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  ملخص الدراسة

ھدفت الدراسة إلى معرفة تأثير عوامل البيئة المحاسبية على جودة المعلومة المحاسبية في ظل 

لقياس  إدارة األرباح كمؤشر استعملناحيث . وأخذنا الجزائر كنموذجأعمال التوافق المحاسبي الدولي 

جودة المعلومة المحاسبية لعينة من الشركات الجزائرية ألجل معرفة دور تطبيق النظام المحاسبي المالي 

للبيئة المحاسبية مكونين من جھة، ودور القروض ودرجة الترابط بين القواعد الضريبية كعاملين 

توصلت الدراسة إلى أن تطبيق النظام المحاسبي المالي زاد في جودة . جھة أخرى الجزائرية من

كما نجد أن التأثير العكسي للديون قد قل بعد تطبيق  .المعلومة المحاسبية بالنظر إلى مؤشر إدارة األرباح

  .التطبيق فترةتأثير السلبي للضرائب على حاله بعد بقي الالنظام المحاسبي المالي، لكن وعلى العكس 

 

المعايير المحاسبية الدولية؛ جودة المعلومة المحاسبية؛ عوامل البيئة المحاسبية؛ النظام  :الكلمات المفتاحية

  الجزائري المحاسبي المالي

 

Abstract 

This study aims to examine the impact of accounting environment factors on the quality 

of accounting information within the Algerian financial accounting system. Earning 

management have been selected as measures of accounting information quality changes in a 

sample of Algerian companies before and after the adoption period; we also analyze the 

impact of debt and taxes as tow main Algerian accounting environment factors on accounting 

information quality. The results indicate an increase in the quality of accounting information, 

because there is a decrease in earning management after the adoption of Algerian financial 

accounting system, and we find a decrease in debt impact on accounting quality after the 

adoption, but taxes still continue with the same mode after the adoption period 

Keywords:  International accounting standards; quality of accounting information; accounting 

environmental factors; Algerian financial accounting system 
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تعتبر دراسة اإلختالفات المحاسبية الدولية في ظل أعمال التوافق المحاسبي الدولي أحد أهم جوانب 
دول، المحاسبية لل) المحيط( ويرتكز هذا النوع من الدراسات على تحليل عوامل البيئة ،المحاسبة الدولية

السياسية والديموغرافية وكذلك ، القانونية، الثقافية ،الخصوصيات اإلقتصاديةعتبر أن اإلختالف في حيث ت
ع من إذن فهذا النو  .الدولية لإلختالفات المحاسبيةساسي سبب والمحدد األبين الدول هو المالدينية 

بحيث أن ، البيئة المحاسبية عوامل إلىأهداف اإلفصاح المحاسبي  عيةالدراسات يقوم على فرضية تب
طرق ل المحددةيؤدي بدوره إلى إختالف المبادئ والمعايير المحاسبية اإلختالف في العوامل السابقة 

وفي نفس الوقت يؤدي إلى  معينة،بيئة محاسبية  فيالمستعملة  القياس واإلفصاح المحاسبيو  اإلعتراف
لذا ومن هذا المنطلق يشترط الكثير  .ات المحاسبيةاإلدراك والفهم لدى مستعملي المعلوم ةقيطر إختالف 

من الكتاب على أنه إلنجاح جهود التوافق المحاسبي الدولي يجب فهم أسباب وطرق االختالفات 
المحاسبية الدولية، ليساعدنا ذلك في معرفة أوجه التشابه واإلختالف بين األنظمة المحاسبية الدولية، 

  .تتماشى مع تلك الظروف التي محاسبيةالمعايير اللعملية تصميم وليكن في األخير العامل الموجه 

الثالثة العقود الساحة المحاسبية الدولية في  لتحوالت الجذرية والمتسارعة التي ميزتفي ظل ا
انتشار وتوسع نشاط وأعمال الشركات المتعددة  أدى، حيث ظهر مفهوم التوافق المحاسبي الدولي األخيرة

العالمية فيما بينها األسواق المالية  عولمةور حجم المعامالت التجارية بين الدول و كذلك تط ،الجنسيات
وتدفقات رأس المال  وتعزز التجارة الدولية تسهليجاد لغة محاسبية موحدة بين الدول إل إلى الحاجة الملحة
التي اسبية الدولية تقليل الفروق المحسبيل  كحل في جاء التوافق المحاسبي الدوليوقد  .والنمو اإلقتصادي
يرة في ثك مشاكل المحاسبية الدولية الفروقخلقت ، حيث أمام العوامل المذكورة سابقاتعتبر عقبة كبيرة 

ال يمكن كذلك . التي تملك فروع لها في دول كثيرة حسابات الشركات المتعددة الجنسيات تجميععملية 
معايير محاسبية ل امعدة وفقظرا ألن القوائم المالية ن بين المعلومات المالية للشركات عبر العالمالمقارنة 
أمام و  كثر ربحية واالستثمار فيهامعرفة الفرص األلعقبة كبيرة أمام المستثمرين  سيخلق، هذا مختلفة

  .التدفق الحر لِرؤوس األموال العالمية

الكثير  جهود في الساحة الدولية تخطي المشاكل الناتجة عن اإلختالفات المحاسبية الدولية ظهرتل
لجنة المعايير المحاسبية الدولية أبرز  ، لكن تعتبرفي سبيل تحقيق التوافق المحاسبي الدولي من الجهات
المعايير الدولية لإلفصاح ( الدولية محاسبيةالمعايير لاعلى إصدار اللجنة حرصت حيث . هذه الجهات
 هاتعاونعن طريق  تشجيع تطبيقها بين الدول لىع أيضا ، وعملتعاليةالجودة بال التي تتميز )المالي حاليا
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بهدف زيادة مستوى شفافية وجودة المعلومات المحاسبية والمالية بين المؤسسات  ،مع هيئات دولية وٕاقليمية
 1989قامت بإصدار إطارها المفاهيمي سنة  األهداف السابقةولتحقيق  .محليا ودوليا وكذا قابلية مقارنتها

ويعتبر  .2010سنة  المعايير المالية األمريكي مجلسار عملها المشترك مع الذي ُعدل جزئيا في إط
 الفصل المرتبطعمل اللجنة حيث يتكون من عدة فصول من بينها ل اومؤطر  ااإلطار المفاهيمي منطلق

إلى خصائص أساسية  التي يجب أن تتوفر في المعلومة المحاسبية، حيث قسمها الخصائص النوعيةب
القابلية للتحقق ، القابلة للمقارنة، القابلة للفهمتتمثل في معززة  وأخرىقية والمصداقية، الموثو  تتمثل في

   .والتوقيت المناسب

حيث عرفت المحاسبية  ،المعايير المحاسبية الدوليةلقد أثمرت السياسة المتبعة من طرف لجنة 
تراليا، كندا، الدول األوروبية، دول أس منهان دولة عبر العالم مئة وخمسي حواليانتشارا كبيرا بين الدولية 

كذلك قطعت تلك . أمريكا الجنوبية، الشرق األوسط وأغلب دول آسيا وكذلك الكثير من دول إفريقيا
المعايير شوطا كبيرا في الواليات المتحدة األمريكية، حيث أعلنت لجنة األوراق المالية األمريكية سنة 

المالية األمريكية بإعداد تقاريرها المالية حسب المعايير في السوق  سماحها للشركات المدرجة 2007
   .المحاسبية الدولية دون اللجوء إلى القيام بأعمال المقاربة أو إعدادها حسب المعايير المحاسبية األمريكية

وقد أثار إنتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية فضول الكثير من الباحثين المحاسبيين، 
ويمكن أن نقسم جوانب تلك . آثار تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةب المرتبطةوانب جالفي وباألخص 

جودة اإلفصاح المحاسبي متعلق ب هومثل ما  شرة للتطبيقابمال باآلثاردراسات مرتبطة الدراسات إلى 
ائم المالية رنة بين القو قابلية المقاو  على مستوى شفافية وموثوقية المعلومات المحاسبيةر المعايير تأثيو 

 ;Burghstahler et al., 2006;Christensen et al., 2008; Tang et al., 2008(ا دوليللشركات 

Bruggemann et al., 2013; Kim and Shi, 2014(.  غير ثار اآلعلى دراسة  فيركزأما النوع الثاني
لمعلومة المحاسبية على ، أي آثار تحسن مستوى جودة وشفافية اتطبيق المعايير المحاسبيةالمباشرة ل

داخل األسواق  تخفيض مستوى ال تماثل المعلومةبتلك اآلثار وتتعلق  ،المحيط اإلقتصادي المحلي والدولي
وحجم تدفق رؤوس  زيادة اإلستثمار األجنبي المباشر آثارأو  ،تكلفة رأس المالتخفيض آثار أو ، المالي

 ,.Young and Guenther, 2002; Leuz and Verrecchia, 2000; Sun, 2006; Bushman et al(األموال 

2010.(   

أن هناك هي  ى، األولمالحظتين مهمتين إستخالصيمكن بعد إستقراء وتحليل الدراسات السابقة 
وجود  فمنها من أكدالمعلومة المحاسبية،  المتعلق بجودة الجانبتضارب في نتائج الدراسات وباألخص 

المالحظة أما  .أثبتت العكسدراسات وفي المقابل هناك بعد التطبيق  ةمقارنالو  جودةالفي مستوى تحسن 
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ختالف فترات إجراء إل كونيمكن أن ي التضاربذلك سبب أن أي  ،األولىبالمالحظة  فتتعلقالثانية 
أو الفترة التي تلي مباشرة عملية  في الفترة اإلنتقالية ُأجريأغلبها  يكون ممكن أنال ألنه من الدراسات
تحتاج لمدة طويلة نسبيا لكي  التطبيق في الغالبألن نتائج وهذا ممكن أن يعطي نتائج مغلطة  ق،التطبي
درجة التقارب أو التباعد بين المعايير أو يمكن أن تكون  .Mohammadrezaei et al.(2013) تتحقق

 في البلدان يكون تحسنحيت نجد أن ال ،السبب الثاني لذلك التضارب المحلية والمعايير المحاسبية الدولية
درجة إختالف سبب التضارب إلى  يرجعكما يمكن أن  .Barth et al. (2012)العرفي  نظم القانون ذات

المحاسبية الدولية على أرض الواقع، فالبلدان التي لديها نظم إنفاذ قوانين  تطبيق المعاييرفي  الصرامة
   .Cai et al. (2008)قوية هي األكثر نجاحا في عملية التطبيق

في بيئة وتطبيقها  عالميا ذات جودة عاليةمعايير محاسبية  توفيرفكرة  أن نستخلصيمكن  مما سبق
بل يجب أن  .بينها أو مستوى المقارنة جودة المعلومة المحاسبيةللرفع من مستوى ال يكفي محاسبية معينة 

تؤثر في عملية اإلعداد العوامل المكونة للبيئة المحاسبية، ألن تلك خرى األعوامل اليؤخذ بعين اإلعتبار 
ضف إلى ذلك أ ،من قبل مستعمليها هاوفهم هاتؤثر في طريقة إدراكو واإلفصاح عن المعلومة المحاسبية 

من هذا المنطلق قدمت  .أخرى محاسبية إلى درجة تأثيرها من بيئةو  البيئة المحاسبية إختالف عوامل
زت فيه أهم العوامل المحددة لجودة المعلومة إطارا نظريا أبر  Soderstrom & Sun (2008)دراسة 

المحاسبية بعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، حيث قسمتها إلى ثالثة عوامل أساسية تتمثل أوال في 
طبيعة المعايير المحاسبية، وثانيا في طبيعة النظام السياسي والقانوني، وثالثا محفزات اإلفصاح المحاسبي 

 النظام الضريبيدرجة الترابط بين ، الشركات ملكيةتطور السوق المالي، طبيعة درجة التي تتمثل في 
  .تركيبة رأس المالكذا و  والنظام المحاسبي،

 ,Elad( ةقاريال ةمحاسبالذات  البيئات المحاسبيةمجموعة ضمن  ةالجزائريالبيئة المحاسبية صنف ت

2014 ; Claessens, Djankov &Lang, 2000; Shleifer &Vishny ; 1997( بنظام  هذه البيئة تتميز
 ، كما تعتبرالمحاسبية وٕانفاذ القوانين هيئات الضبطبضعف دور الذي يتميز " code Law" القانون المدني

وتركيز  لسوق المالياوتخلف ضعف  ، إضافة إلىتمويل الشركاتالمصدر األساسي في القروض البنكية 
كبيرة بين القواعد الضريبية العالقة بال تميزكذلك تلكين، ملكية رأس المال على مجموعة قليلة من الما

تؤدي إلى ضعف  السابقة الخصائصكل  .، وضعف وتأخر التعليم ومهنة المحاسبةوالقواعد المحاسبية
اإلفصاح المحاسبي  وتجعلالطلب على المعلومة المحاسبية والمالية من قبل األطراف الخارجية للمؤسسة، 

عن لخدمة مصالح المالكين عن طريق البحث  التطبيقات المحاسبية توجه كما أن ،ظالتحفو يتميز بالسرية 
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خدمة  وأ، أو لخدمة عملية التخطيط الحكومي )الربح الخاضع للضريبة( يالضريب ءالعبتخفيض 
  .مصالح اإلقراض

