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ىنخق
ظير مفيكـ التكافؽ المحاسبي كنتيجة لمتطكرات

االقتصادية كعكلمة األسكاؽ المالية التي عرفتيا مختمؼ
االقتصاديات حيث أصبح مشكؿ اختالؼ التطبيقات

المحاسبية يشكؿ عائقا أماـ ىذه التطكرات .كيمثؿ التكافؽ
المحاسبي المسار الذم يتـ عمى أساسو التقريب بيف

المعايير كالممارسات المحاسبية الكطنية مف أجؿ تسييؿ
المقارنة بيف القكائـ المالية كالمحاسبية التي تعدىا
المؤسسات مف بمداف مختمفة ،ما نتج عنو ظيكر معايير

المحاسبة الدكلية التي تسمح بالتقميؿ مف الفركؽ بيف
األنظمة كالسياسات المحاسبية بيف جميع الدكؿ كبتطكير

أنظمتيا المحاسبية .كقد تبمكرت أىمية ىذه المعايير في

بعض الدكؿ العربية كذلؾ بسبب حاجة ىذه األخيرة إلى

الحصكؿ عمى التمكيؿ غير المباشر لجذب رؤكس األمكاؿ

األجنبية ،ككجكد مكاتب محاسبة أجنبية عاممة في ىذه

الدكؿ العربية ليس لدييا خبرة طكيمة في صناعة معايير

المحاسبة ،كما أف المتاح لدييا مف المعايير الكطنية ال
يشكؿ ىيكال متكامال مف المعايير .كلذا ،أصدرت العديد

مف األنظمة كالتشريعات في مختمؼ الدكؿ العربية التي
تنص عمى تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كخاصة بالنسبة

إلى الشركات المسجمة في البكرصة .لكف تكاجو عممية

التطبيؽ مجمكعة مف الصعكبات التي تتطمب تكفير بعض
المقكمات الالزمة لعممية التطبيؽ كتكييؼ التشريعات
كالقكانيف كاألنظمة كتعديميا بما يتكافؽ مع المتطمبات

الدكلية ،أف تككف بيئة الدكلة االقتصادية ىي بيئة االقتصاد

الجزئي ،أم بيئة الكحدات االقتصادية ،التأىيؿ العممي

كالعممي لممحاسبيف كتغيير األنظمة الداخمية لمشركات

كأنظمتيا المحاسبية بما يتناسب كالمعايير الدكلية.

امكنٌلخ املفذاحٌح :معايير المحاسبة الدكلية ،التكافؽ

المحاسبي ،النظاـ المحاسبي المالي.

Résumé
Le concept de comptabilité en raison de l'évolution
économique et de la mondialisation des marchés
financiers qui ont défini les différentes économies et qui
a été le problème des applications comptables
différentes est un obstacle à ces développements. Le
chemin de la comptabilité de compatibilité qui est sur la
base de la convergence des normes comptables et des
pratiques de national afin de faciliter la comparaison
entre les états financiers et comptables élaborées par les
institutions de différents pays, qui ont abouti à
l'émergence de normes comptables internationales qui
permettent la réduction du qat des fourrures entre les
systèmes et les comptables politiques entre tous les pays
et l'élaboration de règlements comptabilité. Le
travailleur a cristallisé l'importance de ces normes dans
certains pays arabes en raison de la nécessité de celle-ci
pour obtenir le financement indirect d'attirer des
capitaux étrangers, et l'existence de cabinets
comptables étrangers dans ces pays arabes n'a pas une
longue expérience dans les normes comptables du
secteur, également disponible avec les normes
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nationales ne constitue pas une structure intégrée de
critères. Donc publié plusieurs règlements et de la
législation dans les différents pays arabes et qui prévoit
l'application des normes comptables internationales, en
particulier pour les sociétés cotées en bourse. Mais face
à la procédure de demande d'un grand nombre de
difficultés qui nécessitent la mise à disposition de
certains ingrédients nécessaires à la législation
d'application processus pour adaptée les lois et les
règlements et modifiée en conformité avec les
exigences internationales, comme l'environnement état
de l'environnement économique est microéconomique,
unités

des

environnement

quel

n'importe

économiques, la réhabilitation scientifique et pratique
pour les comptables et modifier les règlements internes
des entreprises et leur en rapport avec les normes
comptables.

ىلذىح
تعتبر المحاسبة مجمكعة مف اإلجراءات كالطرؽ الفنية

المكجية لمتابعة نشاط المؤسسة كمدل تأثيرىا عمى
ىيكمة أمكاليا أك ذمتيا المالية خالؿ مدة معينة .إذ تمعب

دك ار ىاما في الميداف االقتصادم كالقانكني ،بحيث
تخضع كفي أم بمد إلطار قانكني كتنظيمي يشكؿ مرجعا

أساسيا ليا ،يعمؿ عمى تنظيـ المحاسبة كتكضيح

بيف الدكؿ كفرض كؿ منيا تطبيؽ معاييرىا المحاسبية

المحمية ،مما صعب عمى المستثمريف عممية اختيار
استثماراتيـ ،كفيـ كقراءة القكائـ المالية المعدة كفؽ مبادئ

محاسبية مختمفة ،لذلؾ كاف مف الضركرم إيجاد تكافؽ

محاسبي دكلي يعمؿ عمى القضاء عمى ىذه المشاكؿ مف

خالؿ إصدار المعايير الدكلية لممحاسبة كالمعمكمة
المالية .كىذا ما يؤكد سعي العديد مف الدكؿ إلى تكحيد

نظـ المحاسبة العالمية كاألخذ بمتطمبات المحاسبة

الدكلية ،كمف بينيا الدكؿ العربية ،التي تبمكرت أىمية

المعايير المحاسبية فييا في حاجة ىذه األخيرة إلى

الحصكؿ عمى التمكيؿ غير المباشر مف رؤكس األمكاؿ
األجنبية كتطكير أنظمتيا المحاسبية بتقريبيا مف

الممارسة المحاسبية العالمية.

إشكالية الورقة البحثية :تيدؼ ىذه الكرقة البحثية

إلى بحث 9ما ىي دكاعي األخذ بمعايير المحاسبة

الدكلية في الدكؿ العربية كمتطمبات ذلؾ؟

كلقد تـ دعـ ىذه اإلشكالية بجممة مف التساؤالت

جاءت عمى النحك التالي9

 ما ىي دكاعي التكافؽ المحاسبي؟ -ما ىي متطمبات كآثار تطبيؽ معايير المحاسبة

الدكلية في الدكؿ العربية؟

فشضٌاخ اموسكح امتحثٌح :لقد بنينا إشكالية ىذه الكرقة

البحثية كالتساؤالت المرافقة ليا عمى الفرضيات المكالية9

مبادئيا ،كقكاعدىا األساسية التي تقكـ عمييا كتحديد

 -تـ األخذ بالتكافؽ المحاسبي مف قبؿ الدكؿ العربية

ككاف لكؿ مف العكلمة المالية كتطكر األسكاؽ المالية

 -تحتاج عممية تطبيؽ المعايير المحاسبية في الدكؿ

القكائـ المالية المطمكب إعدادىا.

الدكلية األثر في تطكر المحيط المحاسبي الدكلي كظيكر

فرص كأدكات كسياسات مالئمة تمكف مف نشر كايصاؿ

المعمكمات المالية ألداء المؤسسات المستخدمة ألمكاؿ
المستثمريف في ىذه األسكاؽ .لكف ىذا التطكر كاكبتو

مشاكؿ محاسبية ناتجة عف اختالؼ التطبيقات المحاسبية
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لتقريب ممارستيا المحاسبية مف الممارسة الدكلية.
العربية إلى تكفر بعض المقكمات األساسية.

أِذاف امذساظح :تيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى تحقيؽ

جممة مف األىداؼ ،تتمثؿ في9

 -التعرؼ عمى ماىية كدكاعي التكافؽ المحاسبي.
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 -التعرؼ عمى بعض تجارب الدكؿ العربية في ما

المبحث األول :دواعي وحتميات التوافق المحاسبي

أهمية الدراسة :تنبع أىمية ىذه الكرقة البحثية مف

ظير مفيكـ التكافؽ المحاسبي كنتيجة لمتطكرات

يخص تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية..

في الدول العربية

ككنيا تتناكؿ مكضكعا مف بيف أىـ المكضكعات التي

االقتصادية كعكلمة األسكاؽ المالية التي عرفتيا مختمؼ

العربية ،المتمثؿ في كيفية تكفير المقكمات الالزمة

المحاسبية يشكؿ عائقا أماـ ىذه التطكرات.

