذتخج يلبرٌج تلٖى اهدخاّلٌ ،خٖسج هخلوتبح شؾر اهضرف ،خشنل
خشبرث أّ ينشة فٕ اهضرف ٖسة خشسٖوِب ضشة اهضبهج فٕ األؽتب أّ اهٌّاخز اهيبهٖج هودّرث».
 اهخشّٖااج ال خخى ؽٌد اهسارد :ضشاة اهيابدث ( )4 -137ياً اهلابًٌّ ركاى « 11/07إذا
تلٖح ؽٌبضر ٌلدٖاج (اهخزٌٖاج ّؽٌبضار أضاّل ّخضاّى اهّاساة اشاخاليِب أّ دفؾِاب
تبهٌشتج إهٓ يتبهغ يً اهشاّٖهج اهٌلدٖاج يضاددث ّغٖار كبتواج هوخضدٖاد) يضاررث تابهؾيالح
األسٌتٖج فٕ اهيٖزاٌٖج ضخٓ إكفبل اهشٌج اهيبهٖج ،فائً خشاسٖوِب األّهإ ٖضاضص ؽوآ أشابس
شؾر اهضرف األخٖر اهيؾيّل تَ فٕ ذهم اهخبرٖخ .اهفّارق تاًٖ اهلاٖى اهيشاسوج أضاال فإ
اهضشبتبح (اهخنبهٖف اهخبرٖخٖج) ّخوم اهٌبخساج ؽاً اهخضّٖال فإ خابرٖخ اهسارد خرفاؼ أّ
خٌلص اهيتبهغ األضوٖجُّ ،ذٍ اهفّارق خشنل أؽتب أّ ٌّاخز يبهٖج هودّرث».
فٕ ضبهج غٖبة اهخشّٖج ؽٌد اهسرد ،فبهضشابتبح اهدائٌاج (أّ اهيدٌٖاج) خشانل دائياب ساز
يً اهذيج اهيبهٖج هويؤششج ،فئً فرق اهضرف ٖشسل فٕ األؽتب أّ اهٌّاخز اهيبهٖج.
 5.2.3ضافي اإلسحدهاراج في هىشأت أجىةيث :ضشة اهيبدث ( )6 -137يً اهلابًٌّ ركاى 11/07
«خشسل فّارق اهضرف اهيخؾولج تؾٌضر ٌلدٔ ُّ ،فٕ سُّرٍ سز ينيال ياً االشاخذيبر
اهضبفٕ هنٖبً يب فٕ نٖبً أسٌتٕ ،فٕ رؤّس األيااّال اهخاابضج هوناااشّف اهيبهٖاج
اهيخؾولج تبهنٖبً إهٓ ضًٖ خرّر ُذا االشخذيبر اهضبفٕ ُّّ اهخبرٖخ اهذٔ خدرر فَٖ خوم اهفّارق
فٕ اهضشبتبح نٌّاخز أّ أؽتب  .فبهؾٌضر اهٌلدٔ يذل ضشبة دائاً أّ ضشبة يدٖاً ضٖبل نٖبً
أسٌتّٕ ،هٖس دًٖ زتًّ دائاً هَ أّ دًٖ يّرد يشخضق هَٖ ،شنل فٕ سُّرٍ اشخذيبرا ضابفٖب
هونٖبً فٕ ذهم اهنٖبً األسٌتٕ ضٌٖيب ال ٖنًّ خشدٖد ذهم اهضشبة اهدائااً أّ اهضشبة اهيدٖاً
ال يخععب هَ ّال يضخيال فٕ يشخلتل يخّكؼ ،ؽوٓ أً ُذا اهضشبة اهدائً أّ اهضشبة اهيدًٖ إذا
نبً يضررا تؾيوج أسٌتٖج خخخوف ؽً اهؾيوج اهشبئاادث هدْ نل يً اهنٖابًٌٖ اهيؾٌٖاًٖ ،فائً
اهفّارق خشسل نٌخٖسج».