أجل المرور إلى اإلقتصاد من الجزائر في سياق مجموعة اإلصالحات اإلقتصادية التي اتبعتها و 
قامت   اإلفصاح المحاسبيهدف زيادة شفافية ونوعية وب ،ا مع الظروف االقتصادية العالميةوتماشي الحر

توجهات  المخطط المحاسبي عن الذي يختلف بشكل كبير  2010بتطبيق النظام المحاسبي المالي سنة 
فمن الممكن التالي يستمد مبادئه وفلسفته من المعايير المحاسبية الدولية، وب ، حيث1975الوطني لسنة 

المحاسبي، ولهذا ستكون  اإلفصاح جودةبما فيها  تغيرات جذرية على البيئة المحاسبية الجزائرية دخليُ أن 
على جودة  عوامل البيئة المحاسبية الجزائريةو ثار تطبيق النظام المحاسبي المالي آل تحليالدراستنا 

  .المعلومة المحاسبية للشركات الجزائرية

  :الرئيسية اإلشكالية

  :بحثنا الرئيسية كالتالي إشكالية تقديميمكن  مما سبق

في ظل أعمال على جودة المعلومة المحاسبية عوامل البيئة المحاسبية الذي تلعبه تأثير ال هوما 
  التوافق المحاسبي الدولي؟

  :األسئلة الفرعية

  :يمكن تقسيم اإلشكالية الرئيسية إلى األسئلة الفرعية التالية

  تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةالدولي ل للتوسع المباشرة وغير المباشرةاآلثار ما هي، 
 ؟معايير محاسبية ذات جودة عاليةك باعتبارها

 التوافق  على مسارالسائدة الدولية لبيئة المحاسبية ما هو الدور الذي تلعبه عوامل ا
 ؟ةجودة المعلومة المحاسبيوباألخص على مستوى  المحاسبي الدولي

  ما هي أهم العوامل المكونة للبيئة المحاسبية الجزائرية وما دورها كمحدد لجودة المعلومة
 ؟2010المحاسبية بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي سنة 
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  :الفرضيات

  :يمكن صياغة فرضيات البحث كالتالي مما سبق

 اسبي الدولي وتساهم فيمجال التوافق المحفي دورا مهما المعايير المحاسبية الدولية  تلعب 
مستوى تحسين و ترابط األسواق المالية العالمية كذا زيادة و  العالمية تدفق رؤوس األموالتسهيل 

 المحاسبية؛ جودة المعلومة

  تطبيق المعايير دورا مفصليا في إنجاح السائدة في دولة ما تلعب عوامل البيئة المحاسبية
  ؛المعلومة المحاسبية للشركاتشفافية وى تحديد مست وباألخص فيالمحاسبية الدولية 

  بعد  تحسين جودة المعلومة المحاسبيةية في الجزائر بيئة المحاسبية المكونة للعوامل الال تساهم
   .تطبيق النظام المحاسبي المالي

  :ةتقسيم الفرضية الثالثة إلى الفرضيات الفرعية التالي يمكن

بي المالي على جودة المعلومات المحاسبية هناك تأثير إيجابي لتطبيق النظام المحاس -
 ؛2010بعد سنة  للشركات في البيئة الجزائرية

 روستؤثالجزائرية المحاسبية المصدر األساسي لتمويل الشركات في البيئة لقروض ا تعتبر -
سنة  على جودة المعلومة المحاسبية للشركات بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي سلبا

 ؛ 2010

المحاسبية الجزائرية في البيئة كبير بين القواعد الضريبية والقواعد المحاسبية  ترابط يوجد -
بعد تطبيق النظام المحاسبي حتى جودة المعلومة المحاسبية للشركات على  ؤثر سلباوسي

  ؛2010سنة  المالي

  :الدراسةمنهجية 

ت الجزائرية بعد تطبيق بتحليل التغير في جودة المعلومة المحاسبية لعينة من الشركادراستنا تقوم 
التطبيق لنرى إتجاه  فترةسنقوم بمقارنة مستوى الجودة قبل وبعد حيث  ،2010سنة  النظام المحاسبي المالي

ال يمكن أو  جدا مفهوم جودة المعلومة المحاسبية هو مفهوم مجرد ومن الصعب بما أنو  ،التغير فيها
تغير مستوى  لقياس "Proxy Variable" لوكي متغيركإدارة األرباح مؤشر سنستعمل ف ،بشكل مباشر قياسه

  . خالل فترة الدراسة داخل شركات العينةجودة المعلومة المحاسبية 
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من بين الطرق المستعملة في قياس تغير مستوى جودة المعلومة المحاسبية السابقة  الطريقة تعتبر
تلجأ إدارة الشركات فرضية أن  يقوم هذا النوع من الدراسات على، حيث في األدب المحاسبي المعاصر

في البيانات المحاسبية المعلنة لتحقيق أهداف معينة في إطار القواعد المحاسبية التدخل المقصود إلى 
معلومة في البيانات المحاسبية المعلنة قلت جودة ال امقصودتدخل ولهذا فكلما كان هناك  ،المسموح بها
  . Levitt (1998)إدارة األرباح  في أعمال في دراستناهذا التدخل ويترجم المحاسبية، 

إدارة األرباح كمؤشر لقياس درجة التغير في مستوى جودة  نعتمد أوال علىمن هذا المنطلق 
حجم المستحقات غير  حيث سنستعمل المعلومة المحاسبية بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري،

كمقياس لدراسة تغير مؤشر إدارة ) DeFond and Park, 2001(العادية لرأس المال باستعمال نموذج 
ن يتطلبان ان األخيرا، ألن النموذجونموذج جونز المعدل  (Jones,1991 )جونزبدال من نموذج األرباح 

في حالة عدم ستعمل يُ ) DeFond &Park, 2001(نموذج ألن  توفر بيانات لمدة طويلة نسبيا، وكذلك 
 Becker et al. 1998;  Warfield et) وكذلك ألنها أكثر دقة في بيئة معينة معرفة إتجاه سلوك إدارة األرباح

al., 1995;  Marra et al., 2011(.  ستكون فترات الدراسة  هي أربعة سنوات كما)قبل  )2009-2006
  . بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي) 2015-2012(تطبيق النظام المحاسبي المالي، وأربع سنوات 

كل من عامل طبيعة  سنختارا ال نستطيع دراسة كل عوامل البيئة المحاسبية الجزائرية بما أننو 
القروض المصدر األساسي للتمويل الخارجي  عتبرتُ تمويل الشركات الذي يتمثل في القروض، حيث 

 للشركات الجزائرية، مما سيخلق دافع لدى الشركات الجزائرية إلدارة األرباح من اجل إعطاء صورة جيدة
عن وضعيتها المالية، وبالتالي الحصول على قروض في ظروف مواتية وهو ما سيؤثر على جودة 

 Rodrı´guez-Pe´rez & Hemmen, 2010; Jaggi &Lee, 2002 ; DeFond( المعلومة المحاسبية

&Jiambalvo, 1994( .حاسبية كما سندرس أثر عامل الضرائب أو درجة التقارب بين الممارسات الم
البيئة  داخلالضريبية و كبير بين الممارسات المحاسبية التطابق ال أن سات الضريبية، حيث نعتقدوالممار 

يخلق دوافع لدى الشركات للقيام بممارسات إدارة األرباح  في سبيل تخفيض العبء س يةالمحاسبية الجزائر 
  .)Levitt, 1998 ; Othman &Zhegal, 2006(الضريبي

  :الدراسةأهداف 

  :ةهداف التالياإلشكالية المطروحة من خالل تحقيق األ لىجابة عإلى اإل دراستنا هدفت

  الجهود المبذولة في سبيله؛ هممأوكذا معرفة دوافع وآثار التوافق المحاسبي الدولي 
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 بين  لفروقلتشابهات واا الدولية ودورها في خلق بيئة المحاسبيةللالمشكلة عوامل ال أهم تحديد
 ة؛المحاسبية الدولي األنظمة

  التوافق المحاسبي وباألخص مسار تحديد الدور اإليجابي والسلبي لعوامل البيئة المحاسبية على
 ومة المحاسبية؛جودة المعلمستوى على 

  تلبية عوامل البيئة المحاسبية الجزائرية لمتطلبات إنجاح تطبيق المعايير المحاسبية معرفة مدى
 الدولية؛

  المحاسبية الجزائرية وتأثيرها على جودة المعلومة المحاسبية معرفة أهم العوامل المشكلة للبيئة
 .للشركات بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي

  :الدراسةأهمية  

إنتشار تطبيق المعايير المحاسبية المرتبطة بثار اآلأهم  تحديدأساسا في  الدراسةتكمن أهمية 
عن  كثيرا تختلفبيئة محاسبية  عوامل هاالنامية التي ل الدول من بينتعتبر الجزائر حيث  ،الدولية

عتبر دراستنا ضمن الدراسات المهتمة بالدول النامية التي وت ،فلسفة المعايير المحاسبية الدوليةتوجهات و 
كذلك وحسب علمنا ال توجد دراسات أقيمت على البيئة  ،لم تحظى باهتمام كبير من طرف الباحثين

للشركات  جودة المعلومة المحاسبيةر النظام المحاسبي المالي على حللت دورها ودو المحاسبية الجزائرية و 
تطبيق النظام المحاسبي المالي المقيمة لمدى جدوى الدراسات  ضمندراستنا تدخل  وفي األخير .الجزائرية

ركات الجزائرية، حيث نعرف أن من بين أهداف الجزائري بعد مرور سبع سنوات من تطبيقه على ش
  .المالي تحسين وزيادة جودة وشفافية المعلومة المحاسبية للشركاتالنظام المحاسبي 

  :الدراسات السابقة

يوجد الكثير من الدراسات التي إهتمت بدراسة أثر عوامل البيئة المحاسبية والمعايير المحاسبية 
الدول مجموعة من ، حيث تتقسم تلك الدراسات إلى دراسات على الدولية على جودة المعلومة المحاسبية

النوع  التي تندرج ضمن.Barth et al )2008(دراسة  مثال نجد . دولة واحدةعلى مستوى أقيمت ودراسات 
 للشركات التي طبقت المعايير المحاسبية الدولية في نوعية اإلفصاح المحاسبيأثبتت تحسن  التي األول

 ؛إدارة األرباح مؤشر ؛الدخل تمهيد مؤشر من خالل قياسه لجودة المعلومة المحاسبية عن طريق بلدا 21
أسعار تغيرات بين البيانات المفصح عنها و  اإلرتباطوكذلك درجة  ؛االعتراف بالخسائرتوقيت  مؤشر
دراستهما لجودة  عند Jeanjean & Stolowy  (2008)توصل إليها التي نفس النتيجة وهي  .األسهم
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والحظت الدراسة ، لمعايير المحاسبية الدوليةل هاطبيقت بعد في فرنسا وبريطانيا وأسترالياالمعلومة المحاسبية 
  .قويةقوانين البلدان التي تتميز بنظم إنفاذ  داخل أكثر يكونالتحسن أن ذلك 

دراسة  النتائج السابقة مثل  عكسبينت على مستوى دولي أخرى دراسات توجد  ،لكن وفي المقابل 
Capkun et al (2012)  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يعتبر كمحفز أو  ما إذا كانمعرفة  تولاحالتي

بدراسة عينة من الشركات التي  تقامو  .عائق أمام ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركات األوروبيةك
مقارنتها و صورتها،  دافعا كبيرا لتحسين لديهاالتي يفترض أن ريا المعايير المحاسبية الدولية طبقت اختيا

أي تلك التي ليس لديها  ،2005سنة في إجباريا إال  المحاسبية الدولية المعايير طبقتشركات أخرى لم مع 
إلى زيادة في  ت الدراسةوقد توصل. عن طريق تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الدوافع لتحسين صورتها

 .لمحاسبيةوهو ما يعني إنخفاض جودة المعلومة ا في كلتا الحالتين بعد التطبيق سلوك إدارة األرباح
درجة و ، المحاسبية الموجودة داخل المعايير المحاسبية الدولية الخيارات سبب ذلك إلى الدراسة رجعوت

محفزات اإلفصاح المحاسبي لدى  توفرعدم إلى  وأيضا ،صرامة تطبيق هذه األخيرة داخل كل بلد
  . الشركات

  Leuz (2003)دراسة  ، فنجد مثالأقيم على مستوى دولة واحدةأما النوع الثاني من الدراسات الذي 
أثر اإلختيار بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية األمريكية من  بتحليلالتي قامت 

بيع / دراسة تغير معدالت هامش شراء حيث ركزت على ،المال طرف الشركات األلمانية على تكلفة رأس
وفي . نوعي المعايير في قا كبيرا بين معدل تغير المؤشرينجد فر تلم حيث ألصول المالية وعائد األسهم، ا

 بين المعايير المعلومات المحاسبية ةموثوقيدرجة بمقارنة   Bartov et al. (2005)نفس السياق قام 
 .األرباح/دراسة معامل االرتباط بين معدل العائدعن طريق  األمريكيةو  األلمانيةالمحاسبية الدولية، 