تشغؿ اىتمامات االقتصادييف كالباحثيف في الدكؿ
لتطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية بالشكؿ الذم يسمح

باالستفادة مف مزاياىا كتطكير األنظمة المحاسبية ليذه

الدكؿ.

خعح اموسكح امتحثٌح :بناء عمى ما سبؽ ،تـ تقسيـ

الكرقة البحثية إلى مبحثيف كفقا لما يمي9

المبحث األول :دواعي وحتميات التوافق المحاسبي

في الدول العربية

االقتصاديات حيث أصبح مشكؿ اختالؼ التطبيقات

املعنث األول :دعشًف امذوافم املحاظتٍ امذويل
وأِذافّ
كسنتطرؽ في ما يمي إلى التعريؼ بالتكافؽ المحاسبي

ثـ تحديد أىـ أىدافو.

أوال :دعشًف امذوافم املحاظتٍ
كيعرؼ التكافؽ المحاسبي الدكلية بأنو

1

المسار الذم

يتـ عمى أساسو التقريب بيف المعايير كالممارسات

المطمب األكؿ 9تعريؼ التكافؽ المحاسبي الدكلي

المحاسبية الكطنية مف أجؿ تسييؿ المقارنة بيف القكائـ

المطمب الثاني 9دكاعي كمزايا التكافؽ المحاسبي

مختمفة.

كأىدافو

الدكلي كأىمية معايير المحاسبة الدكلية

المطمب الثالث 9تحديات كمعكقات التكافؽ المحاسبي

في الدكؿ العربية

المبحث الثاني :تجارب بعض الدول العربية في

تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطمبات ذلك

المطمب األكؿ 9متطمبات تطبيؽ المعايير المحاسبية

الدكلية في الدكؿ العربية

المطمب الثاني 9اإلشارة إلى بعض تجارب الدكؿ

العربية في تبني معايير المحاسبة الدكلية

المطمب الثالث 9تجربة الجزائر كالنظاـ المحاسبي

المالي SCF

المالية كالمحاسبية التي تعدىا المؤسسات مف بمداف
كما يعرؼ التكافؽ المحاسبي الدكلي عمى أنو

2

عممية

رفع درجة التشابو في التطبيقات كالممارسات المحاسبية

مف خالؿ تقميص االختالؼ كالتبايف بيف تمؾ

التطبيقات.

3

كبالتالي فالتكافؽ المحاسبي ىك تمؾ

المحاكلة الرامية إلى بكتقة عدة أنظمة محاسبية في مسار

قادر عمى المزاكجة كالتكفيؽ بيف تطبيقات محاسبية
مختمفة في ىيكؿ منتظـ.

كمنو فالتكافؽ المحاسبي ىك االحتكاـ إلى جممة مف

المعايير المحاسبية التي تحظى بالقبكؿ الدكلي كتيدؼ

إلى إضفاء االنسجاـ عمى الممارسة المحاسبية ،أم إف
التكافؽ يشمؿ المعايير المحاسبية التي يجب أف تككف

متشابية بيف الدكؿ ،كالممارسة المحاسبية التي يجب أف

تككف متجانسة بيف المؤسسات.
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 .1األظشاف املعذعينح منلوائً املامٌح

كانفتاحا مف التكحيد المحاسبي .كيعرؼ التكحيد

إف اليدؼ األساسي الذم يحققو التكافؽ المحاسبي الدكلي

مكجو لمجمكع محاسبات المؤسسات المنتجة في الدكلة

تمكينيـ مف مقارنة المعمكمات المتاحة عف كؿ المؤسسات

كمنو ،فالتكافؽ المحاسبي يمثؿ مسا ار مكجيا لتعظيـ

مؤسسة معمكماتيا عمى أساسيا ،كبالتالي استبعاد أم أثر مف

المحاسبي عمى أنو" 49عبارة عف نظاـ مكحد لمتنظيـ
أك مجمكعة مف الدكؿ".

انسجاـ التطبيقات المحاسبية كذلؾ بالحد مف مستكل تغيراتيا
عمى العكس مف التكحيد الذم يعد بمثابة مسار تفرض مف

خاللو مجمكعة صارمة مف القكاعد ،كبالتالي يمكف القكؿ إف
التكافؽ أكثر كاقعية مف التكحيد التاـ لممعايير حيث إف لكؿ

دكلة قكاعدىا ،ثقافتيا كأىدافيا في حماية كمراقبة مكاردىا،

فالتكافؽ المحاسبي يعني االعتراؼ باالختالفات النظرية
كمحاكلة تسكيتيا مع أىداؼ كؿ بمد كخطكة أكلى ،أما
الخطكة الثانية فتككف بتصحيح أك حذؼ ىذه القيكد لتحقيؽ

درجة مقبكلة مف التكافؽ.

ثاٌٍا :أِذاف امذوافم املحاظتٍ
كتختمؼ ىذه األىداؼ باختالؼ األطراؼ الميتمة

بعممية التكافؽ كأىميا9

5

 .1املؤظعح املعذج منلوائً املامٌح
إذ يساعد التكافؽ المحاسبي المؤسسة عمى تحقيؽ ما يمي9
 -خفض تكاليؼ االستغالؿ المتعمقة بإعداد القكائـ

المالية خاصة في ما يتعمؽ بإعداد الحسابات المجمعة

لممؤسسات ،التي لدييا فركع تنشط في مناطؽ تختمؼ

أنظمتيا المحاسبية.

 -إنجاح عمميات التسيير كالمراقبة التي تقكـ بيا

المؤسسات عمى مختمؼ فركعيا ،كقياس أدائيا بناء عمى

التقارب الذم يحكـ شركط التسيير ،كاعداد القكائـ المالية.

ليذه الفئة المتمثمة أساسا في المستثمريف الدكلييف ،ىك
بعد إلغاء أثر اختالؼ األنظمة التي كاف يفترض أف تعد كؿ

أجؿ اتخاذ ق اررات استثمارية مالئمة.

 .1امٌّئاخ األخشى
تتحقؽ أىداؼ التكافؽ المحاسبي ليذه الفئة مف خالؿ

عممية الرقابة كالمتابعة التي تقكـ بيا بعض الييئات عمى

المؤسسات مثؿ ىيئات مراقبة األسكاؽ التي تتطمب في

حالة العكس (كجكد اختالفات) ،أك أعباء إضافية تتعمؽ

بتككيف المراجعيف كأدكات المراجعة كالبرامج التككينية.

املعنث امثاين :دواعٍ وىضاًا امذوافم املحاظتٍ امذويل
وأِيٌح ىعاًري املحاظتح امذومٌح
تتكافؽ دكاعي التكافؽ المحاسبي في الدكؿ العربية في

معظميا مع تمؾ الدكاعي التي أدت إلى ظيكر التكافؽ

المحاسبي عمى المستكل الدكلي الذم نتج عنو ظيكر
معايير المحاسبة الدكلية.

أوال :دواعٍ امذوافم املحاظتٍ
مف بيف دكاعي كمتطمبات التكافؽ المحاسبي الدكلي ما يمي9

 .1ؼيومٌح أظواق سأط املال
إف بركز التكتالت االقتصادية كتعاظـ دكرىا في

االقتصاد العالمي في إطار ما يعرؼ بالعكلمة المالية
التي شممت مختمؼ مناحي الحياة ،منيا تطكر األسكاؽ
المالية الدكلية ،كزيادة رغبة الكثير مف الشركات

كالمستثمريف المساىمة فييا .كلكف يككف عمى مصدرم

 -التمكقع الجيد كالتحكـ في سياسة االتصاؿ التي

األكراؽ المالية الذيف يرغبكف في دخكؿ أسكاؽ رأس الماؿ

لمساعدة عممية اتخاذ ق اررات االستثمار التي يقكـ بيا

متطمبات تختمؼ مف سكؽ إلى آخر .كمع تغير تمؾ

تضمف اإلقباؿ الكبير عمى استثمارات المؤسسة كىذا

المستثمركف الدكليكف.
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المتطمبات مف سكؽ إلى آخر تزيد تكمفة دخكؿ أسكاؽ

فركعيا إلى قكائـ معدة كفؽ المعايير كالمبادئ المحاسبية المعتمدة

كالقكائـ المالية كفؽ المعايير المحاسبية المطبقة في

 -غياب مجاؿ لممقارنة بيف المعمكمة المالية الصادرة عف

األحياف مكمفا كخاصة عند الدخكؿ إلى أسكاؽ كبكرصات

مخرجات المؤسسة مف المعمكمات المحاسبية كالمالية المكجية

المحاسبية بيف الدكؿ .كليذا يعمؿ كاضعك القكاعد المحاسبية

كتأثيرىا عمى ق اررات المستثمريف.