 3.3حغعيث هخاعــــر الضرف وآدــارها الهحاسةيث:
 2.3.3حلىيــــاج الحغعيث:
اهيٌشبث اهيؾرظج هخعاار اهضرف خشخعٖؼ اخخبذ كرار اهخغعٖج ّذهم يً خاالل كٖيِاب تؾيوٖاج
ألساال تٌفس اهيتوغ ّفٕ اخسبٍ يؾبنس هدْ اهغٖر ،خشخعٖؼ نذهم اهوساااّ إهٓ اهٌّاخز اهيشخلج،
خبضج اهخٖبراح ؽوٓ اهؾيالح ّ ؽيوٖبح اهيتبدهج (يلبٖظج اهؾيالح).
 3.3.3اآلدار الهحاسةيث لعهمياج الحغعيث:
حسب المادة ( )5 -137من القانون رقم «11/07إذا كانت العملٌة المعالجدة بالعملدة األجنبٌدة منسدقة
من طرؾ الكٌان بعملٌة متماثلة موجهة لتؽطٌة تبعات تقلبدات الصدرؾ  .وتددعى عملٌدة تؽطٌدة الصدرؾ
فان أرباح أو خسائر الصرؾ ال تسجل فً حساب النتائج إال بما ٌناسب الخطدر ؼٌدر المشدمول للتؽطٌدة.
وعندما تحدث أروؾ تلؽً كل أو جزء من خطر الخسارة فً الصرؾ جزء  ,تصحح الحسابات المعنٌة
فً المٌزانٌة تبعا لذلك».
ٌتم تعدٌل حسابات المٌزانٌة ( أي المخصصدات ) تبعدا لأدروؾ إلؽداء خطدر الصدرؾ كلٌدة أو جزئٌدا
وهً كذلك فً الحاالت التالٌة:
 إذا كانت العملٌة المعالجة بالعملة الصعبة منسقة من طرؾ المنشأة بعملٌة متماثلدة موجهدة لتؽطٌدة آثدارتقلبات الصرؾ  ,تدعى عملٌة تؽطٌة الصرؾ فان أرباح  /خسائر الصرؾ ال تسجل فدً حسداب النتدائج
بما ٌناسب الخطر ؼٌر المشمول للتؽطٌة.
 عندما ٌكون قرض بالعملة األجنبٌة ,فان فوارق الصرؾ الناتجة عن القرض بدالعمالت األجنبٌدة تددرجفً تكالٌؾ القرض إذا كانت مماثلة لتكالٌؾ الفوائد .حسب المادة( (126-2من القانون رقم 11/07


المبدأ العام :المبددأ العدام أنده ٌجدب أن نقدوم بتعددٌل المخصصدات إذا
كانت الأروؾ تلؽً أو تخفض من خطر الصرؾ.

 ٌلؽى الخطر نهائٌا إذا كانت التؽطٌة تحدد بشكل نهائً سعر الصرؾ الذي به سٌتم تسوٌة الدٌن.فً هذهالحالة  ,لدم ٌعدد الخطدر موجدود وزال عددم التأكدد  .فالتؽطٌدة حولدت الددٌون مدن عملدة أجنبٌدة إلدى عملدة
وطنٌة .
 ضبالح خؾدٖل يخضضبح يخبعااااار اهضرف :هى ٌٖص اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيابهٕ اهسدٖاد
ؽوٓ نٖفٖج خؾدٖل يخضضبح خعر اهضرف تشنل ّاظص ،هنً ٖينٌٌب اشخٌخبر ذهم يً اهيابدخًٖ

( )5-137(ّ )2-126يً اهلبًٌّ ركى  ،11/07ضٖد أشبرح األّهٓ إهآ يؾبهساج فاّارق
اهضرف اهٌبخز ؽً اهلرّط تبهؾيالح األسٌتٖج ؽوٓ أٌِب أؽتب ييبذوج إهٓ خنبهٖف اهلرط ،أياب
اهيبدث اهذبٌٖج فئً خؾدٖل اهيخضص ٖؾختر إستبرٔ تبهٌشتج هؾيوٖبح يٌشلج هخغعٖج خعر اهضرف.
ؽيوٖبح يٌشلج هخغعٖج خعر اهضرفٖ :سة خيٖٖز تًٖ اهخغعٖابح



اهخٕ خضدد تشنل ٌِبئٕ شؾر اهضرف اهسبرٔ هوؾيالح (يذال يشخرٖبح أّ يتٖؾبح ألسل تبهؾيالح
األسٌتٖج) ؽً االشخضلبكبح األسٌتٖج األخرْ (يذال خٖبراح اهضرف).
فٕ اهضبهج األّهٓ :خخخفٕ ؽدى اهخأند ٌِبئٖب ،فلٖيج اهدًّٖ تبهؾيالح



األسٌتٖج يؾرّفج ؽٌد االشخضلبقّ ،خيح ؽيوٖج خضّٖل اهدًّٖ يً اهؾيالح األسٌتٖج إهٓ اهؾيواج
اهّعٌٖجّ ،ؽوٓ أٔ ضبل خبرٖخ إٌشب اهخغعٖج هَ أذر ؽوٓ اهيؾبهسج اهيضبشتٖج اهّاسة اهلٖى تِب:
إذا خى إٌشب اهخغعٖج كتل اهؾيوٖج فئً اهدًّٖ خشسل تبهشؾر اهيضدد،