المعايير األمريكية والمعايير ب مقارنةالمعايير األلمانية  تكون أقل ضمنن خاصية الموثوقية أ وتوصل إلى
 Jermakowicz et alدراسة  تتوصلو  .النوعين األخيرين ال تختلف كثيرا ضمن هالكن ،المحاسبية الدولية

حاسبية الدولية من تطبيق المعايير المتحديات و  منافعل عند تحليلها السابقةنفس النتيجة  إلى (2007)
ت إتفاق وجدحيث  ،ألمانياعتبر من أهم المؤشرات في الذي يُ  DAX-30طرف الشركات المكونة لمؤشر 

في نفس الوقت أشارت إلى تعقيد لكن  ،بعد التطبيق لى زيادة خاصية المقارنةع الشركاتتلك أغلب 
  . المعايير المحاسبية الدوليةبيق تطضخامة تكلفة كذا و  ،سترشد بهاوعدم وجود مناهج يُ عملية التطبيق 

 جودة المعلومة المحاسبيةفرقا كبيرا في مستوى  Tendeloo &Vanstraelen(2005) لم تجد دراسةو 
ي مقارنة بتلك التا المعايير المحاسبية الدولية عيابين الشركات األلمانية التي طبقت طو  )إدارة األرباح(

عني بالضرورة يلتطبيق اإلختياري للمعايير المحاسبية الدولية ال هذا يعني أن ا .تطبق المعايير األلمانية
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إلى أبعد من  Paananen & Lin (2009) ت دراسةوذهب. مستوى إدارة أرباح منخفض في البيئة األلمانية
ر المحاسبية تدهور مستوى جودة المعلومة المالية للشركات األلمانية بعد تطبيق المعايي تذلك حيث أكد

أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من طرف  Hung & Subramanyam(2007)بحثت دراسة و . الدولية
أن مجموع  تفوجد .2002و 1998 سنة الشركات األلمانية على القوائم المالية في الفترة الممتدة بين

باح أكبر بكثير األصول والقيمة الدفترية لحقوق الملكية وكذلك قيمة التغير في القيمة الدفترية وصافي األر 
حسب المعايير المحاسبية الدولية مقارنة بالمعايير األلمانية، لكن ال يوجد فرق في موثوقية القيمة الدفترية 

  . واألرباح

 دول أنجلوساكسونية التي تعتبر معاييرهاالتوجد دراسات أقيمت في باإلضافة إلى ما سبق، 
 اآلثار Christensen et al. (2007) مثال حللت دراسة. للمعايير المحاسبية الدولية المحاسبية مشابهة 

 .في البورصة المدرجة بريطانية لشركات العلى ا لمعايير المحاسبية الدوليةاإلجباري ل تطبيقلل االقتصادية
التكلفة و لمرجوة الفائدة ا لمبدأ الترجيح بينيخضع  للمعايير الجديدة الشركاتتلك أن تقبل وبينت الدراسة 

على عكس البيئة األلمانية فإن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية داخل البيئة و لكن وبشكل عام  ،المتحملة
حسن في نوعية المعلومة المحاسبية من خالل تضيق مجال المناورة لدى معدي تلك ، البريطانية

مستوى إدارة وبالتالي تقليص  ،)إجبارهم على اإلعتراف بالخسائر في وقت حدوثها(المعلومات المحاسبية 
وبالنظر إلى البيئة األسترالية نجد أن هناك تضارب في النتائج فحسب . Iatridis (2010) األرباح

Chalmers et al. (2011)  يوجد تحسن لكن في المقابل لم يالحظGoodwin et al. (2008)  وJeanjean 

& Stolowy (2008) و Mitchell et al.(2014) لمحاسبية بعد تطبيق المعايير في جودة المعلومة ا اغير ت
  .المحاسبية الدولية

مستوى جودة المعلومات و أتثبت دراسات أخرى بقاء اإلختالف بين الممارسات المحاسبية و 
أنه يجب فكرة وركز الكثير منها على . حتى بعد تطبيقها للمعايير المحاسبية الدولية المحاسبية بين الدول

ة السائدة كعنصر أساسي محدد لجودة المعلومة المحاسبية اسبيالمح البيئةعوامل األخذ بالحسبان 
)Kothari et al., 2005; Lang et al., 2006; Kim and Shi, 2007; Hail and Leuz, 2007; Jones et al., 

2008; Daske et al., 2008; Barth et al., 2008( جزء كالنظام المحاسبي  عتبرحسب تلك الدراسات ي، و
تطبيق معايير محاسبية ذات جودة و للدول  مكونة للنظام المؤسسيالخرى األعناصر ال يمثله مثل باق

  .عالية مع عدم تغير باقي العوامل سيكون له نتائج سلبية

 Wan etمثال دراسة على مستوى الدول النامية التي أجريت للدراسات قليال نالحظ أن هناك عددا  و

al. (2008)  على ماليزيا ودراسةAksu (2006)  على تركيا ودراسةAlali & Foote (2012)  على اإلمارات
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الجزائر فنجد أما في  .على مصر Ebaid  (2016) ودراسة Yurisandi et al. (2015)  المتحدة وٕاندونيسيا
إلى معرفة مدى توافق البيئة الجزائرية مع متطلبات المعايير  التي هدفت) 2012 ( دراسة العرابي

، كما هدفت إلى معرفة درجة تأييد تطبيق النظام المحاسبي المالي وكذا فوائد ومعوقات المحاسبية الدولية
كانت عبارة عن دراسة إستقصائية شملت و . تطبيقه من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر

لبات توصلت إلى أن البيئة الجزائرية ال تتوافق مع متطحيث ممارسا لمهنة المحاسبة في الجزائر،  143
المعايير المحاسبية الدولية، كما أن هناك تباين في أراء ممارسي مهنة المحاسبة نحو تطبيق النظام 

كعائقين ضعف السوق المالي وعدم تماشي القوانين الضريبية  أيضا الدراسة ٕاعتبرتو  ،المحاسبي المالي
  .أساسين أمام إنجاح عملية التطبيق

لى معرفة مدى حاجة المؤسسات االقتصادية الجزائرية إلى هدفت إالتي  )2009 ( دراسة مقدمأما 
مؤسسات االقتصادية لمعرفة العينة من وقامت باختبار ذلك على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، 

توصلت الدراسة إلى و  .عملية اتخاذ قراراتها االقتصاديةمصداقية لى حاجتها لمعلومات أكثر مالءمة و مد
 ،ايير المحاسبية الدولية في الجزائر جاء نتيجة الحاجة إلصالح النظام المحاسبيعملية تطبيق المع أن

 لكن تبين وجود إختالفات بين البيئة االقتصادية الجزائرية والبيئة التي أنجزت من أجلها المعايير
  .لجزائرفي ا المحاسبية الدولية لمعاييراتطبيق  فيهذه االختالفات خلقت عدة مشاكل  المحاسبية الدولية،

 :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

والتي مزجت بين عوامل البيئة  الجزائرمن الدراسات القليلة التي أجرت على  الدراسة الحاليةتعتبر 
 استعمالهاعن الدراسات السابقة في تتميز الدراسة كما وجودة المعلومة المحاسبية، الجزائرية  المحاسبية

 ،ارة األرباحات الجزائرية وكذا طريقة قياس جودة المعلومة المحاسبية من خالل مدخل إدعينة من الشركل
في تفسير إتجاه التغير في مستوى الجودة من  ماأثبت الكثير من الدراسات العالمية قوته نمدخالهما و 

المحاسبية  ةأخرى وباألخص في الدول التي ال تصلح فيها المداخل األخرى لقياس جودة المعلوم إلى فترة
     .   مثل مدخل السوق المالي

  : الدراسةتقسيمات 

التوافق المحاسبي الدولي وأثره دور  إبرازالفصل األول فحاولنا في  ،إلى ثالثة فصول الدراسة سمتقُ 
في إبراز الحاجة إلى التوافق المحاسبي العولمة المالية ، حيث أظهرنا دور اإلفصاح المحاسبيعلى 
إسهامات الهيئات أهم  وكذا، مفهوم التوافق المحاسبي الدولي وأبعاده ذلك تطرقنا إلى ثم بعد ،الدولي

، ثم تطرقنا إلى التوافق المحاسبي الدولي، وباألخص لجنة المعايير المحاسبية الدوليةسبيل الدولية في 
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رتبة عن إنتشار أهم النتائج المت حللناوفي األخير  .هم مستوياته ومحدداتهأمفهوم اإلفصاح المحاسبي و 
   . تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الخمسة عشرة سنة األخيرة

وأثرها على مسار التوافق المحاسبي لدول العوامل المشكلة للبيئة المحاسبية ل أهمالفصل الثاني يحلل 
، اسبية للدولأهم النظريات والدراسات التي حللت عوامل البيئة المحإلى أوال بالتطرق قمنا حيث . الدولي

أهم محاوالت  عرضناثم بعد ذلك  ،وكذا دور تلك العوامل في خلق اإلختالفات المحاسبية بين الدول
التصنيفات كنقطة ثالثة وبناءا على تصنيف النظام المحاسبية باإلعتماد على عوامل البيئة المحاسبية، و 

البيئة  ثم سلطنا الضوء على دول الناميةللبيئة المحاسبية لالخصائص المكونة ل قمنا بتحديد أهمالسابقة 
  .المحاسبية الجزائرية

فهوم جودة المعلومة المحاسبية مإلى أوال تطرقنا حيث الفصل التطبيقي،  الثالثعتبر الفصل ي
درجة وكذا عامل لنا دراسة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري ومداخل قياسها، ثم بعدها حاو

اللذان يعتبران أھم العوامل  الديون وعاملوالممارسات المحاسبية بية يسات الضربين الممار التطابق

من خالل تحليل أثر وذلك  .على جودة المعلومة المحاسبيةمؤثران ك للبيئة المحاسبية الجزائرية المميزة

دراسة كل من مؤشر حجم المستحقات  عن طريقعينة من الشركات الجزائرية لى العناصر السابقة ع

        .ر العادية لرأس المال العامل غي
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  تمهيد

لقد ساھمت الثورة التكنولوجية التي حدثت في القرن العشرين في جعل العالم مرتبطا فيما بينه حيث 

كبيرة في بيئة األعمال الدولية، فكان ھناك ازدياد في  أصبح وكأنه قرية صغيرة، وصاحب ذلك تطورات

حجم التجارة الخارجية بين الدول وظھرت الشركات متعددة الجنسيات التي أخذ نشاطھا يتوسع شيئا 

وفي ظل ھذه الظروف أصبح واجبا على الدول إيجاد . فشيئا حتى أصبح لھا عدة فروع في بلدان العالم

يكتمل ھذا الترابط إال بالتقليل بين  حيث الين األسواق المالية العالمية، وسائل تضمن وتمتن الترابط ب

االختالفات المحاسبية الدولية ألنھا تعتبر أھم العوائق األساسية أمام تحقيق التكامل المالي الدولي 

المشكلة  هوخالل ذلك ظھرت في بداية السبعينات فكرة التوافق المحاسبي الدولي كحل لھذ. الموجود

 يعرفت تطورا كبيرا منذ ذلك الوقت عن طريق إسھام العديد من الجھات وباألخص اإلتحاد األوروبو

  . ولجنة المعايير المحاسبية الدولية

وعليه، سنتطرق في فصلنا هذا  أوال إلى العولمة المالية وتأثيرها على المحاسبة الدولية، ثم سنتطرق 
ه وٕاسهامات مختلف الهيئات الدولية في التوافق المحاسبي إلى مفهوم التوافق المحاسبي الدولي وأبعاد

الدولي، وباألخص لجنة المعايير المحاسبية الدولية، بعدها سنتطرق إلى مفهوم اإلفصاح المحاسبي وأهم 
 .مستوياته وأبعاده
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  الحاجة إلى التوافق المحاسبي الدوليالعولمة و: المبحث األول

على تطور مسار المحاسبة الدولية وتأثيرھا ا إلى العولمة السياسية والمالية سنتطرق في مبحثنا ھذ

  .التوافق المحاسبي الدولي على باألخص و

  الدولية تأثير العولمة على تطور المحاسبة: األولالمطلب 

في تعايش مع الظروف السياسية، اإلقتصادية واإلجتماعية الداخلية دوما تكون المحاسبة   

لبيئة ما، وقد شھدت ھذه الظروف تطورا وترابطا كبيرا على المستوى الدولي وباألخص بعد والخارجية 

لكن أبرز ما يميز تلك التغيرات ظاھرة العولمة التي ، نھاية الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر

األمريكية كان لھا تأثير كبير على جميع نواحي الحياة، حيث نلخص أھم مظاھرھا في ظھور الھيمنة 

التطور ، وعلى الساحة السياسية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك توسع دول االتحاد األوروبي

ظھور الشركات رة وتوسع وتحرير التجارة الدولية، والكبير في حجم االستثمارات األجنبية المباش

مية وتوسع وترابطھا وإزدياد ظھور األسواق المالية العال، وكذا المتعددة الجنسيات وكبر حجمھا

 .المبادالت فيما بينھا

  الدولية العولمة السياسية وأثرھا على المحاسبة: أوال

معسكرين رئيسيين ھما الواليات المتحدة األمريكية  تمخض عن الحرب العالمية الثانية قوتين أو