متعددة ،إذ يتطمب ىذا األمر إعداد مجمكعة مف التقارير

في البمد الذم تتبع لو المؤسسة األـ كيقع فييا مقرىا.

الدكؿ التي يتـ االستثمار فييا ،كىذا يعتبر في غالب

مختمؼ المؤسسات في العالـ ما يؤدم إلى عدـ التجانس في

متطكرة بسبب االختالؼ كعدـ التجانس بيف التطبيقات

لممستعمميف ،كيؤدم ذلؾ إلى ضعؼ جكدة ىذه المعمكمات

في جميع أنحاء العالـ نحك تحقيؽ ىدؼ التكافؽ ،كفي مقدمتيا

المجنة الدكلية لممعايير المحاسبية  IASBالتي تيدؼ إلى
كضع معايير محاسبية تؤدم إلى تكافؽ السياسات المحاسبية

عمى مستكل العالـ .كقد عبرت الييئة األمريكية لتبادؿ األكراؽ

المالية عف استعدادىا لمتكافؽ مع تمؾ المعايير ،بؿ قامت

بقبكؿ ثالثة مف المعايير المحاسبية الدكلية في مجاؿ بيانات

التدفقات النقدية ،كأثر التضخـ كتسجيؿ السندات الخارجية.

 -سعى بعض المؤسسات إلى التكجو نحك األسكاؽ

الخارجية لالستثمار بالبكرصات العالمية كىذا ما يتطمب منيا
إعداد مجمكعة مف القكائـ المالية كفؽ المعايير المحاسبية

المطبقة في البمد الذم ترغب باالستثمار فيو ،األمر الذم يعتبر

مكمفا ليذه المؤسسات.

 -تزايد الطمب عمى المعمكمة المحاسبية كالمالية

الدكلية ،لقد كاجيت المؤسسات التي تبحث عف رؤكس

 .1اخذالف امذعتٌلاخ امذومٌح منيحاظتح

األمكاؿ خارج أسكاقيا المالية المحمية ككذلؾ المستثمركف

يمكف التمييز في البيئة العالمية لممحاسبة بيف اتجاىيف

الراغبكف في تنكيع استثماراتيـ عالميا العديد مف المشاكؿ

المحاسبي كىما نمكذج التكحيد المحاسبي األكركبي ،كنمكذج

المحاسبية كعناصر اإلفصاح كالمراجعة 8.كعميو ،فإف

لمكاقع االقتصادم كاألسكاؽ المالية ،كما يتميز بالدكر الكبير

المستثمريف عبر العالـ كانت دافعا أساسيا إلحداث تكافؽ

كالمالية لمتخذم الق اررات االستثمارية كالتمكيمية ،كباستقالليتو

المبادئ كالمعايير المحاسبية المكثكؽ فييا كالمعترؼ بيا

لمحككمات كالنصكص القانكنية كتضطمع الدكلة كميا بكظيفة

النظر عف دكلة المؤسسة المصدرة ليا ،كما تسمح بتكفير

بارزيف لمتطبيقات المحاسبية ،كنمكذجيف مختمفيف لمتكحيد

نتيجة لمفكارؽ المحاسبية بيف الدكؿ مف حيث المعايير

التكحيد المحاسبي األنكمكسكسكني .كيتميز األكؿ بخضكعو

ظركؼ حماية ىذه االستثمارات كالحفاظ عمى ثقة

الذم يمعبو القطاع الخاص في تكفير المعمكمات المحاسبية

محاسبي دكلي يؤدم إلى تبني مجمكعة كاحدة مف

عف القكاعد الجبائية .أما نمكذج التكحيد األكركبي فيخضع

عالميا ،تجعؿ مف القكائـ المالية قابمة لممقارنة بغض

ىذه

مختمؼ المعمكمات المحاسبية كالمالية المالئمة كالمساعدة

التكحيد المحاسبي كاعداد المعايير المحاسبية.

6

االختالفات في نمكذج التكحيد نتج عنيا اختالؼ في القكاعد

المحاسبية المطبقة في العالـ مف بمد إلى آخر .كىك ما أدل

إلى كجكد عدة مشاكؿ تتمثؿ في ما يمي9

7

 -مشكؿ يخص إعداد القكائـ المالية المكحدة التي تعدىا

المؤسسة ليا فركع كشركات تابعة في دكؿ أخرل حيث إف كؿ

فرع يطبؽ القكاعد المحاسبية التي تفرضيا عميو الدكلة التي يككف

عمى اتخاذ الق اررات الرشيدة.

ثاٌٍا :ىضاًا امذوافم املحاظتٍ
لقد أظيرت دراسة قاـ بيا المنتدل الدكلي لتطكير

المحاسبة عاـ  ،1002حيث إف خمسة كعشريف ()14

دكلة عضكا في االتحاد األكركبي لدييا خطة رسمية

مكجكدا فييا ،كعمى المؤسسة األـ تحكيؿ القكائـ المالية لمجمكع
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صادرة عف جية حككمية كذلؾ لمتكافؽ مع معايير

المحاسبة الدكلية كادراكا منيا لممزايا الكثيرة نذكر منيا9

 -يعتبر التناسؽ بيف معايير المحاسبة الدكلية كسيمة فعالة

لتقميص الفجكة بيف األساليب كالممارسات المحاسبية المطبقة

مف الفركقات بيف األنظمة كالسياسات المحاسبية بيف جميع

الدكؿ .كيمكف إبراز أىـ المزايا التي يحققيا تطبيؽ المعايير
المحاسبية الدكلية مف خالؿ التطرؽ إلى أىميتيا كما يمي9

11

 .1امللاسٍح :تتطمب عممية اتخاذ الق اررات المقارنة بيف

في مينة المحاسبة ،كتسييؿ اإلجراءات المتبعة في إدراج

مجمكعة مف البدائؿ ،كىذه العممية تتطمب قكائـ مالية

كبير مف فركقات القياس المحاسبي التي تظير في البيانات

تكفير معمكمات مفيدة لصنع الق اررات فإف المعايير

الشركات األجنبية في أسكاؽ الماؿ الدكلية إذ ستقمص إلى حد

المالية ليذه الشركات.

9

معدة كفؽ أسس مكحدة .كبما أف ىدؼ المحاسبة ىك
المحاسبية الدكلية تسيؿ عممية المقارنة.

 -مف المتكقع أف يساىـ التكافؽ المحاسبي الدكلي في

 .1كنفح ىعاجلح املعنوىاخ املحاظتٌح :إف تكحيد

المنافسة التي تفرض عمى المينييف المحمييف مف طرؼ

الق اررات .فإذا كانت القكائـ المحاسبية معدة كفؽ أسس

رفع مستكل مينة المحاسبة في دكؿ العالـ نتيجة
مكاتب الخبرة المحاسبية كخاصة الشركات العالمية

الكبرل لمخبرة المحاسبية.

 -يسيؿ التكافؽ المحاسبي الدكلي لمشركات الحصكؿ عمى

تمكيؿ مف أطراؼ خارج الكطف سكاء في شكؿ قركض أـ

رأس الماؿ ،إذ إف أصحاب األمكاؿ سكاء الداخمييف أـ

الخارجييف يعتمدكف عمى القكائـ المالية في اتخاذ ق ارراتيـ

االستثمارية كخاصة إذا كانت ذات مصداقية.

10

 -زيادة االطالع عمى عمميات الشركات متعددة

الجنسيات كسيكلة تقييـ أدائيا.

 -زيادة المعمكمات المقارنة لنتائج عمميات الشركات

في الدكؿ المختمفة.

كلعؿ مف أىـ المزايا التي يحققيا ىذا التكافؽ خصكصا

بالنسبة إلى الدكؿ النامية ىي أنو سيشجع الجيات المختصة
عمى تحسيف مستكل كنكعية ىذه المعايير التي تحكز القبكؿ
العالمي .ىذا فضال عمى ككنو سيحقؽ ليذه الجيات تكفير

الجيد عند كضع ىذه المعايير.