إذً ال ّٖسد ٌُبم فرق خضّٖلّ ،ال يخضص ٖشسلّ ،اهٌخٖسج اهيبهٖج ال خخأذاار؛
إذا خى أخذ اهخغعٖج تؾد اهؾيوٖج يبدايح هى خخى ،فئً فرّق اهخضّٖال



ّاهيخضضبح خشسل يضبشتٖب.
ؽٌد خضلق اهخغعٖج ٖخى خضّٖل اهدًّٖ تشؾر اهخغعٖجّ ،خشسل اهفرّق تًٖ اهلٖيج األضوٖج هوادًّٖ
ّكٖيخِب تشؾر اهخغعٖج فٕ اهٌخٖساج اهيبهٖاج تبشاخؾيبل ضشابتبح:766ينبشاة اهضارف أّ
:666خشبئر اهضرفّ ،تبهخبهٕ ٖخى اشخرسبػ اهيخضضبح اهيضخيوج.


فٕ اهضبهج اهذبٌٖج :شؾر خضّٖل اهدًّٖ تبهؾيالح األسٌتٖج اهيعتاق

ؽٌد االشخضلبق ُّ غٖر يؾرّف فلد ٖخفط خعر اهخشبرث تّاشعج اهخخعٖج اهيشخؾيوجّٖ ،اخى
خذتٖح فرّق اهخضّٖل اهيخؾولج تبهدًّٖ تبهؾيالح األسٌتٖج نبيوج ،تبهيلتل ٖخى خؾادٖل يخضاص
خشبرث اهضرف (خخفٖط).

الهحور الدالخ :حليين الىغان الهحاسةي الهالي فيها يخط الهحاسةث عو الهعاهالج ةعهالج األجىةيـث
وحرجهث اللوامن الهاليث
إً ُذا اهٌغبى خعرق ألّل يرث هيضبشتج اهيؾابيالح األسٌتٖاج تشانل يٌفضال ،تضٖاد أدرر
كظٖج اهخرسيج ّنٖفٖج يؾبهسج فرّكبح اهضرف ّاهخإ غبهتاب ياب خناًّ ؽتابرث ؽاً أؽتاب أّ
ٌّاخز خؤذر ؽوٓ ٌخٖسج اهيبهٖج هويؤششج االكخضبدٖج ،ضٖاد ٖشاسل رتاص اهضارف فإ اهضشابة
ركى  : 766أرتبش اهضرف  ّ،اهخشبئر فٕ اهضشبة ركى  : 666خشبئر اهضرف.
ّيب ُّ يالضغ تشنل ييٖز ُّ خعارق ُاذا اهاٌص هيضبشاتج اهخغعٖاج أٔ إينبٌٖاج خغعٖاج
خعر اهضرف ّيؾبهسخَ يضبشتٖب ؽً عرٖق اهيؤٌّبح نياب نابً يؾياّل تاَ ياً كتالّ ،فإ
اهفلرث األخٖرث خعرق اهٌص هنٖفٖج يؾبهسج اشاخذيبر يؤششاج ياب فإ يؤششاج أسٌتٖاج أخارْ
ّاهذٔ ّٖظؼ فٕ ضشبة خبص ظيً ضلّق اهيونٖاج (ضشابة "فابرق خضّٖال اهضارف") ،نياب
ُّ يؾيّل تَ فٕ يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖجُّ ،ذا دهٖل ؽوٓ اهيلبرتاج اهدّهٖاج اهخإ اؽخياد ؽوِٖاب
فٕ إؽداد ُذا اهٌغبى اهسدٖد اهذٔ ؽٌاد شارٖبً يفؾّهاَ شاّف ٖشايص تادًّ شام هويضبشاتًٖ
اهسزائرًٖٖ يً االكخراة يً اهييبرشج اهدّهٖاج ّ يشابٖرخِبّ ،ياؼ ذهام ختلآ ؽيوٖاج خغعٖاج
خعر اهضرف غٖر ّاظضج اهخعتٖق تبهٌشتج هويؤششبح اإلكخضابدٖج ،خبضاج ياؼ دخاّل اهٌغابى
ضٖز اهخعتٖق اهشٌج اهيٌضريج ُّّ يب ٖؾد ؽبئلب يً ؽّائق خعتٖلَ ضبهٖب.
نيب أُيل اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهسدٖد يشنوج خرسيج اهلّائى اهيبهٖج هوفرّػ األسٌتٖج هيؤششج ّعٌٖج
ٖنًّ يلرُب اهرئٖشٕ فٕ اهسزائر ،نيب اهضبل تبهٌشتج هيسيؼ شٌّبعرام اهذٔ هدَٖ فرّػ فٕ يخخواف
دّل اهؾبهىّ ،ؽدى اؽخيبدٍ أّ إشبرخَ ألٔ يً اهعرق اهيشخؾيوج فٕ ؽيوٖج اهخرسيج ،فنبً ؽوٓ اهلبئيًٖ
ؽوٓ إؽداد ُذا اهٌغبى إهزاى اهيخؾبيوًٖ اهّعًٌٖٖ تخرسيج كّائيِى اهيبهٖج األسٌتٖج ّفق عرٖلاج شاؾر
اهضرف اهسبرٔ اهخٕ اكخرضخِب يسوس يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖج ( )IASBيٌذ شٌج .3891
ّيب ٖينً يالضغخَ أً ٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهذٔ تدأ شرٖبً يفؾّهَ اهشٌج اهيبظٖج شّف ٖشابُى
تدًّ شم فٕ دفؼ ؽسوج خعّر يٌِج اهيضبشتج فٕ اهسزائر ّهنً ذهم ال ٖنًّ إال تزٖبدث االٌديبر ياؼ
يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖج ّاهتضد اهيخّاضل هخعّٖر ُذا اهيسبل اهذٔ هَ خأذٖر نتٖار ؽوآ االكخضابد
اهّعٌٕ.