ھذا بالطبع أدى إلى وجود واالتحاد السوفيتي، حيث كان لكل واحد منھما إيديولوجية مختلفة عن األخر 

ولھذا عملت كل دولة على نشر وبسط . منافسة وسباق بين المعسكرين في إطار ما يسمى الحرب الباردة

نفوذھا وأيديولوجيتھا على دول العالم بما في ذلك النظم االقتصادية والنظم المحاسبية، واستمر ذلك حتى 

د ذلك أصبحت الواليات المتحدة األمريكية المعسكر سقوط االتحاد السوفيتي في نھاية الثمانينات، بع

المھيمن وعملت على بسط جميع نفوذھا عبر دول العالم بما فيھا الدول التي كانت  تابعة للمعسكر 

كما كان إلنشاء االتحاد األوروبي أثرا كبيرا على مسار المحاسبة الدولية، من خالل جھود . السوفييتي

، وخير دليل على ذلك تبنيه المعايير المحاسبية الدولية بين الدول األعضاءسات المحاسبية توحيد الممار

  .2001سنة 

آثاره في جميع  ظلتمؤثرا على مسار المحاسبة الدولية، حيث  سياسيايعتبر اإلستعمار عامال كما 

حقبة نواحي الحياة على البلدان الُمستعمرة بما ذلك المحاسبة التي بقيت تابعة لما كانت عليه في ال

اإلستعمارية، فاألنظمة المحاسبية لدول مثل الجزائر وتونس وسوريا التي كانت مستعمرات فرنسية ھي 

. مستوحاة من النظام المحاسبي الفرنسي، نفس الشيء بالنسبة للدول التي كانت كمستعمرات بريطانية
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قالل تكون منھكة وليس لديھا رة  بعد اإلستعمَ ستَ وُيرجع الكثير من الباحثين سبب ذلك إلى أن الدول المُ 

القدرات واإلطارات لكي تقوم بإصالحات محاسبية، وھي في أغلب األحيان تبقي على النظام الذي كانت 

عليه سابقا عند اإلستعمار، كذلك فإن تكوين اإلطارات المحاسبية في أغلب األحيان يكون من طرف 

  .  ك الدول في السنوات األولىالدول الُمستعمرة نظرا لتخلف التعليم بعد إستقالل تل

  تحرير التجارة الدولية و تطور حجم اإلستثمار األجنبي المباشر: ثانيا

أجبر ما تحسين طرق اإلنتاج والمواصالت الدولية، وھو دورا كبيرا في لوجي لعب التطور التكنو

من المشاكل من تلقت العديد  ھاالشركات للبحث عن أسواق أجنبية لتصريف الفائض من منتجاتھا، لكن

حماية إقتصادھا المحلي عن طريق خلق مجموعة من  عندطرف البلدان المستوردة  لسلعھا وباألخص 

بعد  World Trade Organizationمن ھذا المنطلق ظھرت منظمة التجارة العالمية . القيود والحواجز

 Global"  عد باتفاقيات الجات، ثم أُستبدلت فيما بتحت رعاية الدول المتقدمة الحرب العالمية الثانية

Agreement On Trades And Tariffs Of Services" كان ، حيث بھدف تحرير وتسھيل التجارة الدولية

  .في زيادة حجم المبادالت التجارية الدولية اكبير دورالھما 

تضاعف حجم التجارة الدولية بحوالي خمس مرات بعد الحرب  1- 1 رقم الجدولخالل من نالحظ 

، ويرجع سبب ذلك للتطور التكنولوجي الھائل في العوامل المساعدة على 2005عالمية الثانية إلى سنة ال

لتطور الھائل في وسائل التجارة الدولية مثل طرق المواصالت وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال، وا

ن حجم المبادالت نالحظ أ) سلع وخدمات(لكن إذا حللنا ھذا التطور بحسب طبيعة المبادالت . اإلنتاج

الدولية للسلع تضاعف بحوالي خمس مرات، أما بالنسبة لحجم المبادالت من الخدمات فتضاعف بحوالي 

) تضاعف بحوالي ثمن مرات(ثمانية مرات، بمعنى أن التطور في حجم المبادالت التجارية للخدمات 

تجات الخدمات وباألخص نظرا للتطور الھائل في من) حوالي خمس مرات(أكبر من نظيره في السلع 

  .وكذلك تطور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال) بنوك، تأمينات، خدمات األسواق المالية(المالية 

يمكن أن نستخلص أن كبر حجم التجارة الدولية أدى إلى  السابقة نتائجللعلى العموم عند تحليلنا 

السيطرة على تكاليف اإلنتاج عليھا تم ظھور الشركات المتعددة الجنسيات، كذلك اشتداد المنافسة بينھا ح

العمالة، المواد ( عوامل اإلنتاج في  عن طريق البحث عن المناطق أو البلدان التي تكون أقل تكلفة 

  ).األولية وكذلك التحفيزات الجبائية
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  2005-1985 حسب المناطق  تطور المبادالت التجارية العالمية: )1-1( جدول رقم

  مليون دوالر:الوحدة العاملية للسلعمجموع املبادالت

  2005  2000  1995  1990  1985 الوجهة النشاط  املنطقة

 297,700 147,800 112,000 106,000 83,700 العالم تصدير  إفريقيا

راد  إفريقيا  249,300 129,400 126,700 0 99,600 75,600 العالم إس

 1,446,8001,836,2003,050,900 792,400 416,400 العالم تصدير  آسيا

راد  آسيا  1,403,3001,677,1002,871,000 761,500 386,600 العالم إس

 1,684,9402,335,6352,633,9304,371,915 846,245 العالم تصدير  أوروبا

راد  أوروبا  1,750,9252,334,7602,774,7554,542,675 862,075 العالم إس

 538,000 268,000 151,000 138,400 102,200 العالم تصدير  الشرق ٔالاوسط

راد  الشرق ٔالاوسط  322,100 167,400 132,500 101,300 87,800 العالم إس

 1,224,9751,477,530 856,550 562,035 336,560 العالم تصدير  أمريكا الشمالية

راد  أمريكا الشمالية  1,015,7601,687,5802,284,735 684,460 452,660 العالم إس

 354,900 195,800 148,900 106,000 81,800 العالم تصدير  ا الجنوبيةأمريك

راد  أمريكا الجنوبية  297,600 206,300 176,900 85,900 65,400 العالم إس

1,954,0003,449,0005,164,0006,452,00010,431,000 العالم تصدير  املجموع العاملي

راد  املجموع العاملي 2,015,0003,550,0005,284,0006,724,00010,783,000 العالم إس

  مليون دوالر:الوحدة املبادالت  العاملية للخدمات

  2005  2000  1995 1990 1985 الوجهة النشاط  املنطقة

 56,900 31,300 25,700 18,600 11,100 العالم تصدير  إفريقيا

راد  إفريقيا  69,300 37,400 34,400 26,500 20,700 العالم إس

 525,300 309,500 257,800 131,500 60,800 العالم تصدير  آسيا

راد  آسيا  573,500 367,900 328,100 178,800 77,400 العالم إس

 1,244,800 721,900 597,100   العالم تصدير  أوروبا

راد  أوروبا  1,120,100 674,100 560,200   العالم إس

 54,900 33,100     العالم تصدير  الشرق ٔالاوسط

راد  الشرق ٔالاوسط  85,400 48,800     العالم إس

 366,300 268,200 171,200 135,500 75,700 العالم تصدير  أمريكا الشمالية

راد  أمريكا الشمالية  366,300 268,200 171,200 135,500 75,700 العالم إس

 68,200 47,100 34,600 22,400 13,600 العالم تصدير  أمريكا الجنوبية

راد  الجنوبيةأمريكا   70,500 54,600 45,300 24,900 16,700 العالم إس

 1,185,1001,491,0002,414,300 780,500 381,600 العالم تصدير  املجموع العاملي

راد  املجموع العاملي  1,200,7001,474,6002,347,400 820,500 401,100 العالم إس

Source: World Trade Organization, International Trade Statistics, 2008. 
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ولذلك قامت بالتحالفات التجارية وخلق فروع لھا في البلدان األقل تكلفة وباألخص في البلدان 

في ) زيادة واردات كل من إفريقيا، الشرق األوسط، آسيا وأمريكا الجنوبية(السائرة في طريق النمو 

ويظھر ذلك جليا في  .صادرات تلك البلدان انعكس فيما بعد على ، وھو ماشكل إستثمار أجنبي مباشر

إلى  1990الذي يبن كيف أن حجم اإلستثمار األجنبي المباشر العالمي تضاعف من سنة  2-1 الجدول

بسبع مرات، بحيث توزعت ھذه الزيادة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأن ھذا التطور  2013سنة 

نحوھا لإلستفادة من الميزات التي  تھاتجالمتعددة الجنسيات  الشركات ألنأكثر لدى الدول النامية  ھو

    . تتوفر لديھا مقارنة بالدول المتقدمة
   2014-1990تطور اإلستثمار األجنبي المباشر  ):2-1(شكل رقم

  مليون دوالر: الوحدة

  ھي سنة األساس   1990نعتبر أن * 

Source: UNCTAD, FDI/TNC database www.unctad.org/fdistatistics 

ترتيب الشركات المتعددة الجنسيات العشرين األولى من طرف  3- 1كذلك الجدول رقم يبين و

 United Nations Conference on Trade and Development مر األمم المتحدة للتجارة والتنميةمؤت

(UNCTAD) في الخارج حسب قيمة األصول المستثمرة.   

  

 2013 2012 2011 2010 2005 2000 1995 1990 نطقةامل

853,5 729,9696 350,7678 199,0827 418,2673 225,0565 125 771,61 203,0219 170 ةمالدول املتقد

 %409,42 %398,78 %486,10 %395,53%332,20 %661,11%129,12 - نسبة الزيادة

533,2 723,3325 657,1400 843,3489 405,1404 454 538,3 598,1713 666,4135 102 أوروبا

333,2 945,9301 531,3208 449,4269 464,6226 130 802,1 026,8380 004,368 56 أمريكا الشمالية

 987,2 69 060,7 69 162,3 68 906,3 451,541 19 - 884,6 146,830 532,316 11 دول متقدمة أخرى 

789,9 021,5670 135,2639 890,6639 183,0579 330 217,9 766,8232 622,0117 34 الدول النامية

 %1937,47 %1845,71 %1846,04 %1674,92%953,68 %670,72%340,15 - ادةنسبة الزي

 968,7 53 435,4 56 705,0 47 072,2 510,544 29 624,4 9 655,1 5 845,2 2 إفريقيا

879,2 839,6427 308,2400 851,2425 983,4401 224 787,8 703,9142 907,581 22 آسيا

  أمريكا الالتينية

 بوالكارايي
8 536,8 29 854,779 632,6 75 344,9131 727,1163 867,7178 049,3186 150,6

ي الدول   589,6 99 135,2 85 263,0 97 012,9 839,275 31 772,5 5 998,5 3 70,9 با

233,0 467 886,61 402 748,91 563 102,51 328 440,41 215,3927 363 536,91 895,9341 204 املجموع العاملي

 %716,09 %684,68 %763,19 %648,18%452,64 %665,32%166,69 *نسبة الزيادة
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  شركة متعددة الجنسيات التي تمتلك أكبر أصول في الخارج 20ترتيب  :)3-1(جدول رقم 

 الشركةالترتيب
البلد 
 األصلي

 نوع 
 الصناعة

لاألصو  مؤشر العمالة المبيعات 
 

TNI1 
 

 الكلية الخارجية الكلية الخارجية الكلية الخارجية

1 
General 

Electric Co 
 و م أ

Electrical & electronic 
equipment 

338 157685 32875 640 144 796171 000 305 000 52,5 

2 
Royal Dutch 

Shell plc 
 Petroleum expl./ref./distr.307 938360 325282 930 467 15373 000 87 000 76,6 بريطانيا

3 BP plc بريطانيا Petroleum expl./ref./distr.270 247300 193300 216 375 58069 853 85 700 83,8 

4 
Toyota 
Motor 

Corporation 
 Motor vehicles 233 193376 841170 486 265 770126 536 333 498 54,7 اليابان

5 Total SA فرنسا Petroleum expl./ref./distr.214 507227 107180 440 234 28762 123 97 126 78,5 

6 
Exxon Mobil 
Corporation 

 Petroleum expl./ref./distr.214 349333 795301 840 420 71446 361 76 900 65,4 و م أ

7 
Vodafone 
Group Plc 

 Telecommunications 199 003217 03162 065 70 224 78 599 86 373 90,4 بريطانيا

8 GDF Suez فرنسا 
Utilities (Electricity, gas 

and water) 
175 057271 60778 555 124 711110 308 219 330 59,2 

9 
Chevron 

Corporation 
 Petroleum expl./ref./distr.158 865232 982132 743 222 58031 508 62 000 59,5 و م أ

10 
Volkswagen 

Group 
 Motor vehicles 158 046409 257199 129 247 624296 000 533 469 58,2 ألمانيا

11 Eni SpA إطاليا Petroleum expl./ref./distr.133 445185 49385 867 163 56651 034 77 838 63,3 

12 Nestlé SA سويسرا 
Food, beverages and 

tobacco 
132 686138 21296 849 98 468 328 816 339 000 97,1 

13 Enel SpA إطاليا Electricity, gas and water132 231226 87865 966 109 09837 588 73 702 56,6 

14 E.ON AG أمانيا 
Utilities (Electricity, gas 

and water) 
128 310185 601117 973 169 76440 535 72 083 65,0 

15 
Anheuser-

Busch InBev 
NV 

 بلجيكا
Food, beverages and 

tobacco 
115 913122 62136 013 39 758 109 566 117 632 92,8 

16 
ArcelorMitta

l 
اللكسمبور

 ج
Metal and metal products 112 239114 57383 996 84 213 185 319 244 890 91,1 

17 Siemens AG مانيالأ  
Electrical & electronic 

equipment 
111 570139 25287 236 101 604250 000 369 000 77,9 

18 
Honda 

Motor Co 
Ltd 

 Motor vehicles 110 142144 81195 792 118 983118 923 187 094 73,4 اليابان

19 
Mitsubishi 

Corporation 
 Wholesale trade 109 657153 04449 052 243 40118 915 63 058 40,6 اليابان

20 EDF SA فرنسا 
Utilities (Electricity, gas 

and water) 
103 015330 58238 840 93 470 30 412 154 730 30,8 

Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2001. 