ثامثا :أِيٌح وجود ىعاًري احاظتٌح دومٌح

األسس إلعداد القكائـ المالية أمر ضركرم لمتخذم
مختمفة كمتعددة فإف متخذ القرار يحتاج إلى طريقة معينة
لتكحيد أسس إعدادىا ،كىذا مف شأنو أف يكمؼ متخذ

القرار كمفة إضافية لمعالجة ىذه الكشكؼ التي مف

الممكف االستغناء عنيا إذا كانت األسس مكحدة عف

طريؽ المعايير المحاسبية الدكلية.

 .1املذسج عىل فًّ املعنوىاخ :إذ إف معظـ مستخدمي

القكائـ المالية ذك قدرة محدكدة في فيـ المعمكمات
المحاسبية ،فإذا تـ إعداد ىذه القكائـ كفؽ أسس غير

مكحدة يككف مف الصعب عمى مستخدمييا االستفادة
منيا بشكؿ فعاؿ في إجراء المقارنة بيف المؤسسات ،أك

بيف الفترات المالية المختمفة لممؤسسة نفسيا.

 .1اٍعٌاةٌح االظذثٌلس ةني امذول :لممعايير المحاسبية

أىمية كبيرة في جمب االستثمارات ،فالمستثمر حتى
يستثمر أمكالو في مشركع معيف البد مف أف يقكـ بإجراء

المقارنات بيف المشاريع التي مف الممكف االستثمار فييا

في مختمؼ الدكؿ ،كما يسيؿ عممية المقارنة ىك اتباع
طرؽ محاسبية مكحدة عند إعداد القكائـ المالية.

كيرل  Aitken et Wise 12أف كجكد المعايير المحاسبية

قد تضافرت ىناؾ مجمكعة مف األسباب التي أدت إلى

ضركرم مف حيث تكحيد حسابات الفركع كجعؿ الق اررات

محاسبية تسمح بتحقيؽ التكافؽ المحاسبي الذم مف شأنو التقميؿ

المعايير إمكانية لتسجيؿ الشركات في األسكاؽ المالية

ضرك ةر تغيير السياسات المحاسبية عالميا ،ككضع قكاعد
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الخارجية .إذ تزيد ىذه المعايير مف فعالية تشغيؿ األسكاؽ
المالية كذلؾ مف خالؿ زيادة ثقة المتعامميف في األسكاؽ المالية

الدكلية تجاه القكائـ المالية ،األمر الذم سيشجع التبادالت أك

االستثمارات بيف الدكؿ.

كما يسمح تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بتسييؿ ميمة

مصمحة الضرائب في مختمؼ الدكؿ بالنظر إلى التنسيؽ في

تطبيؽ أساليب االعتراؼ باإليرادات كالتكاليؼ كمنو تقميؿ

الفركؽ في طرؽ قياس أرباح فركع المؤسسات المنتشرة دكليا.

لجنة معايير المحاسبة الدكلية التي تعتبر المساىـ األقكل

في عممية التكافؽ الدكلي تفتقد قكة اإللزاـ القانكنية.
إضافة إلى المعكقات سابقة الذكر نجد أيضا9

14

 -تعكد المستثمريف كالمستخدميف اآلخريف لمقكائـ المالية عمى

المعايير الكطنية أمر يصعب عمى أكلئؾ المستخدميف قراءة كفيـ
القكائـ المالية التي أعدت باستخداـ طرؽ محاسبية أخرل خاصة

في حالة ضعؼ الثقافة المحاسبية عند ىؤالء المستخدميف.

 -إصدار معايير محاسبية دكلية في شكؿ نصكص

املعنث امثامث :حتذًاخ وىعوكاخ امذوافم املحاظتٍ
يف امذول امعشةٌح

عامة كترؾ التفاصيؿ لكؿ دكلة .فيذه المعايير ال

بالرغـ مما يقدمو التكافؽ المحاسبي مف مزايا إال أنو

معظـ الدكؿ حاجة ممحة ليا ،دكف النظر لمعيار معيف

 -اختالؼ نقاط البدء ،إذ ينبغي مراعاة ظركؼ كؿ

مف أبرز اجتيادات الييئات كالمجاف التي تعمؿ عمى

يكاجو مجمكعة مف المعكقات نذكر منيا9

13

بمد كمراعاة نقاط البدء في استخداـ المعايير المحاسبية،

حيث إف الدكؿ ذات االستخداـ القديـ لممحاسبة قد نجد

أف تطبيؽ ىذه المعايير مالئـ ليا .أما الدكؿ حديثة

االستعماؿ لممحاسبة ستجد صعكبات في تطبيؽ ىذه
المعايير ،بحيث يجب إعداد مخطط لتحضير التقارير
المالية كالتطبيقات المحاسبية التي تتكافؽ مع تمؾ الدكؿ.

 -اختالؼ التشريعات كالنظـ القانكنية ،إف إصدار أك

تبني المعايير المحاسبية يتطمب إصدار تشريعات كسف

قكانيف ،كىنا تنشأ مشاكؿ مف خالؿ رغبة الحككمات في

تغيير قكانينيا كتشريعاتيا المحمية.

 -القصكر في تعريؼ القكائـ المالية ،إف اختالؼ

تحديد مفيكـ كأىداؼ القكائـ المالية يعتبر مف األسباب

التي أدت إلى كجكد اختالفات في الممارسات المحاسبية،
بؿ يعد مف بيف أىـ المشاكؿ التي تعيؽ التكافؽ

المحاسبي الدكلي.

 -غياب قكة اإللزاـ بالتنفيذ ،إف عدـ كجكد قكانيف

دكلية تدعـ ىذا التكافؽ قد يحد مف فعاليتو كجدكاه ،فحتى

تتعاطى إال األحداث ذات الصبغة الدكلية التي تبدم

يالئـ ظركؼ دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ بعينيا .كلعؿ

تحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي ىك العمؿ عمى تطبيؽ

نطاؽ االختالؼ في إعداد كعرض البيانات المالية

لممؤسسات في مختمؼ دكؿ العالـ ،كذلؾ لمحاكلة إحداث

نكع مف التناسؽ كالتقارب بيف التشريعات كالمعايير
كالممارسات المحاسبية ،ككذا في ما يتعمؽ بإجراءات إعداد

كعرض القكائـ المالية التي تعد مصدر المعمكمات المالية

المكثكقة كالمساعدة عمى اتخاذ الق اررات االقتصادية.

كلعؿ مف أبرز اجتيادات الييئات كالمجاف التي تعمؿ

عمى تحقيؽ التكافؽ المحاسبي الدكلي ىك العمؿ عمى
تضييؽ نطاؽ االختالؼ في إعداد كعرض البيانات

المالية لممؤسسات في مختمؼ دكؿ العالـ .كذلؾ لمحاكلة

إحداث نكع مف التناسؽ كالتقارب بيف التشريعات
كالمعايير كالممارسات المحاسبية ،ككذا في ما يتعمؽ

بإجراءات إعداد كعرض القكائـ المالية التي تعد مصدر

المعمكمات المالية المكثكقة ،كالمساعدة عمى اتخاذ

الق اررات االقتصادية.

املتحث امثاين :جتاسب ةعض امذول امعشةٌح يف دعتٌم
ىعاًري املحاظتح امذومٌح وىذعنتاخ رمك
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تبمكرت أىمية المعايير في حاجة بعض الدكؿ العربية

إلى الحصكؿ عمى التمكيؿ غير المباشر لجذب رؤكس
األمكاؿ األجنبية ،ككجكد مكاتب محاسبة أجنبية عاممة

في ىذه الدكؿ العربية ليس لدييا خبرة طكيمة في صناعة

معايير المحاسبة ،كما أف المتاح لدييا مف المعايير
الكطنية ال يشكؿ ىيكال متكامال مف المعايير.

فقد صدرت العديد مف األنظمة كالتشريعات في مختمؼ

الدكؿ العربية التي تنص عمى تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية

العدد >8
 -سادسا 9بما أف معايير المحاسبة الدكلية سيتـ تطبيقيا

في الشركات فإنو يجب تعديؿ أنظمتيا الداخمية كنظاميا

المالي كالمحاسبي بما يتكافؽ مع متطمبات ىذه المعايير.

15

املعنث امثاين :اإلؼاسج إىل ةعض جتاسب امذول امعشةٌح
يف دتين ىعاًري املحاظتح امذومٌح
إف كجكد عدد كبير مف الشركات المتعددة الجنسيات

باإلضافة إلى الكعي المتزايد حكؿ تشجيع االستثمارات

المتبادلة بيف الدكؿ العربية ،مما يدعك إلى رسـ سياسات

كخاصة بالنسبة إلى الشركات المسجمة في البكرصة.