الخاحهث:
تبهرغى يً ختٌٕ اهسزائر ٌغبى يضبشتٕ يابهٕ سدٖاد يشاخيد ياً يؾابٖٖر اهيضبشاتج اهدّهٖاج
ّهنً ٖتلٓ اهخعتٖق اهيضبشتٕ تؾٖدا ؽً ُذا اإلعبر اهيفابُٖيٕ اهاذٔ ُاّ أشابس ؽيال يسواس
يؾبٖٖر اهيضبشتج اهدّهٖج ّ IASBأغوة دّل اهؾبهى خبضج اهيخلدياج يٌِاب ّ اهخإ خؾختار رائادث
فٕ نل اهيسبالح تضفج ؽبيج ّ فٕ اهيسبل اهيضبشاتٕ تضافج خبضاج ّ ،تشانل أخاص اهفنار
األٌسوّ -شبنشٌّٕ اهيشٖعر ؽوٓ اهفنار اهيضبشاتٕ اهؾابهيٕ ّذهام تبؽخيابد يتابدا ّ كّاؽاد
اهدّل اهييذوج هَ (أُيِاب اهّالٖابح اهيخضادث األيرٖنٖاج ّترٖعبٌٖاب) ظايً يؾابٖٖر اهيضبشاتج
اهدّهٖج اهخٕ ضدرح يٌذ  1973إهٓ اًٗ.
ّؽوٓ اهسزائر ّفٕ ُذا االخسبٍ أً خسد هِب ينبٌب ظايً ُاذٍ اهادّل ّ ذهام هخشاِٖل ؽيوٖاج
خؾبيوِب اهيضبشتٕ يؼ ؽبهيِب اهخبرسٕ ّ ،هؾال يشارّػ ٌغابى اهيضبشاتج اهيبهٖاج اهاذٔ ّظاؼ
شٌج ّ 2007ضّدق ؽوَٖ ّتدأ شرٖبً ؽيواَ اتخاد ا ياً  01سابٌفٕ  2010شاّف ٖزٖاد أّ
ٖدفؼ تيٌِج اهيضبشتج هالٌديبر فإ اهٌغابى اهيضبشاتٕ اهادّهّٕ ،هناً ُاذا ال ٖنفإ إال تادؽى
اهييبرشج اهيضبشتٖج هنل يً اهيًٌِٖٖ (اهختارا اهيضبشاتًٖ ّ يضابفغٕ اهضشابتبح ّاهيضبشاتًٖ
اهيؾخيدًٖ ياً خاالل اهيضاف اهاّعٌٕ اهاذٔ ٖياذوِى) ّاهيٌغارًٖ ّ اهتابضذًٖ األنابدٖيًٖٖ
(اهخبتؾًٖ إهٓ يؤششبح اهخؾوٖى اهؾابهٕ ّاهتضاد اهؾويإ) ّ ضخآ يشاخخديٕ ّيؾادٔ اهلاّائى
اهيبهٖج( نبهيؤششبح االكخضبدٖج  ،اهتٌّم  ،اهيشاخذيرًٖ  ،اهشاوعبح اهؾيّيٖاج...اهاخ)هوّضاّل
إهٓ درسج ؽبهٖج يً األدا اهيضبشتٕ ٖشبٖر ياب ُاّ سابرٔ ؽوآ اهيشاخّْ اهادّهٕ ّهياب ال
اؽخيبد نبيل هيؾابٖٖر اهيضبشاتج اهدّهٖاج تشانل رشايٕ ياؼ يراؽابث خضّضاٖبح غارّف
االكخضبد اهسزائرٔ.
االكحراحاج والحوضياج:
يً خالل اهّركج اهتضذٖج اهخٕ كيٌب تِب ارخأٌٖب خلدٖى االكخراضبح اهخبهٖج:
 الضغٌب ؽدى ّظّش نٖفٖج اشخخداى خلٌٖبح اهخغعٖاج ياً يخابعر خلوتابح أشاؾبر اهضارف
ؽوٓ يشخّْ اهٌغبى اهيضبشاتٕ اهيابهٕ ،شاّا اهداخوٖاج يٌِاب (ؽوآ اهيشاخّْ اهاداخوٕ
هويؤششج) ،أّ خبرسٖج ( تبهخؾبيال ياؼ عارف خابرسٕ ّاهاذٔ فإ اهغبهاة ٖخيذال فإ