الواليات المتحدة األمريكية و) شركة 14(أوروبا  ھيالشركات ونالحظ أن البلدان األصلية لتلك 

لالنتشار عبر  مؤشر مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةكما أن   2،)شركات3(اليابان و) شركات3(

                                      
1 - Transnationality Index  انلالنتشار عبر األوط مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤشرأو)   "UNCTAD " United Nations 

Conference on Trade and Development  ( متوسط ثالث نسب وھو يقيس مدى اإلنتشار أي شركة عبر دول العالم من خالل حساب
نسبة األصول األجنبية إلى إجمالي األصول، ونسبة المبيعات األجنبية إلى إجمالي : ير الوطنية وھيغمتعلقة بحجم عمليات الشركات 

  العمالة األجنبية إلى إجمالي العمالةالمبيعات، ونسبة 
2  - United Nations Conference on Trade and UNCTAD) ( Development, World Investment Report 2015 
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الخاص بتلك الشركات أكبر من النصف وھو ما يفسر حجم اإلنتشار لتلك الشركات عبر دول  األوطان

 189ألكثر من تسوق والتي الغذائية  الصناعةالسويسرية المتخصصة في    Nestléمثال شركة . العالم

من  %50وتمتلك أكثر  2015مليار فرنك سويسري خالل سنة  88.8قدره  ھاكان رقم أعمالو دولة

مشاكل كبيرة جدا ستصادف الشركة حيث  1،دولة عبر العالم 96فرع في أكثر  311أصول ألكثر من 

حسب المعايير  معدةلقوائم السنوية الموحدة نظرا ألن القوائم المالية لفروعھا عندما تقوم بإعداد ا

المعايير المحاسبية  عنتختلف التي و) وتكون مطابقة للقوانين الجبائية المحلية(المحاسبية المحلية 

  .السويسرية، فھذا سيخلق تحدي كبير لمحاسبي المؤسسة لكي يقوموا بتلك العملية

 سواق المالية وترابطها عالميا عولمة األ: ثالثا

أكثر ارتباط  حتى وقتنا الحاليمنذ نھاية القرن الماضي أصبحت أسواق رأس المال العالمية 

وتكامال، حيث زادت التدفقات المالية بينھا بأحجام ھائلة فعلى سبيل المثال تشير البيانات العالمية أن 

من الناتج المحلي % 10المتقدمة كانت تمثل أقل من المعامالت الخارجية في األسھم والسندات للبلدان 

في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا،  1996سنة % 100 إلى ھذه النسبة لتقفز، 1980اإلجمالي سنة 

كما تشير بيانات أخرى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق . في فرنسا وإيطاليا% 200وإلى 

مليار دوالر أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالـــــي  200و الصرف األجنبي قد ارتفع من نح

الدولية  تمن حجم االحتياطيا% 84، وھو ما يزيد عن 1995دوالر أمريكي في سنة  نتريليو 102

  2.لجميع بلدان العالم في نفس السنة

عة من لكن مع ھذا التطور والدور المتنامي لألسواق المالية على المستوى الدولي كانت مجمو

القيود التي تفرضھا ھيئات الرقابة على األسواق المالية على الشركات  ، وباألخصالمشاكل والعقبات

المعايير  إلىالقوائم المالية  مقاربةالراغبة في دخول تلك األسواق، حيث ُتجبر الشركات األجنبية على 

انية المتخصصة في صناعة األلم " Daymler Benz "ما حدث مثال لشركة  وھو .المحاسبية المحلية

رقابة األسواق حيث أجبرتھا ھيئة  ،1993السيارات عندما أرادت دخول السوق المالية األمريكية سنة 

على القيام بمقاربة قوائمھا المالية المعدة  " security exchange commission(SEC) "المالية األمريكية 

. US GAAPحسب المعايير المحاسبية األمريكية دھا إعادة إعداحسب المعايير المحاسبية األلمانية و

فروق جوھرية في القوائم المالية  حدثتونظرا لإلختالفات الكبيرة بين المعايير المحاسبية للبلدين 

                                      
1 - Nestlé, rapport annuel 2015, http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents /annual _reports/2015-

annual-review-fr.pdf. 
، الملتقى الدولي حول "العولمة المالية و تأثيرھا على أداء األسواق المالية الناشئة" ، بلميھوب أسماء،مداخلة بعنوانمرابط ساعد  -  2

 22 و 21 ،سياسات التمويل وأثرھا على االقتصاديات و المؤسسات، دراسة حالة الجزائر و الدول النامية،  جامعة محمد خيضر بسكرة
 2006نوفمبر 
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ألف مارك ألماني حسب  ]29.5-26[تتراوح األموال الخاصة ما بين  4-1لشركة، فحسب الجدول ل

األلمانية التي تتراوح من  بالمعايير المحاسبيةمقارنة  %150بر بـ المعايير المحاسبية األمريكية وھي أك

أين حققت  1993كذلك يوجد اختالف في النتيجة المجمعة ما عدا سنة  ،ألف مارك ألماني ]20 - 18 [

لكن تظھر ھناك خسارة بـ حسب المعايير المحاسبية األلمانية، مليون مارك ألماني  615الشركة ربح بـ 

ھذه اإلختالفات بين النظامين أحدثت وقد . حسب المعايير األمريكية ارك ألمانيمليون م 1839

  .المحاسبيين األمريكي واأللماني ضجة إعالمية كبيرة على المستوى الدولي

إلى المعايير المحاسبية  Daimler-Benzمجمع مقاربة األموال الخاصة ونتيجة  ):4-1(جدول رقم 
  1994-1992سنوات األمريكية ل

  مليون دوتش مارك ألماني: الوحدة                                                          
  1994  1993  1992  السنوات

  20251  18145  19719 األموال الخاصة حسب المعايير المحاسبية األلمانية
  29435  26281  27604األموال الخاصة حسب المعايير المحاسبية األمريكية

  895  615  1451 المعايير المحاسبية األلمانية النتيجة حسب
  1052  ) 1839(   1350 النتيجة حسب المعايير المحاسبية األمريكية

Source: Walton et al, International Accounting, Thomson, 2nd ed, London, 2003, pp: 398-399 

 اآخر مثاال الصناعة الدوائية المتخصصة في " GlaxoSmithKline" الشركة البريطانية  عتبرتُ كما 

النتيجة واألموال ) reconciliation(الذي يبين مقاربة  5-1فحسب الجدول  السابقة،عن االختالفات 

الخاصة للمجمع حسب المعايير المحاسبية البريطانية وحسب المعايير المحاسبية األمريكية وكذلك حسب 

يتبين مدى اإلختالفات بين قيمة النتيجة و، 2006-1995المعايير المحاسبية الدولية للفترات مابين 

األموال الخاصة أثناء المقاربة إلى المعايير المحاسبية األمريكية بالرغم من أنھما تنتميان تقريبا إلى و

فعند تحليل نتيجة المجمع نالحظ أنھا في أغلب السنوات حسب المعايير . المجموعة األنجلوسكسونية

 %30حسب المعايير البريطانية، وتتراوح نسبة اإلختالف من ل منھا أقالمحاسبية األمريكية 

ألن الشركة (لمجمع حسب المعايير المحاسبية الدولية انتيجة كذلك نفس الشيء إذا ما قارنا . %220إلى

نسبة تتراوح  حيث ،والمعايير المحاسبية األمريكية) 2005بدأت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية سنة 

لكننا نجدھا أكبر حسب  النسبةوتختلف أيضا األموال الخاصة بنفس . %50و %20بين ف اإلختال

المعايير المحاسبية األمريكية، حيث تكبرھا بحوالي مرة ونصف حتى ست مرات وھذا شيء كبيرا جدا 

  .بالنسبة لمستخدمي تلك القوائم وآثار ذلك على إتخاذ قراراتھم
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والمعايير  US GAAPإلى  GlaxoSmithKlineمجمعة لشركة مقاربة النتيجة ال ):5-1(جدول رقم 

  )مليون جنيه إسترليني( :الوحدة                                                 2006-1995المحاسبية الدولية لسنوات 

  السنوات
  %نسبة الفرق   معايير محاسبية أمريكية  معايير محاسبية دولية  معايير محاسبية بريطانية

  خاصة.أ  نتيجة  خاصة.أ  نتيجة  خاصة.أ  نتيجة  خاصة.أ  يجةنت
1995  717  91 - - 296  8168  - 59  +8876  
1996  1997  1225 - - 979  8153  - 51  +566  
1997  1850  1843 - - 952  7882  - 45  +328  
1998  1836  2702 - - 1010  8007  - 50  +196  
1999  1811  3142 - - 913  7230  - 227  +130  
2000  4106  7517 - - )5228(  44995  - 105  +499  
2001  3053  7390 - - )143(  40107  - 87  +443  
2002  3915  6581 - - 503  34992  - 46  +432  
2003  4480  5059 - - 2420  34116  - 36  +574  
2004  4302  5925 - - 2732  34042  - 31  +475  
2005  -  - 4816 7570 3336  34282  - 19  +353  
2006  -  - 5498 4648 4465  34653  - 59  +259  

Source: Nobes, C., Parker, R., Comparative international accounting, Pearson, 10th ed, 

England, 2008, p: 5.  

ددة الجنسيات مما سبق يمكن القول أن   . ادة حجم وانتشار الشركات متع ال وزي تشابك أسواق الم

المي عبر العالم ا  . ھي العوامل األساسية المحركة لالقتصاد الع ا يجب عليھ ولكن لكي تستمر في دورھ

ايير المحاس ل المع القبول مث ةأن تبحث عن معايير محاسبية ومالية ذات جودة عالية وتحظى ب . بية الدولي

بية ومسار  ايير المحاس ة المع ى لجن أثير عل ى الت ددة الجنسيات إل ا سبق سعت الشركات المتع كنتيجة لم

ة  ات الدولي ل الھيئ ه من قب ذي تتحصل علي دعم ال دولي من خالل ال دولي، التوافق المحاسبي ال كالبنك ال

  .ر المحاسبية الدوليةوصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة لتطبيق المعايي
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  التوافق المحاسبي الدولي والجھود المبذولة في سبيلهمفھوم : المبحث الثاني

صار واضحا أن اإلختالفات المحاسبية الدولية كانت عائقا كبيرا أما عملية إعداد وتجميع 

بالتالي فھي تعتبر عائقا ومراجعة وكذلك تحليل وقراءة القوائم المحاسبية والمالية على المستوى الدولي، و

لھذا ظھر خالل تلك الظروف مفھوم التوافق المحاسبي الدولي الذي و ،كبيرا أمام العولمة بجميع أوجھھا

  .  سنتطرق إليه كخطوة أولى في مبحثنا ھذا، ثم سنتعرض أھم الجھود الدولية في سبيله

  مفھوم التوافق المحاسبي الدولي وأھدافه: المطلب األول

نتطرق  دوليس بي ال ق المحاس ى تعريف التواف ذا إل ا ھ ي مطلبن ذا ه،أھدافو ف دود  وك ات وح معوق

  . التوافق المحاسبي الدولي

  "Accounting Harmonization International "تعريف التوافق المحاسبي الدولي : أوال

ا نجد ا على الرغم من دولي لكنن ر من الدراسات األھمية الكبيرة التي يكتسيھا التوافق المحاسبي ال لكثي

دولي يط المحاسبي ال ين التنم ه وب رق بين ي ال تف د ،"Accounting Standardization " الت ا  ال وجب علين

وتوجد العديد من  .القيام بتوضيح مفھوم التوافق المحاسبي الدولي والفرق بينه وبين بقية المفاھيم األخرى

ين فنجد من عرف  ،التعريفات للتوافق المحاسبي الدولي ه على أنه  المسار الذي يتم على أساسه التقريب ب