اقتصادية مكحدة ،إذ تسعى الدكؿ العربية إلى إيجاد

املعنث األول :ىذعنتاخ دعتٌم املعاًري املحاظتٌح
امذومٌح يف امذول امعشةٌح

في إطار المعايير المحاسبية الدكلية.

طريؽ لمتناسؽ كاالتساؽ بينيما كصكال إلى معايير مكحدة

ينبغي عمى أم دكلة عربية تريد التكافؽ مع البيئة

كىناؾ العديد مف الدكؿ العربية تتبع مجمكعة مف

التكافؽ مف جية ،كأف تتكفر في ىذه الدكلة متطمبات

االقتصادية ،إذ تحاكؿ مجمكعة مف دكؿ الخميج مف

المحاسبية الدكلية أف تتكفر لدييا بعض المقكمات ليذا
تمبي ىذه المقكمات كىي9

 -أوال 9أف تتكافؽ بيئة الدكلة مع صفات العكلمة مف حيث

االنضماـ إلى المؤسسات الدكلية ،أك ذات الصبغة الدكلية

كاألنظمة العالمية لمتجارة ،منظمة البكرصات ...كغيرىا.

 -ثانيا 9تكييؼ التشريعات كالقكانيف كاألنظمة كتعديميا بما

يتكافؽ مع المتطمبات الدكلية ،كازالة أم تعارض أك عدـ تطابؽ
معيا ،بحيث يسيؿ تطبيؽ المعايير الدكلية.

 -ثالثا 9أف تككف بيئة الدكلة االقتصادية ىي بيئة االقتصاد

الجزئي ،أم بيئة الكحدات االقتصادية (الشركات) ،بحيث

يقتصر دكر الدكلة فييا في أف يككف دك ار تنظيميا كتنسيقا.

 -رابعا 9التأىيؿ العممي كالعممي لممحاسبيف 9باعتبار

أف المحاسب ىك المعني بالدرجة األكلى بتطبيؽ معايير

المحاسبة الدكلية ،لذا البد مف تأىيمو عمميا كعمميا ليككف

قاد ار عمى تطبيؽ ىذه المعايير بشكميا الصحيح.

 -خامسا 9إقامة أياـ دراسية كندكات كالمشاركة في

المؤتمرات التي تيدؼ إلى التعميـ كنشر كتيسير تطبيؽ

ىذه المعايير في الميداف.
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المعايير المحاسبية مع تعديميا بما يتفؽ مع ظركفيا

خالؿ إبراـ اتفاقيات لتكحيد المكائح كالنظـ كالتشريعات،

إال أنيا لـ تتفؽ بعد عمى معايير محاسبية مكحدة تحكـ
نشاطيا االقتصادم كتبادؿ المعمكمات االستثمارية بينيا

بسبب عدة عكائؽ نذكر منيا9
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 -التبعية االقتصادية لبعض الدكؿ كما ىي الحاؿ في

الجزائر كتكنس ،حيث تعاظمت أدكار الشركات متعددة

الجنسيات.

 -التقمب في النظـ المحاسبية كتعددىا كفقا لمنظاـ

االقتصادم لمدكلة ،كما ىي الحاؿ في جميكرية مصر

العربية.

كىكذا نرل كجكد عدة عكائؽ تقؼ أماـ تطكير كايجاد

نظاـ محاسبي مكحد بيف الدكؿ العربية ،لذا ارتأت ىذه

األخيرة ضركرة االسترشاد بالمعايير المحاسبية الدكلية،

كأخذ منيا المناسب لمظركؼ االقتصادية.

أوال :جتشةح ىرص
اىتمت الجمعيات العممية كالتجمعات المينية كالمجاف

الفنية في مصر بمتابعة التغيرات االقتصادية سكاء عمى

دراسات اقتصادية

العدد >8
المستكل المحمي أـ الدكلي مف بينيا التغيرات المتعمقة

بحث العكامؿ كالمقكمات لمكصكؿ إلى تطبيؽ كامؿ

المتحدة ،كما قامت بعقد مؤتمرات عممية كاصدار مجمكعة

إلى نتائج إيجابية.

بمعايير المحاسبة الدكلية كذلؾ في كؿ مف الك.ـ.أ كالمممكة
مف المعايير المحاسبية التي تيدؼ إلى قياس األحداث
المالية ،كتكصيؿ نتائج ىذا القياس إلى المستفيديف ،كيتـ بناء

معايير المحاسبة المالية في جميكرية مصر العربية

17

بناء

عمى ترجمة المعايير الدكلية لممحاسبة مع إدخاؿ تعديالت

طفيفة عمييا لتتناسب مع الظركؼ المصرية .كيتـ إصدار

تمؾ المعايير مف جيتيف حككميتيف مستقمتيف ىما9

كسميـ لممعايير الدكلية ،إذا ما كانت تمؾ المعايير تؤدم

ثامثا :دوجّ ظوسًا إىل دعتٌم ىعاًري املحاظتح امذومٌح
ارتأت سكريا ضركرة اعتماد المعايير المحاسبية

الدكلية كذلؾ اقتداء بمثيالتيا مف الدكؿ العربية التي

سبقتيا في ذلؾ ،كذلؾ لعدة أسباب منيا ما يمي9

20

 -التطكر االقتصادم الذم تشيده سكريا كاالتجاه نحك

اقتصاد السكؽ ،كما يتطمبو مف مشاركة كافة الفعاليات

 -ك ازرة االقتصاد.

االقتصادية ،كالحاجة إلى تطكير كافة النظـ اإلدارية

 الجياز المركزم لمحسابات.كفي ضكء ما سبؽ فقد صدر قرار كزير االقتصاد رقـ

 367لسنة  2886المتعمؽ بتشكيؿ المجنة الدائمة لمعايير
المحاسبة كالمراجعة كقكاعد السمكؾ الميني المرتبط بيا.

18

كالمالية المطبقة في الشركات.

 -تشجيع االستثمار فتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية

مف شأنو طمأنة المستثمريف المحمييف كالدكلييف مف خالؿ

االعتماد عمى القياس المحاسبي كاحتساب األرباح كاعداد

القكائـ المالية.

ثاٌٍا :جتشةح األسدٌ
تتفاعؿ البيئة األردنية بشكؿ عاـ تفاعال إيجابيا

 -زيادة عدد البنكؾ الخاصة المرتبطة في غالبيتيا مع

كمضطردا مع البيئة الدكلية في المجاالت االقتصادية

بنكؾ كمؤسسات مالية عربية كدكلية تطبؽ معايير المحاسبة

نتائج إيجابية بما في ذلؾ الجانب المحاسبي .كيعتمد

 -حاجة الشركات النفطية المحمية ،كفركع الشركات

االجتماعية كالسياسية كغيرىا ،كقد حقؽ ىذا التفاعؿ

الدكلية.

األردف عمى معايير المحاسبة الدكلية كالمعايير الدكلية

الدكلية إلى التعامؿ مع الشركات األجنبية ،التي تتطمب

المحاسبية كالتدقيقية المحمية الضيقة إلى رحاب الساحة

مع دكؿ عربية باتت تطبؽ معايير دكلية.

لمتدقيؽ ،مما يجعمو ينطمؽ مف دائرة المتطمبات
الدكلية .كقد انعكس ىذا األمر عمى نكعية البيانات

المالية التي تصدرىا الشركات األردنية بما فييا البنكؾ
كشركات التأميف كغيرىا التي تعتبر بيانات متطكرة يقارب

اإلبالغ المالي فييا مثيمو في الدكؿ المتقدمة.

19

ككما أف البيئة األردنية تتبايف في مدل تكافقيا مع

المعايير المحاسبية الدكلية مما يتطمب معو العمؿ عمى

زيادة ىذا التكافؽ كتشجيعو .كما دلت العديد مف

الدراسات عمى أف البيئة العممية األردنية تتبايف في مدل
تطبيقيا لممعايير المحاسبية الدكلية ،كتتطمب العمؿ عمى

أسسا محاسبية دكلية ،ككجكد بعض الشركات المشتركة
كبالتالي أصبح تبني معايير المحاسبة الدكلية أم ار

ضركريا في سكريا ،لتحقيؽ مزايا التكافؽ المحاسبي

الدكلي كالكصكؿ إلى اعتماد نظاـ محاسبي يتكافؽ
كمتطمبات االندماج بالبيئة االقتصادية الدكلية.