يؤششبح يضرفٖج يخخضضج فٕ ُذا اهيسابل)ُّ ،اذا راساؼ هويخعاع اهيضبشاتٕ اهلادٖى
اهذٔ أُيل ُذا اهسبٌة ،هذهم ٌلخرش خّظٖص ؽيوٖج اهخغعٖاج فإ اهٌغابى اهيضبشاتٕ اهيابهٕ
اهخٕ يبزاهح يتِيج ّ نٖفٖج اهخعتٖق غٖر ّاظضج هويؤششبح اهسزائرٖج.
 إُيبل اهٌغبى اهيضبشتٕ اهيبهٕ اهسدٖد هيشنوج خرسيج اهلّائى اهيبهٖج هوفرّػ األسٌتٖج هيؤششج ّعٌٖج
(نيسيؼ شٌّبعرام اهذٔ هدَٖ فرّػ فٕ يخخوف دّل اهؾبهى)ّ ،ؽدى اؽخيابدٍ ألٔ ياً اهعارق
اهيشخؾيوج فٕ ؽيوٖج اهخرسيج ،فنبً ؽوٓ اهلبئيًٖ ؽوٓ إؽداد ُذا اهٌغبى إهزاى اهيخؾبيوًٖ اهّعًٌٖٖ
تخرسيج كّائيِى اهيبهٖج األسٌتٖج ّفق عرٖلج شؾر اهضرف اهسبرٔ اهخٕ اكخرضِب يسوس يؾابٖٖر
اهيضبشتج اهدّهٖج ) (IASBيٌذ شٌج .3891
ٌ الضغ أً اهسزائر ؽبسزث ؽً فرط ٌغبيِب اهيضبشاتٕ ؽوآ اهشارنبح األسٌتٖاج اهدّهٖاج،
فرغى أً اهلابًٌّ اهخسابرٔ اهسزائارٔ ٖاٌص ؽوآ إهزايٖاج خعتٖاق اهٌغابى اهيضبشاتٕ
اهسزائرٔ فٕ يشم اهدفبخر اهيضبشتٖج تبهٌشاتج هويؤششابح اهخإ خٌشاع فإ إكواٖى اهدّهاج
(ُّذا ُّ اهؾرف اهشبئد فٕ أغواة دّل اهؾابهى) ٌساد تؾاط اهيؤششابح األسٌتٖاج خلاّى
تخعتٖق اهيضبشتج اهخبضج تِب أّ تتودُب األضوٕ أّ تود اهيٌشأّ ،فإ ٌِبٖاج نال شاٌج يبهٖاج
خلّى تؾيوٖج اهيلبرتج تًٖ ضشبتبخِب ياؼ اهٌغابى اهيضبشاتٕ اهسزائارّٔ ،هناً تشانل غٖار
دكٖق ّفَٖ اهنذٖر يً اهيغبهعبحٌ ،غرا الخخالف عارق اهخلٖاٖى ّاهلٖابس ّناذهم االؽخاراف
تبهيضرّفبح ّاإلٖراداح تًٖ اهٌغبى اهيضوٕ ّاألٌغيج األسٌتٖج.
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