دھا  ي تع بية الت وائم المحاس ين الق ة ب ھيل المقارن ل تس ن أج ة م بية الوطني ات المحاس ايير والممارس المع

ة دان مختلف ن بل ات م ايير  1،المؤسس ين المع روق ب يص الف ق تقل ن طري ون إال ع ار ال يك ذا المس ھ

بية من خالل إ دول، والممارسات المحاس ين ال ا ب بية وتشجيع تطبيقھ ايير المحاس اد مجموعة من المع يج

  . وبذلك توحيد األسس المستعملة في إعداد القوائم المحاسبية وجعلھا قابلة للمقارنة

ات والممارسات من يعرف التوافق المحاسبي يوجد و ابه في التطبيق ع درجة التش ة رف ه عملي ى أن عل

تال يص االخ ن خالل تقل بية م اتالمحاس ك التطبيق ين تل اين ب رف 2.ف والتب ذلك  ُع بي  ك ق المحاس التواف

د  ة مزج وتوحي و عملي بعض، فھ ة مع بعضھا ال بية المختلف ة المحاس ين األنظم الدولي كمحاولة للجمع  ب

ة  تمل عملي و يش قة، إذن فھ ائج متناس ي شكل منھجي مرتب يعطي نت ة ف بية المتنوع الممارسات المحاس

                                      
1 - Colasse, B., harmonisation comptable internationale, encyclopédie de comptabilité contrôle du gestion et audit, 

Economica, Pris, 2000, p:757. 
2 - Barbu, E., tracing the evolution of research on international accounting harmonization, N° 2004-03, Laboratoire  

Orléanais de gestion, 2004, p5.  
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د اختبار ومقارنة األن م بع ابه واالختالف، ث اط التش ة نق ة لغرض مالحظة ومعرف بية المختلف ة المحاس ظم

    1.ذلك العمل على جمع تلك األنظمة المختلفة مع بعضھا

ق  أيضا دولي عن طري بي ال ق المحاس ا للتواف ن أعطى تعريف اك م هھن ة  مقارنت بمصطلح المقارب

بية  ث  ،" Accounting Convergence "المحاس ابهحي ق  يتش تالف دقي د إخ ن يوج را لك المصطلحين كثي

بينھما، فالتوافق المحاسبي يعني تقليص وإزالة الفروق بين المعايير المحاسبية الموجودة أصال من خالل 

بية من  روق المحاس ة الف بية تقليص وإزال ة المحاس ي المقارب ا تعن ا، بينم اء بينھ اط اإللتق اد نق ة إيج محاول

   2.جديدة تكون محل تلك المجودة سابقاخالل إصدار معايير محاسبية 

يتبن لنا من التعريفات السابقة أن التوافق المحاسبي الدولي ھو مفھوم مالزم للمحاسبة الدولية إذن 

ھدفه األساسي ھو الحد من الفروق واالختالفات بين النظم المحاسبية الوطنية عن طريق جعل المعايير 

بينه وبين مفھومي التنميط التفرقة بة فيما بينھا، كما يجب علينا والممارسات المحاسبية الوطنية متقار

فالفرق . "Accounting Uniformity"والتوحيد المحاسبي  " Accounting Standardization "المحاسبي

بين التوافق والتوحيد المحاسبي ھو أن الثاني يھدف إلى تطبيق نفس المعايير المحاسبية في مجال 

أما . وبالتالي توحيد الممارسات المحاسبية في ذلك المجال - العموم  يكون بلد معين على - جغرافي محدد

التوافق فيھدف إلى الحد من الفروق بين النظم المحاسبية الوطنية، كذلك نجد أن عملية التوافق تسمح 

ق بين تطبيقات المحاسبية المختلفة أي وجود خيارات من أجل تحقيق التوافبالتعدد والمزاوجة بين ال

إصدار المعايير  فيعنيالتنميط المحاسبي  أمااألطراف المختلفة على عكس التوحيد الذي ال يسمح بذلك، 

المحاسبية حسب منھج أو طريقة معينة من أجل معالجة موضوع معين من خالل إعطاء خيار أو 

  . همجموعة من البدائل التي تعالج

السابقة عن طريق تنظيمھا في مسار يتضمن ثالثة  ُيوجد من قام بالتمييز بين المفاھيم الثالثةو

مراحل تبدأ المرحلة األولى بعملية المقارنة بين األنظمة المحاسبية للدول، ثم تنتقل إلى اتجاه التوافق 

 Accounting "ثم إصدار مجموعة المعايير  International Accounting Harmonization""المحاسبي

Standardization  "جيب لذلك، بعد ذلك تأتي مرحلة التوحيد المحاسبي التي تست"Accounting 

Uniformity " ومنه فإن التوافق المحاسبي ال يعني التماثل التام بين األنظمة  ،كنتيجة للخطوة السابقة

المحاسبية للدول ألن ذلك يعتبر مستحيل التطبيق على المستوى الدولي نظرا ألن المحاسبة تعتبر جزاء 

إلخ الذي يختلف من دولة إلى أخرى، وھو أيضا يلعب ....ي، القانونييطھا الثقافي، السياسمكمال لمح

  . دورا مھما في تحديد طبيعة الممارسات المحاسبية داخل الدول
                                      

، دار المريخ للطباعة والنشر ، الرياض، المملكة العربية المحاسبة الدولية وإنعكاساتھا على الدول العربيةمحمد المبروك أبو زيد،  1
  . 268: ، ص2011السعودية، 

2- Choi, F. D. S., Meek, G. K., International accounting, 7th ed, Pearson Education, U S A, 2011, p: 249. 
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 أھداف التوافق المحاسبي الدولي:  ثانيا

لي، لكن توجد الھدف األساسي للتوافق المحاسبي الدو يةتقليص اإلختالفات المحاسبية الدول ُيعتبر 

  :أھداف أخرى للتوافق المحاسبي الدولي نلخصھا في ما يلي

   ة عن داد الحسابات المجمع ُيسھل التوافق المحاسبي الدولي على الشركات المتعددة الجنسيات إع

ة عدم وجود  قطري ان يصرف في حال ذي ك د والوقت ال تخفيض التكاليف الخاصة بھا وتوفير الجھ

 توافق محاسبي دولي؛

  ا الموجودة في ي ى مستوى فروعھ ا الشركة األم عل وم بھ سھل عمليات التسيير والمراقبة التي تق

ة  وائم المالي ة الق ذلك قابلي د شروط التسيير وك اتج عن توحي ارب الن مختلف بلدان العالم بناء على التق

خطيط ومراقبة للمقارنة، كما يسھل عليھا إعداد نظام معلومات محاسبي متكامل يسھل عليھا عملية الت

 أداء جميع فروعھا؛

   ة تثمرين معرف ى المس الم تسھل عل ر الع ة للشركات عب ين المعلومات المالي إن إمكانية المقارنة ب

دفق الحر  ام الت ات التي تقف أم ذا يساھم في إزاحة العقب ا، وھ الفرص األكثر ربحية واالستثمار فيھ

ي ا ة ف ز الثق را لتعزي ة، نظ وال العالمي ِرؤوس األم الي ل تعمليھا وبالت دى مس بية ل ات المحاس لمعلوم

 1المساھمة في زيادة كفاءة رؤوس األموال؛

   ى نظام محاسبي يلبي ر إل ة وتفتق تمكين الدول النامية التي ال توجد بھا منظمات للمحاسبة المھني

ائھا لنظا ى إنش ة عل بية الدولي ايير المحاس م محاسبي احتياجاتھا من ربح الوقت والمال عند تبنيھا للمع

 بنفسھا؛

   ة سواء في ل من أطراف خارجي ى تموي يسھل التوافق المحاسبي الدولي للشركات الحصول عل

ال ي رأس الم اھمة ف روض أو مس كل ق ارجيين ، أل2ش داخليين أو الخ واء ال وال س حاب األم ن أص

ا يعتمدون على القوائم المالية في اتخاذ قراراتھم االستثمارية وخاصة إذا كانت ذات مصد ذا م اقية وھ

 نلحظه في حالة القوائم المعدة حسب المعايير المحاسبية الدولية؛

   الم نتيجة المنافسة التي ة المحاسبة في دول الع دولي في تطوير مھن يساھم التوافق المحاسبي ال

رى  تفرض على المھنيين المحليين من طرف مكاتب الخبرة المحاسبية وخاصة الشركات العالمية الكب

ةللخبرة  بية الدولي ايير المحاس ة،  المحاسبية، حيث أن تطبيق المع ا دخول األسواق المحلي يسھل عليھ

 وبالتالي يجب على المھنة المحاسبية المحلية الرفع من مستوياتھا ألجل البقاء في ظروف المنافسة؛

  
  

                                      
 .218:، ص1993، عمان، 4، مجلة أبحاث اليرموك، العدد أھمية االتساق في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية محمد مطر،    - 1

2  - Heem ,G., Aonzo, P., La normalisation comptable internationale : ses acteurs, sa légitimité, ses enjeux .  Revue 
d'économie financière, 71, 2003, pp. 33-52. 
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  المبذولة في سبيل التوافق المحاسبي الدوليالدولية الجھود : المطلب الثاني

نتطرق  بي  س ق المحاس ة التواف ي عملي اھمت ف ي س ة الت ات الدولي ف الھيئ ى مختل ذا إل ا ھ ي مطلبن ف

ة،  اون والتنمي ة التع بين، منظم دولي للمحاس اد ال م المتحدة، اإلتح ة األم ي، منظم الدولي كاإلتحاد األوروب

  .الدولية لمراقبة القيم المتداولةالھيئة 

  إسھامات اإلتحاد األوروبي: أوال

ق  األوروبية المشتركة التي كانت الھدف المعلناء السوق في إطار بن ق خل ا عن طري في ملتقى روم

ذا المطلب ال  وال، ھ بيئة اقتصادية موحدة تسمح بالتدفق الحر لألشخاص والسلع والخدمات ورؤوس األم

ذلك مح ب ي تس ريعات الت وانين والتش ود الق ق وج ن طري تم إال ع م .  ي ة تتس وق أوروبي اء س ا أن إنش كم

بية الت ة  يبالمنافسة يستوجب أن تكون المعلومات المحاس ين مفھوم د مع وم بنشرھا أي مؤسسة في بل تق

ة للمؤسسات عن  وائم المالي د توافق في الق الي  يجب أن ُيوَج دان األعضاء األخرى، وبالت لدى باقي البل

ا عملت من طريق إيجاد إطار قانوني يحد من الفروق بين التطبيقات المحاسبية للدول األعض اء، وھو م

لة من التوجيھات  التي تصب  "Directives"أجله المجموعة االقتصادية األوروبية من خالل إصدار سلس

 . في ھذا االتجاه

ود  ى الجھ ا إل التوافق المحاسبي وإذا نظرن ة ب تلخص المتعلق دھا ت ي نج اد األوروب ا اإلتح ام بھ ي ق الت

  . لسابعة والتوجيھية الثامنةأساسا في التوجيھية الرابعة، التوجيھية ا

 التوجيھية الرابعة - 1

ي في التوجيھية الرابعة صدرت  اد األوروب دة الرسمية لإلتح الج 1978أوت  14في الجري ، وھي تع

وال ركات األم نوية لش وائم الس ات الق ر ومكون داف نش بھا و، 1أھ ن حس ة م وائم المالي ات الق ل مكون تتمث

ائج والم وم الصورة الصادقة للمؤسسة الميزانية وجدول حسابات النت ا أدخلت مفھ  true and "الحق كم

fair view " ،ة ا ق لوضعيتھا المالي ائج  تدمكم ابات النت ة وجدول حس ة عرض الميزاني وذجين لطريق نم

ا  توترك ى الشركات أو كليھم ة في فرض أحدھما عل ار للشركات أللدول األعضاء الحري رك االختي وت

ة  31ن المتوقع أنه ُتطبيق ھذه التوجيھية في أجل أقصاه كان مقد و. التابعة لكل بلد ه 1982جويلي ، إال أن

  . كان ھناك تأخرا في عملية التطبيق من طرف الدول األعضاء

  

  
                                      

1  - Colasse, B., Op. Cit, p: 759.   
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 التوجيھية السابعة  - 2

ي  1983جويلية  18صدرت في  اد األوروب ة إنشاء وعرض وفي الجريدة الرسمية لإلتح الج كيفي تع

ع والطرق  ،الحسابات المجمعة لشركات دخل في مسار التجمي ة المؤسسات التي ت وتتضمن أيضا طبيع

 .التي تستعمل في عملية التجميع

 التوجيھية الثامنة  - 3

اريخ  ي بت اد األوروب مية لإلتح دة الرس ي الجري ة ف ة الثامن اي  12صدرت التوجيھي وھي  1984م

وفر  تخص مھنة المراجعة والمراقبة القانونية لحسابات الشركات، حيث تطرقت للشروط التي يجب أن تت

ي  ا ف ل أساس روط تتمث ذه الش ركات، ھ ابات الش ة حس ة مراجع ة مھن نھم مزاول ى يمك ي األشخاص حت ف

ل وذھبت ألك ا ذكرت المحاور التي يتكون ثالشروط األخالقية والعلمية والعملية، ب ى أنھ ك حت ر من ذل