إال أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في سكريا

يحتاج إلى أسس قانكنية تستند إلييا الشركات ،حيث إنيا

تطبؽ عمى شركات المساىمة بالدرجة األكلى ،كلذا

عممت سكريا عمى تحقيؽ ما يمي9
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دراسات اقتصادية

العدد >8

 -إحداث ىيئة األكراؽ المالية كاألسكاؽ المالية

حيث تكصمت ىذه الدراسات إلى أف معايير اإلبالغ

 -إصدار قانكف األكراؽ المالية (المرسكـ التشريعي

معتبرة كمتميزة عف معايير المحاسبة التقميدية مف كجية

بمكجب القرار رقـ  11لعاـ .1004

رقـ  44لعاـ  )1000الذم نصت المادة  54منو عمى

"...تمتزـ بالتالي جميع الجيات اعتماد معايير المحاسبة

الدكلية الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدكلية

الخاضعة إلشراؼ الييئة إلعداد بياناتيا كقكائميا المالية

كفقا لممعايير المذككرة".

 -إصدار مرسكـ االستثمار رقـ  07لعاـ 1006

الذم نصت المادة  21منو عمى " أنو عمى المستثمر في

أم مشركع حاصؿ عمى المكافقة القياـ بما يمي 9مسؾ
حسابات نظامية كفؽ معايير المحاسبة الدكلية ،تزكيد
الييئة بنسخة مف الميزانيات الخاصة بالمشركع."...

تطبيؽ معظـ معايير المحاسبة الدكلية ال تتطابؽ مع

كاقع االقتصاديات العربية التي كاف كانت تتجو نحك

إرساء قكاعد السكؽ ،إال أنيا مازالت تتميز بسياسات

مالية كالسيكية تقكـ عمى التمكيؿ باالستدانة كعمى

محدكدية كضعؼ القطاع الخاص الذم يفضؿ المجكء

إلى االعتماد عمى المنشآت الصغيرة العائمية .مع كؿ ما

تستتبعو مف سكؽ مالي غير فاعؿ كغير متطكر .كمنو

التغير الحقيقي في الثقافة المحاسبية كفي متطمبات

ممارسة المينة لف يحدث بمجرد تطبيؽ ىذه الدكؿ

لممعايير المحاسبية الدكلية ،بؿ سيتـ في أفؽ زمني أطكؿ
مرتبط بتغير البنية االقتصادية ليذه الدكؿ.

المالي الدكلية كقكاعد اإلفصاح الكاردة فييا ذات أىمية
نظر

المدرييف

المالييف

كالمدققيف

في

الشركات

االستثمارية ،كما أف ليا أث ار إيجابيا عمى الخصائص

النكعية لممعمكمات المحاسبية في جعميا أكثر مالءمة

كمكثكقية كقابميتيا لممقارنة .كليذا كاف عمى الجزائر

االقتداء بيذه الدكؿ بتبني المعايير الدكلية لممحاسبة
كالمعمكمة المالية بغرض تحقيؽ ىذه اإليجابيات كخاصة

المتعمقة منيا بالنشاط االستثمارم.

املعنث امثامث :جتشةح اجلضائش وامَظاو املحاظتٍ
املايل SCF
إف االنتقاؿ مف االقتصاد المكجو إلى اقتصاد السكؽ

كتحرير التجارة الخارجية كانشاء بكرصة الجزائر ،كفتح مجاؿ

االستثمار األجنبي فرض عمى الدكلة الجزائرية تكفير معمكمات
محاسبية كمالية أكثر مالءمة كمكضكعية مف تمؾ التي تكفرىا

المؤسسات في ظؿ تطبيؽ المخطط المحاسبي الكطني

 ،PCNكىك ما استكجب ضركرة إصالح النظاـ المحاسبي

الكطني كاالقتداء بالدكؿ العربية مف خالؿ تجربتيا في تبني
معايير المحاسبة الدكلية ،الذم نتج عنو إقرار أمر تبني النظاـ

المحاسبي المالي  SCFكذلؾ يكـ  14نكفمبر 1006ـ ،الذم
سيككف سارم المفعكؿ ابتداء مف جانفي .1020

أوال :عيوىٌاخ حول امَظاو املحاظتٍ املايل
بداية مف الثالثي الثاني لسنة  1002بدأت عممية

لقد تكصمت العديد مف الدراسات في الدكؿ العربية

إصالح المخطط المحاسبي الكطني التي مكلت مف

محاسبي ليا كمصر كاألردف إلى استخالص أنو بالرغـ

الفرنسييف بالتعاكف مع المجمس الكطني لممحاسبة

التي اتخذت مف المعايير المحاسبية الدكلية كمرجع
مف الصعكبات التي كاجيت كمازالت تكاجو عممية تطبيؽ

طرؼ البنؾ الدكلي ،كأككمت إلى العديد مف الخبراء

 ،CNCحيث أسفرت ىذه العممية عمى اقتراح نظاـ

ىذه المعايير بشكؿ أكثر دقة استطاعت ىذه الدكؿ

محاسبي جديد يأخذ بعيف االعتبار النقائص المالحظة

بتحسيف نكعية المعمكمة المحاسبية كالمالية مقارنة بما

يستجيب لمستجدات المحاسبة الدكلية.

تحقيؽ بعض اإليجابيات منيا ،كخاصة في ما يتعمؽ

كانت عميو قبؿ تطبيؽ ىذه المعايير في ىذه الدكؿ.
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عمى المخطط المحاسبي الكطني القائـ ،كفي نفس الكقت
تمحكرت عممية اإلصالحات حكؿ العناصر اآلتية9
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دراسات اقتصادية

العدد >8
 بناء اإلطار المفاىيمي لمنظاـ المحاسبي المالي. -إعطاء مفاىيـ جديدة لألصكؿ ،الخصكـ ،رأس

الماؿ ،األعباء كالنكاتج.

 تحديد طرؽ التقييـ المحاسبي. تنظيـ مينة المحاسبة. -إعداد نماذج لمقكائـ المالية ،ككضع جداكؿ

كايضاحات خاصة بالمفاىيـ كالجداكؿ الممحقة.

 تحديد الحسابات كالمجمكعات كمدكنة سير الحسابات.كبعد االنتقادات الكثيرة التي كجيت لػ  PCNكأىميا عدـ

تكافقو مع معايير المحاسبة الدكلية ارتأت الجزائر ضركرة

تبني نظاـ محاسبي مالي جديد  SCFيتماشى كالمعطيات
االقتصادية ،مف شأنو التقميص مف النقائص سابقة الذكر،

كفي ما يمي أىـ االستحداثات التي جاء بيا مقارنة بػ 9PCN

 -تكييؼ القكائـ المالية كفؽ معايير المحاسبة الدكلية

كتحديد أىدافيا كمستخدمييا بشكؿ أدؽ.

 -إعطاء مفاىيـ جديدة لعناصر القكائـ المالية.

-معالجة الضرائب المؤجمة لألصكؿ كالضرائب المؤجمة لمخصكـ.

ثاٌٍا :املاٍوٌ املذضيُ منَظاو املحاظتٍ املايل
بمكجب القانكف رقـ  22-06المؤرخ في  14نكفمبر

 1006المتضمف لمنظاـ المحاسبي المالي الذم سيككف
سارم المفعكؿ ابتداء مف  02جانفي  ،1020ىذا النظاـ
يأخذ بعيف االعتبار المعايير المحاسبية الدكلية كالمعايير

الدكلية إلعداد المعمكمة المالية.

22

كما أصدرت ك ازرة المالية ق ار ار مؤرخا في  12رجب

2318ق المكافؽ  15يكليك  ،1007يحدد قكاعد التقييـ
كالمحاسبة ،كمحتكل القكائـ المالية ،كعرضيا ،ككذا
مدكنة الحسابات ،كقكاعد سيرىا.
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ىذا النظاـ يسمح بتقريب الممارسة المحاسبية الكطنية

مف الممارسة المحاسبية الدكلية ،التي ستسمح بإعداد

صكرة محددة عمى الكضعية المالية لممؤسسات الجزائرية.

كييدؼ ىذا النظاـ إلى تطكير النظاـ المحاسبي السابؽ بما

يتناسب مع المتغيرات في المعطيات االقتصادية الجزائرية ،فضال

عف ذلؾ تحقيؽ األىداؼ التالية9
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 -تقسيـ األصكؿ إلى متداكلة كغير متداكلة ،كنفس

 -أخذ في الحسباف تطكير المعايير كالتقنيات المحاسبية

 -إعطاء طرؽ جديدة لمتقييـ ،كاالستعانة بمبدإ القيمة

 -السماح لممؤسسات االقتصادية الجزائرية بإنتاج معمكمة

الشيء بالنسبة إلى الخصكـ.

العادلة في تقييـ بعض األدكات المالية.

 المجكء إلى مفيكـ االستحداث لتقييـ الديكف كالحقكؽ. استحداث كيفية حساب االىتالكات ككيفية استرجاعيا. -ضـ الديكف إلى األمكاؿ الخاصة مقابؿ تسجيميا

في الصنؼ  04في .PCN

 -تسجيؿ المكردكف كالزبائف في حسابات الغير مقابؿ

الصنؼ  03كالصنؼ .04

الدكلية قصد تقريب ممارستنا المحاسبية مف الممارسات الدكلية.

مالية ذات نكعية كاممة ،أكثر شفافية ،أكثر سيكلة لمتحقؽ منيا

بفعؿ تكضيح أفضؿ لمقكاعد المحاسبية.

 -إيجاد حمكؿ لمعمميات غير المعالجة بكاسطة

.PCN

 -ضماف قراءة أفضؿ لمحسابات بالنسبة لممستثمريف

األجانب بخصكص عمميات الشراكة.

كما ييدؼ النظاـ المحاسبي المالي بدرجة أكثر إلى9

25

 -تسجيؿ النقديات في الحسابات المالية ،كتصنيفيا في المجمكعة

الخامسة مقابؿ تسجيميا في المجمكعة الرابعة في .PCN
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دراسات اقتصادية

العدد >8

 -عرض القكائـ المالية كفؽ مستمزمات المعايير الدكلية،

كتكييفيا بما يتالءـ مع متطمبات المستثمريف كالمقرضيف ،كذلؾ
بالتحديد الدقيؽ ألىداؼ القكائـ المالية.

 -نشر معمكمات صحيحة كمكثكؽ فييا تؤدم إلى

زيادة ثقة المستثمريف فييا ،كتساعدىـ في فيـ أفضؿ

في المعمكمات المالية التي تعرضيا المؤسسات الجزائرية في

قكائميا المالية ،مما يشجع االستثمار في أدكاتيا المالية.

كما يسمح لمنظاـ المحاسبي المالي بإحداث العديد مف

اآلثار عمى االقتصاد الجزائرم يذكر منيا9

 -األثش عىل املشدلث عىل امَؽاط املحاظتٍ :تغيير

لممعمكمات التي تشكؿ أساسا التخاذ الق اررات.

المرجع المحاسبي يعطي فرصة لممؤسسات إلعادة تنظيـ

ثامثا :ىضاًا امَظاو املحاظتٍ املايل وآثاسِ عىل االكذفاد
اجلضائشي

مينة المحاسبة كتقريب عناصر التسيير كالتقارير المالية

ال شؾ في أف تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي المنبثؽ

مف المعايير المحاسبية الدكلية سيحقؽ العديد مف المزايا

التي يمكف ذكر البعض منيا في ما يمي9

 -يقترح حمكال تقنية لمتسجيؿ المحاسبي لمعمميات

كالمعامالت التي يعالجيا المخطط المحاسبي الكطني.

معطياتيا كانتاج المعمكمات المالية ،كذلؾ بإعادة تنظيـ

بالقكائـ المالية .كما ينجر عنو بعض التغيرات التي تط أر
عمى القكائـ كالتقارير المالية ،كما أف التطبيؽ بأثر رجعي

لمبادئ كقكاعد النظاـ يتطمب إدخاؿ األصكؿ كالخصكـ
المكافقة لتعريؼ كشركط التسجيؿ المحاسبي في الميزانية
االفتتاحية مع استبعاد األصكؿ كالخصكـ المسجمة فييا في

الحالة العكسية .كعمى عكس النظاـ المحاسبي السابؽ

 -يمثؿ فرصة لممؤسسات مف أجؿ تحسيف تنظيميا الداخمي

المبني عمى القيكد القانكنية كالجبائية ،فإف النظاـ

 -إعطاء أكلكية لممستثمريف كذلؾ مف خالؿ تبسيط

االقتصادية لممعامالت كاألحداث استجابة لمتطمبات

كجكدة اتصاالتيا مع األطراؼ المعنية بالمعمكمات المالية.

المحاسبي يتقيد بالتسجيؿ كفؽ الميزات كالحقائؽ

قراءة القكائـ المالية بمغة محاسبية مكحدة ،تكضيح
المبادئ المحاسبية الكاجب مراعاتيا عند التسجيؿ

المستثمريف الذيف يتطمعكف إلى معمكمات تمتاز بالشفافية

كالمصداقية التي تعكس الكضعية الحقيقية لممؤسسة.

المحاسبي كالتقييـ ككذا القكائـ المالية مما يقمص مف

 -األثش عىل ٍظاو املعنوىاخ :إعادة تنظيـ األنظمة السابقة

 -تحسيف تسيير المؤسسة مف خالؿ فيـ أفضؿ

عمى اعتماد أنظمة معمكمات كبرامج لتسييؿ تكييؼ النظاـ

حاالت التالعبات.

لككنيا ال تتالءـ كمتطمبات المعايير الدكلية ،كضركرة العمؿ

لممعمكمات التي تشكؿ أساس التخاذ القرار ،كتحسيف
اتصاليا مع مختمؼ األطراؼ الميتمة بالمعمكمة المالية.

 -تقميص التكاليؼ الناتجة عف عممية ترجمة أك تحكيؿ

القكائـ المالية مف النظاـ المحاسبي لمبمد الذم تعمؿ بو
الشركات التابعة كالفركع إلى النظاـ المحاسبي لمشركة األـ.
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 -جعؿ القكائـ المحاسبية كالمالية كثائؽ دكلية تتناسب

مع مختمؼ الكيانات األجنبية.

 -يحفز بركز سكؽ أكراؽ مالية نشطة ،حيث يسمح

تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ  SCFبتكفير الثقة
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الداخمي مع متطمبات المعايير الدكلية.

 -األثش عىل اختار املشاس االظذثٌلسي :يسيؿ النظاـ

المحاسبي المالي مراقبة الحسابات التي تعتمد في إطاره
عمى مفاىيـ كقكاعد محددة بدقة ككضكح ،كيزيد مف

شفافية المعمكمات التي تيـ المستثمريف ،مما يكفر
لممؤسسات مصادر تمكيؿ أخرل خاصة بالنسبة إلى
المؤسسات التي ليا استراتجيات لالستثمار في الخارج

بتقديميا المعمكمة المطمكبة كالمساندة ألصحاب األمكاؿ
الراغبيف في االستثمار ،فتكفير المعمكمة المحاسبية
كالمالية المكثكقة تشجع االستثمار المحمي كاألجنبي.

دراسات اقتصادية
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 -رضوسج دَؽٌغ ةوسـح اجلضائش :مف اآلثار التي رافقت

تبني النظاـ المحاسبي المالي ىك ضركرة العمؿ عمى تنشيط

سكؽ األكراؽ المالية الجزائرية ،كذلؾ نظ ار إلى افتقار االقتصاد
الجزائرم لسكؽ تمثؿ مرجعية في التقييـ.