 1. منھا اختبار الدخول إلى ھذه المھنة

ذلت من االھتمام  بالرغم ود التي ُب الذي حظي به التوافق المحاسبي على المستوى األوروبي والجھ

ابقة، ولعل من أجله، إال أنه صادف الكثير من الصعوبات  التي حالت دون التطبيق الجيد للتوجيھيات ا لس

طريقة إنشاء توجيھية معينة ھي السبب في ذلك، حيث يجب أن تحظى بقبول الدول األعضاء لكي تصبح 

دول األعضاء،  الخالفنظرا لوجود كذلك . ة للتطبيققابل ين ال بية ب ات المحاس في وجھات النظر والبيئ

دول  ين ال اق ب ى اتف م التوصل إل ى وإن ت ع، وحت اق  يرضي الجمي ى إتف ن الصعب التوصل إل ه م فإن

ي دة التطبي األعضاء فھذا أوال يتطلب وقتا طويال من أجل تحقيق ذلك، وقد يتسبب أيضا ف ق من طول م

ة ل دول رف ك ة ط ي البيئ ور الحاصل ف ع التط ى م ات ال تتماش ك التوجيھي ل تل ن أن  يجع ذا ممك ، وھ

  .االقتصادية نظرا لسرعة التطور الحاصل فيھا

ق   دول األعضاء عن طري ين ال اق ب كما يجب أن تكون مرونة في التوجيھية من أجل تحقيق االتف

إضافة إلى ذلك فإن  . ق المحاسبي على المستوى األوروبيوجود الخيارات، وھذا ما ال يخدم مسار التواف

يھا وخاصة إذا كانت  يتم تحاش اط الحساسة س األحرى النق القضايا التي تكون فيھا عدة وجھات نظر أو ب

تم إصدارھا تحت ظروف وانشغاالت . نقاط جوھرية يجب معالجتھا ات ي إن التوجيھي ومن جھة أخرى ف

ق معينة، ھذا ممكن أن يجعلھا تت ضمن نقاط متباينة فيما بينھا، مثال نجد أن التوجيھية السابعة تسمح بتطبي

ؤدى  ا ي ة مم طرق تقييم فيما يخص الحسابات المجمعة تختلف عن تلك المعروفة من قبل التوجيھية الرابع

   2.إلى وجود فروق بين الحسابات المجمعة والحسابات الفردية للمؤسسات دخل بعض البلدان مثل فرنسا

                                      
1 - Ibid, p:760.  
2 - Ibid,  p:762.  
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ت جو ي دول عل ا  ف ع مقرھ ي يق يات الت ددة الجنس رة والمتع ات الكبي ن المؤسس ابقة م ات الس العقب

ة  واق الدولي دان األعضاء أو األس واق البل ول أس كلة، وخاصة إذا أرادت دخ ي مش ي ف اد  األوروب اإلتح

د األص وانين البل وائم األول يكون حسب ق وعين من الق اني واألمريكية، ھذا يجعلھا تقوم بإعداد ن لي والث

ه . يكون موافقا للمعايير الدولية أو األمريكية ي وأجبرت اد األوروب ى اإلتح ھذه الظروف خلقت ضغطا عل

وم 1995إعادة النظر في إستراتيجيته للتوافق المحاسبي سنة  دة تق ة جدي ار إنشاء منظم ، وقد كان أمام خي

ار  ،المحاسبية على مستوى دول اإلتحاد ھابإصدار معايير ةأو خي بية الدولي ايير المحاس لكن . تطبيق المع

ة  في األخير تم إختيار الخيار الثاني ألن الخيار األول يتطلب وقتا كبير من أجل القيام به، وأيضا ألن لجن

اد األوروب ة السياسية لإلتح ا يحقق الرغب ذا م ذي ال  يالمعايير المحاسبية الدولية ھي لجنة مستقلة وھ وال

ات و يريد أن تكون الوالي ة الموك ة ھي الجھ ى المستوى  لالمتحدة األمريكي يط المحاسبي عل ا  التنم إليھ

  . 1العالمي

ان  البرلمان حيث قام ،تاريخا مفصليا 2000جويلية  19ولھذا فقد كان تاريخ  ة بإصدار بي األوروبي

 The European Union Strategy "عنوانه إستراتيجية اإلتحاد األوروبي في ما يخص المعلومات المالية 

On Financial Information " ،ة و ى أساسھا المؤسسات العام يأُجبرت عل ى  المدرجة ف البورصة عل

ة  ة في أجل أقصاه سنة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولي باتھا المجمع  2006يسمبردفي و ،2005حاس

كما . 2005تقم بذلك حتى سنة إلى عامين بالنسبة للمؤسسات التي لم  هقامت لجنة اإلتحاد األوروبي بتمديد

ذه التوجيھي ةبإصدار توجيھي 2006قامت قبل ذلك في سبتمبر  ابات، ھ ة للحس ة القانوني  ةخاصة بالمراجع

دل التوجيھي ة، وتع ة الثامن ل التوجيھي ل مح ة  ةتح ايير مراجع ى ضبط المع دف إل ابعة وتھ ة والس الرابع

    2.الحسابات داخل اإلتحاد األوروبي

  United Nations Organisationاألمم المتحدة ھيئة : ثانيا

د   اھمتلق ي  س وده، فف ة جھ ذ بداي دولي من بي ال ق المحاس ة التواف ي عملي دة ف م المتح ة األم ھيئ

ااجتماع نة  ھ الخروج  1973س ارزة ب يات الب ن الشخص ة م ع مجموع دة م م المتح ام لألم ين الع ام األم ق

ِك المي ُيمَّ اريبتوصيات حول إنشاء نظام محاسبي ع ايير والتق ين المع ة ب ة،  رن المقارن بية العالمي المحاس

ة بتشكيل  ابع للمنظم اعي الت ام المجلس االقتصادي واالجتم وبعد سلسلة من المشاورات في ھذا المجال ق

ة ة الدولي ارير المالي بية والتق ايير المحاس راء المع تركة  لخب ة المش ل الحكومي ة العم  the" ھيئ

                                      
1 - Capron, M., les normes comptables internationales instrument du capitalisme financier, la découvert, Paris, 

2005, p:56.  
2 -Deloitte Touche Tohmatsu, guide de référence sur les IFRS 2007, www. Iasplus.Com, 2007, p: 19. 
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Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 

Reporting (ISAR)    1982.1وأُعتبرت كھيئة دائمة في أكتوبر  

الج المسائل الھيئة السابقة وتعتبر  دولي التي تع الھيئة الحكومية المشتركة الوحيدة على المستوى ال

ارير المالي ات والتق بة المؤسس ة الخاصة بمحاس روف المتعلق اكل والظ رح المش ي ط اھمت ف ث س ة، حي

دة  م المتح ة األم اءات الخاصة  بھيئ دوات واللق لة الن ق سلس ن طري دولي ع بي ال ق المحاس ار التواف بمس

، وعن United Nations Conference on Trade And Development  (UNCTAD)للتجارة والتطور 

ول الت ح دار مج كل إص ي ش ا ف ر أعمالھ ق نش ة طري بة الدولي  Review of International" المحاس

Accounting  Reporting  Issue " ق التي تقف ة وتخطي المشاكل والعوائ اد الظروف المالئم بھدف إيج

  .أما مسار التوافق المحاسبي الدولي خاصة المطرحة من طرف البلدان النامية

ل ا مع منظمات أخرى مث م المتحدة  جھودھ ة  كما تنسق ھيئة األم بية الدولي ايير المحاس ة المع لجن

وفمبر  ي ن بين ف دولي للمحاس اد ال ع اإلتح ول م ث قامت بوضع بروتوك بين، حي دولي للمحاس اد ال واإلتح

م  2004 ادي ودع ور االقتص ي التط بة ف ة المحاس يس بأھمي ل التحس ن أج ا م ل مع ى العم ه عل ا في اتفقت

   .المحاسبة في الدول النامية والسائرة في طريق النمو

 Organization for Economic Cooperation andوالتنمية   االقتصاديمنظمة التعاون : ثالثا

Development(OECD)   

ةبموجب  ي  االتفاقي ة ف ر دول عة عش ن طرف تس ة م مبر  14الموقع اريس  1960ديس تأسست بب

ة ، حيث1961سبتمبر 30ودخلت حيز التنفيذ في المنظمة  ا تسعة وعشرون دول ى  2.تضم حالي وتھدف إل

ة، والمساھمة في  وانين الدولي ة حسب الق دول بصفة عادل ين ال ة ب المساھمة في تطوير التجارة الخارجي

الي عن ط داخلھاالتطور االقتصادي للدول األعضاء وتحسين مستوى المعيشة  تقرار الم دعيم االس ق ت ري

دول إضافة إلى أنھ ،لدول األعضاء والمساھمة في تطوير االقتصاد العالميل ه ال دى يتالقى في ر منت ا ُتعتب

امھم من أجل تحقيق األھداف  األعضاء ويتباحثون من أجل مواجھة ووضع حلول للمشاكل التي تقف أم

  .المسطرة عن طريق تكوين لجان خاصة بكل مجال

تينات ة الس دأ في بداي ة ب ام المنظم دولي اھتم ق المحاسبي ال ة التواف ذا الصدد قامت بعملي ، وفي ھ

ة نة  المنظم يات  1976س ددة الجنس ركات متع ات للش ر توجيھ  Guidelines for Multinational)بنش

Enterprises ( ا قامت . 1979تم مراجعتھا سنة و ،للمعلومات المالية والقطاعية إفصاحھاتحدد طريقة كم

دولي  تثمار ال ة االس ة  لجن ة للمنظم يات التابع ددة الجنس ركات المتع ل للمعوالش ق عم وين فري ايير بتك

                                      
1 - United  Nations, International Accounting Reporting Issues, United Nations Conference on Trade And 

Development, Geneva, 2006 p: 6. 
2 - OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, Editions de l’OCDE, Paris, 2004, p:2.  
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بية  نة المحاس دولي 1981س بي ال ق المحاس ات التواف ا ھيئ ي قامت بھ اوالت الت ة المح نة . لدراس ي س وف

ة  1985 دول األوروبي م المتحدة وال ين عن األم عقدت ندوة حول التوافق المحاسبي الدولي بحضور ممثل

د األخص دعم دور والمنظمة اإلفريقية للمحاسبة، حيث كان ھناك دعم لفكرة التوافق المحاسبي ال ولي وب

ة  اون االقتصادي والتنمي ة التع م المتحدة ومنظم ى دور األم د عل ة، والتأكي لجنة المعايير المحاسبية الدولي

  . على تشجيع ھيئات التوحيد المحاسبي الوطنية على تطبيق المعايير المحاسبة الدولية

   International Federation of Accountants (IFAC)اإلتحاد الدولي للمحاسبين :رابعا
اد تأسس ي  اإلتح ة  1977ف ة وخمس ة، وتتضمن مئ دة األمريكي ات المتح ورك بالوالي ا نيوي ومقرھ

ة ة عشر دول ى . 1وخمسون منظمة مھنية للمحاسبة في أكثر من مئة وثماني دفھا األساسي ھو العمل عل ھ

ام بدراسات حول ذا المجال تطوير معايير المراجعة وأخالقيات مھنة المحاسبة والقي ى2ھ ا تھدف إل  ، كم

ذلك ة ب وث المتعلق م البح ة ودع ة واإلداري ة المالي اليب الرقاب وير أس ا و. تط ي لعبتھ ين األدوار الت ن ب م

ات،  ات وتطوير المعلوم ة بتقني ار والمستجدات المتعلق المنظمة قيامھا بتنظيم دورات منتظمة لتبادل األفك

  . لتطبق من طرف أعضاء اإلتحاد تصدرھا بھذا الصدد في دورياتھا ومجالتھا التي توصياتوإصدار 

 International Organization of Securities  المنظمة الدولية لھيئات القيم المتداولة: خامسا

Commissions (IOSCO)   

ة،  1983المنظمة عام  تأسست  انين دول ر من ثم ة ألكث وھي تضم الھيئات المنظمة لألسواق المالي

ق  ھدفھا األساسي ضمان تبادل المعلومات والعمل على إيجاد معايير مشتركة تحمي المستثمرين عن طري

د و. فرض على المؤسسات التي تريد الدخول إلى البورصات المنتسبة لھاإيجاد شروط ومعايير موحدة تُ  ق

ين  إتفقت 1995لعبت المنظمة دورا أساسيا في دعم عمل لجنة المعايير المحاسبية الدولية، ففي سنة  الجھت

ا إشراك  تم بموجبھ ل، ي على التنسيق معا من أجل إيجاد معايير محاسبية ذات نوعية عالية وفق خطة عم

ك سالمنظمة الدولية لھيئات القيم المتداولة كعضو ا ى تل ديالت عل ايير وإدخال تع تشاري في إصدار المع

ات إعتمدت  الھيئات المنظمة لألسواق المالية ا 2000في ماي . الموجودة ة لھيئ لعضوة في المنظمة الدولي

ة  تثناء أربع ة باس بية الدولي ايير المحاس ة المع القيم المتداولة ثالثون معيار من المعايير التي أصدرتھا لجن