اجلذًذ يف ظه ىعاًري املحاظتح امذومٌح ،املشكض اجلاىعٍ ةاموادي ،ىعّذ
امعنوو االكذفادًح وعنوو امذعٌري 7>/7= ،جاٍفٍ  ،8070ؿ.0; :
4

 -املشجع امعاةم ،ؿ.0< :

IFRS; les Lurent Didelot; Odile Barbe; Maitriser-5
.03:Groupe revue Fiduciaire; Paris; Edition 2009; Page

خاذتح

6

الممارسات المحاسبية الدكلية كتطكير كتحسيف نكعية

 كَوػ عاؼوس -ةنعوص ةُ عًل ،املحاظتح امعاىح واملعاًري امذومٌحمنيحاظتح واملعنوىح املامٌح ،IAS/IFRSىذاخنح ضيُ إظاس املنذلى
امذويل حول امَظاو املحاظتٍ املايل اجلذًذ يف ظه ىعاًري املحاظتح
امذومٌح ،املشكض اجلاىعٍ ةاموادي 7>/7= ،جاٍفٍ  ،8070ؿ.77 :

بالنسبة

 -7ىذاين ةُ ةنغٌث ،أِيٌح إـالح امَظاو املحاظتٍ منيؤظعاخ يف
ظه أعٌلل امذوحٌذ امذومٌح ،سظامح دكذوساِ ،كنٌح امعنوو
االكذفادًح وعنوو امذعٌري ،جاىعح اجلضائش .800: ،ؿ.70? :

تمعب معايير المحاسبة الدكلية دك ار ىاما في تقريب

المعمكمات المحاسبية التي تنتجيا القكائـ المالية لمشركات

ما يساعد مختمؼ األطراؼ المتعاممة معيا عمى ترشيد
عممية

اتخاذ

مختمؼ

الق اررات

كخاصة

لممستثمريف .ىذا ما دفع بالدكؿ العربية إلى األخذ
بمعايير المحاسبية الدكلية رغبة منيا بتطكير أنظمتيا

المحاسبية كجمب رؤكس التمكيؿ خاصة منيا األجنبية.

إال أف عممية التطبيؽ تتطمب تكفر بعض المقكمات
الالزمة لتكفير األرضية المناسبة لتطبيؽ ىذه المعايير.

كبالرغـ مف ىذه الصعكبات التي كاجيت كمازالت تكاجو
عممية تطبيؽ ىذه المعايير بشكؿ أكثر دقة استطاعت

ىذه الدكؿ تحقيؽ بعض اإليجابيات منيا ،كخاصة في ما
يتعمؽ بتحسيف نكعية المعمكمة المحاسبية كالمالية مقارنة

بما كانت عميو قبؿ تطبيؽ ىذه المعايير في ىذه الدكؿ.
امّواىؾ

 -1ةودةح خامذ ،أثش دعتٌم امَظاو املحاظتٍ املايل اجلضائشي عىل
ىكوٍاخ املوائً املامٌح املحاظتٌح واملامٌح منيؤظعاخ االكذفادًح،
دساظح حامح املذًشًح اجلّوسًح مذوصًع امكّشةاء وامغاص،
جٌجه ،ىزكشج ضيُ ىذعنتاخ ٌٍه ؼّادج املاجعذري ،ختفق
احاظتح ،املذسظح امعنٌا منذجاسج ،اجلضائش ،800=/800< ،ؿ.:> :
 -2املشجع امعاةم ،ؿ.:> :
ّ -3ؽاو ظفٌاٌ ـنواديشً -وظف ةودمح ،آفاق دعتٌم املعاًري
املحاظتٌح امذومٌح  IAS/IFRSيف اجلضائش يف ظه امذوافم املحاظتٍ
امذويل ،ىذاخنح ضيُ املنذلى امذويل حول امَظاو املحاظتٍ املايل
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 احيذ عفاو امذًُ صاًذ ،املحاظتح امذومٌح ،داس املشًخ منَرش،املينكح امعشةٌح امععودًح ،800: ،ؿ.9:? :

9

 حواط ـالح ،امذوجّ ٍحو ىعاًري اإلةالغ املايل امذومٌح وأثشِعىل ىَّح املذكم ،سظامح دكذوساِ ،كنٌح امعنوو االكذفادًح وعنوو
امذعٌري ،جاىعح اجلضائش ،800=/800< ،ؿ.=0 :

10

 -ةودةح خامذ ،ىشجع ظتم ركشِ ،ؿ.;0 :

11

 حعُ عتذ امكشًً ظنوو -ةذول احيذ ٍوسي ،دوس املعاًرياملحاظتٌح امذومٌح يف احلذ ىُ األصىح املامٌح امعاملٌح ،ىذاخنح يف
إظاس املنذلى امذويل امعنيٍ امعاةع حول دذاعٌاخ األصىح
االكذفادًح امعاملٌح عىل ىَظٌلخ األعٌلل امذحذًاخ -امفشؿ-
األفاق ،كنٌح امعنوو االكذفادًح وامعنوو اإلداسًح ،جاىعح امضسكاء
اخلاـح ،امضسكاء ،األسدٌ ،800? ،ؿ.79 :

 -12املشجع امعاةم ،ؿ.7: :
 -13ؼَوف ؼعٌث ،املٌلسظح املحاظتٌح يف امرشكاخ املذعذدج اجلَعٌاخ
وامذوحٌذ املحاظتٍ امعاملٍ ،سظامح دكذوساِ ،كنٌح امعنوو االكذفادًح
وعنوو امذعٌري ،جاىعح اجلضائش ،800=/800< ،ؿ.709-?> :
 -14ةُ عٌيش ةؽري ،امَظاو املحاظتٍ اجلذًذ ةني االظذجاةح ملذعنتاخ
امذعتٌم وامتٌئح اجلضائشًح ،ىذاخنح يف إظاس املنذلى امذويل حول اإلظاس
املفاٌِيٍ منَظاو املحاظتٍ املايل اجلذًذ وآمٌاخ دعتٌلّ ،جاىعح ظعذ
دحنث ،امتنٌذج 79/78اكذوةش? ،800ؿ.0?:
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 -15ىَفوسي امضًُ ،ىذعنتاخ دعتٌم ىعاًري املحاظتح امذومٌح يف
اجلضائش ،ىذاخنح يف إظاس املنذلى امذويل حول اإلظاس املفاٌِيٍ
منَظاو املحاظتٍ املايل اجلذًذ يف ظه ىعاًري املحاظتح امذومٌح،
جاىعح ظعذ دحنث ،امتنٌذج79/78 ،أكذوةش? ،800ؿ.77 :
 -16أةو امفذوح عًل فضامح ،املحاظتح امذومٌح ،داس امكذث امعنيٌح
منَرش وامذوصًع ،7??= ،ؿ.88:
 -17احيذ رشًف دوفٌم-حعُ عًل ظوًنً ،اظدتاجتٌاخ دوفٌم املعاًري
اموظٌَح وامعشةٌح مذذوافم ىع عوملح املعاًري امذومٌح منيحاظتح -جتشةح
امععودًح ،ىرص ،ىامٌضًا وجمنغ امذعاوٌ مذول اخلنٌ -دساظح
اخذتاسًّ دومٌح ىلاسٍح ،-جمنح امتحوث امذجاسًح ،كنٌح امذجاسج،
جاىعح امضكاصًم ،ىرص ،800; ،ؿ .98-90 :ىذوفش عىل املوكع
اإلمكدتوين ،www. Infotechaccountants. com :داسًخ اإلظالع
>.8078/78/ 7
 -18املشجع امعاةم ،ؿ.99:
 -19عتذ امَارص ٍوس -ظالل احلجاوي ،ىشجع ظتم ركشِ ،ؿ.77 :
 -20ىأىوٌ محذاٌ -عٌلد امعوايئ ،دعتٌم املعاًري املحاظتٌح امذومٌح،
ٍذوج املشكض امثلايف ،ظوسًا ،األحذ < 0كاٍوٌ امثاين ? .800ىذوفش
عىل املوكع اإلمكدتوين:
http:// www. esyria. sy/ edamascus/ index. php ? = stories
category = business fiteenane..8078/78/77 ،
 -21ؼَوف ؼعٌث ،ىشجع ظتم ركشِ ،ؿ.8= :
22

-Chabane Assad; Transition de PCN vers SCF selon les
normes internationales; 4/5/6/02/2008 ; Page: 03.
 -23اجلشًذج امشظيٌح ،امعذد ? ،800?/09/8; ،7ؿ.09:
 -24اجلشًذج امشظيٌح منيذاوالخ اخلشًفٌح ،امعذد  ،800= ،08ؿ.0: :
-Samir Marouani; Le projet du nouveau system comptable

25

algérien anticiper et préparer le passage; mémoire en sciences
de gestion,ESC. Alger; 2007/2008, Page94
ٍ -26ارص ىشاد ،امَظاو املحاظتٍ املايل واملخعغ املحاظتٍ اموظين-
دساظح ىلاسٍح ،ىذاخنح يف إظاس املنذلى امذويل حول امَظاو املحاظتٍ
املايل اجلذًذ يف ظه ىعاًري املحاظتح امذومٌح ،املشكض اجلاىعٍ ةاموادي،
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ىعّذ امعنوو االكذفادًح وامذجاسًح وعنوو امذعٌري 7>/7= ،جاٍفٍ
 ،8070ؿ.0> :