ددة الجنسيات )40و 26،30، 15المعايير( ك األسواق  المدرجة، ومنه تم قبول قيام الشركات المتع في تل

  .ية الدوليةالمالية بتطبيق المعايير المحاسب

 

 

 
                                      

1 -International Federation of Accountants, handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncement, 
IFAC publication, New York, 2007 p:09 

2 - Heem, G. , Aonzo, P., Op. Cit, p:6.  
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 International Forum for Accountancyالدولي لتطوير المحاسبة المنتدى: سادسا

Development  

دولي،   ك ال ى غرار البن ة عل ات العالمي د من المنظم دى يضم العدي و منت ة ھ اون والتنمي ة التع منظم

وقام  ،" Big Fore" لمراجعة الكبرىاإلتحاد الدولي للمحاسبين وممثلين عن المكاتب الدولية ل، االقتصادية

الم من خالل  1999في سنة  ر الع ة عب ة المعلومات المالي بالموافقة على مشروع يھدف إلى تحسين نوعي

  .    تطبيق واعتماد المعايير المحاسبية الدولية

رن  اني من الق ة النصف الث ذ بداي دأت من دولي ب ين أن محاوالت التوافق المحاسبي ال مما سبق يتب

ى ا ات عل ذلك ھيئ ي وك اد األوروب ي اإلتح توى إقليم ى مس ات عل ا  ھيئ ن ورائھ ت م ث كان رين، حي لعش

دولي للمحاسبين  اد ال مستوى عالمي مثل منظمة األمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، اإلتح

ر والمنظمة الدولية لھيئات القيم المتداولة، لكن نالحظ أن ھذه الھيئات في السنوا ت األخير نالحظ أن الكثي

  . منھا ذھب إلى تبنى المعايير المحاسبية التي تصدرھا لجنة المعايير المحاسبية الدولية

  إسھامات لجنة المعايير المحاسبية الدولية في التوافق المحاسبي الدولي: المطلب الثالث

اطا ف ة نش ات الدولي ر الجھ ة أكث بية الدولي ايير المحاس ة المع ر لجن بي ُتعتب ق المحاس ال التواف ي مج

ا في السنوات العشرين األخيرة الدولي، حيث أصبحت  ود التي قامت بھ تلعب دورا كبيرا من خالل الجھ

  .تقوم بھا في ھذا المجال توالزال

ة :أوال ايير المحاسبية الدولي ة المع ديم لجن  International Accounting Standards Committee  تق

(IASC)   

هيئـات الاتفـاق  خـالل 1973نشـئت سـنة هيئـة خاصـة مسـتقلة أُ  لمعـايير المحاسـبية الدوليـةلجنة ا عتبرت
مـن بريطانيـا والواليـات المتحـدة األمريكيـة واسـتراليا وكنـدا وفرنسـا وألمانيـا والمكسـيك لكـل محاسـبية لل مهنيةال

دد أعضائھا حت. يرلنــداإ واليابـان وهولنــدا و  دا في ع ك الوقت تعرف تزاي ذ ذل ا وھي من ي وقتن ى وصلت ف

  . الحالي إلى حوالي مئة وخمسون عضو من الھيئات المحاسبية ألكثر من مئة وعشرة دولة

ة أو  ن ألي جھ ث ال يمك ا بحي ي عملھ ة ف تقاللية التام ة باالس بية الدولي ايير المحاس ة المع ز لجن وتتمي

أية أوامر، وفي نفس الوقت منظمة معينة أن يتدخل في عملھا كما ال تتلقى من أي جھة حكومية أو مھنية 

ا ھي  ايير التي تصدرھا، ولكن يمكنھ ق المع ة بتطبي ال تستطيع إلزام الدول التي لھا ھيئات محاسبية مھني

                                      
 - حاليا مجلس المعايير المحاسبية الدولية  أصبحت "international accounting standards board(IASB) "  لكننا سنبقي نطلق عليھا لجنة

 .المعايير المحاسبية الدولية خالل بحثنا
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مساعدة وتشجيع الدول التي تريد طواعية تطبيق المعايير المحاسبية التي تصدرھا اللجنة، وھي تعمل من 

 1:أجل تحقيق األھداف التالية

 وير م اء وتط ا، إنش م عالمي ة للفھ ة وقابل ودة عالي بية ذات ج ايير المحاس ن المع دة م ة وحي جموع

دخلين  ة بغرض مساعدة المت ة للمقارن ة وقابل وبالتالي المساھمة في إيجاد بيانات مالية ذات جودة عالي

 في أسواق رأس المال العالمية والمستخدمين اآلخرين في صنع القرارات االقتصادية؛

 ة  العمل بشكل عام من بية الدولي ايير المحاس ة والمع بية الوطني ايير المحاس أجل تحسين جودة المع

 . والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعزيز االستخدام الصارم لھا

  أھم أعمال لجنة المعايير المحاسبية الدولية في التوافق المحاسبي الدولي : ثانيا

ذه، حيث أصبحت تلعب  عرفت لجنة المعاير المحاسبية الدولية  ا ھ عدة تطورات منذ تأسيسھا إلى أيامن

م  ن أن نلخص أھ ا،  ويمك ي عرفتھ رات الت ة للتغي دولي نتيج بي ال ق المحاس ال التواف ي مج ا ف دورا ريادي

  :ثالثة مراحل أساسيةات األساسية التي مرت بھا إلى وقتنا الحالي إلى رمراحل التطو

 1990سنة إلى  1973من سنة : المرحلة األولى - 1

ة   ى تمتد المرحل اتاألول ى أواخر الثمانيني ة حيث قامت  ،من التأسيس إل بإصدار  1975سنة اللجن

م دولي رق ار المحاسبي ال م"  1"المعي دولي رق ار المحاسبي ال بية، والمعي ه الطرق المحاس ذي عنوان "  2"ال

ة ة التاريخي ا قامت س. الذي عنوانه تقييم وعرض المخزونات حسب التكلف ة عمل  1978نة كم بتشكيل لجن

ة و بية الدولي ايير المحاس ين لجة المع دولي للمحاسبين مشتركة ب اد ال ا، "  IFAC" اإلتح ة بينھم اد عالق إليج

ى سبعة عشر عضو  1982سنة باتفاق بينھما وكللت أعمال ھذه اللجنة  ة إل يتم بموجبه توسيع مجلس اللجن

م  بعد ضم جميع أعضاء اإلتحاد الدولي للمحاسبين ك ت ى ذل ة، إضافة إل بية الدولي ايير المحاس ة المع ى لجن إل

ول  ادة قب ي زي اعدتھا ف ى مس ذلك عل ق  ك ة وواف بية الدولي يط المحاس ة التنم ه كھيئ ن طرف ا م راف بھ االعت

 10حولي ( وتطبيق معاييرھا من طرف الدول عبر العالم، وأصبح أيضا يساھم في تمويل ميزانية اللجنة 

  ).ةمن قيمة الميزاني

ة 1987في سنة  ق  بدأت اللجنة مشروع تحسين المعايير المحاسبية الدولي امالت  عن طري ل المع تقلي

ايير  ك المع المسموح بھا داخل المعايير المحاسبية الدولية بھدف جعل القوائم المالية للشركات التي تطبق تل

اھيمي الخ ار المف ود بإصدار اإلط ك الجھ ت تل ا،  وكلل ة بينھ ر مقارن ة أكث وائم المالي ديم الق داد وتق اص بإع

                                      
ة، لمحاسبين القانونيينلجنة المعايير المحاسبة الدولية ترجمة المجمع العربي ل - 1 ارير المالي ة إلعداد التق ، منشورات مؤسسة المعايير الدولي

  .  12:، ص2006-2005لجنة المعايير المحاسبية الدولية، عمان، 
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"Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements "   ذي   1989سنة ال

  1.يھدف إلى مساعدة الجنة في وضع المعايير المستقبلية ومراجعة المعايير السابقة

ارات ما يالحظ على ھذه المرحلة ھو إتباع لجنة المعايير المحاسبي ة الدولية إلستراتيجية وسياسة الخي

ار  دارھا ألي معي د إص بيعن در محاس ي تق رة والت ك الفت ي تل ي أصدرتھا ف ايير الت ل المع ث أن ك ، حي

ايير  ك المع بحوالي ثالثون معيار تتضمن عدة خيارات  للمعالجة والتطبيق المحاسبي من أجل أن تكون تل

ان الھدف . تنظيمات المطبقة في دول المنظمات األعضاءمتطابقة بأكبر قدر ممكن مع القوانين وال د ك وق

ايير التي تصدرھا دولي للمع ى المستوى ال الي  ،من إتباع ھذه اإلستراتيجية ھو إعطاء مصداقية عل وبالت

ان حقيقة األمر لكن في .  ى تطبيق تلك المعاييرزيادة عدد الدول التي تتبن بية  دورك اير المحاس ة المع لجن

ى حساب  ،التوافق مغايرا للتوقعاتمسار  فيالدولية  ان عل ك ك الرغم من أن ذل را ب حيث عرف بطء كبي

 .        تحقيق أھداف التوافق وقابلية القوائم للمقارنة المالية

 2000إلى سنة  1990من سنة : المرحلة الثانية - 2

اع إستراتيجية ب قامتبعدما أيقنت اللجنة عدم نجاح اإلستراتيجية السابقة   ايرة إتب ا من  لكيمغ تمكنھ

االستمرار والعمل على تحقيق أھدافھا، ھذا ما مھد دخولھا في مرحلة جديدة بدأت باإلعالن عن مشروع 

ذا  1990نية في سنة  ة، وبموجب ھ ة للمقارن وائم المالي ة الق ة يخص مجال قابلي من طرف مجلس اللجن

ة ضافة للمعايالمشروع لن تحتوى المعايير التي سيتم إصدارھا مستقبال باإل ير السابقة التي أصدرتھا اللجن

ية  ة األساس ى بالمعالج مى األول ين، تس كل مع ة لمش ن المعالج وعين م ى ن ا إال عل د مراجعتھ بع

""Benchmark Treatment  ا ة المعالجة المسموح بھ ذا . " Allowed Alternative Treatment"والثاني ھ

ديم التقليص في عدد المعالجات الممكنة التي تتض داد وتق ى اإلطار الخاص بإع ايير باإلضافة إل منھا المع

ة سنة  ل سيجعل  1989القوائم المالية الذي أصدرته اللجن ا، لكن في المقاب ر تجانس ايير أكث سيجعل المع

ة  ة الدولي د رفض المنظم ة وخاصة بع ي اللجن اء ف ات األعض دى دول المنظم عبا ل ايير ص ق المع تطبي

دھا ب.  مجموعة من المعايير التي أصدرتھا 1993سنة  (IOSCO) لھيئات القيم المتداولة ذلك بع م ك سنة ت

ة اإلستشارية إنشاء اللجنة اإلستشارية الخاصة ب ا المھم ة التي أوكلت إليھ بية الدولي ايير المحاس لجنة المع

 .ومھمة التمويل

ة البحث عنلقد   ى اللجن ذه السياسة عل ة وم أوجبت ھ ة وإقليمي ات دولي اندة ھيئ ة التي تمس ع حلي تمت

د َوَقَعت سنة  ذا فق  ااتفاق 1995بالسلطة والنفوذ لكي توسع من  نطاق تطبيق المعايير التي تصدرھا، ولھ

ة  يم المتداول ات الق ة لھيئ ة الدولي ة سنة  (IOSCO)مع المنظم ى غاي د إل امج عمل يمت يتضمن  وضع برن

اء مُح 1999 ا إنش ا إم تم فيھ ي ي االت الت وع المج ه مجم ة دد في دة أو مراجع ة جدي بية دولي ايير محاس ع
                                      

1- Colasse, B.,  cadre comptable conceptuels, Op.cit., p:99.  
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ة بية مرجعي ة محاس اد منظوم ابقة بشكل يمكن من إيج ايير الس ة  المع ة للتطبيق  ومعروف دىقابل ع  ل جمي

ة ايير و. األسواق العالمي ة المع ة للتفسيرات الخاصة بلجن ة الدائم اء اللجن م إنش ك المساعي ت ي إطار تل ف

  . ا دور إصدار تفسيرات حول المعايير المحاسبيةوأوكل لھ 1997سنة المحاسبية الدولية 

نة  بية  تكان 1999في س ايير المحاس ى أن المع ا إل ي ُتوصل فيھ اد األوروب دراسة من طرف االتح

ي مشروع   اد األوروب ى اإلتح ذلك تبن ذلك، وكنتيجة ل ة ب ة المتعلق ة مع التعليمات األوروبي الدولية متطابق

ي في تقارب مضمونه تبنى تطبيق المعايي اد األوروب اق ر المحاسبية الدولية من طرف دول االتح سنة آف

ة .  2005 ت ھيئ ة قام رى للمراجع ب الكب غوط المكات ت ض دھا وتح نة بع ةس ة  مراقب األوراق المالي

دولي من طرف  ،األمريكية بدعم تلك الفكرة را لمسار التوافق المحاسبي ال ا كبي ذي أعطى دفع الشيء ال

دد  ث ازداد ع ة حي نة اللجن ي س د   1998أعضائھا وأصبح ف ة بل ن مئ بية م ة محاس ون منظم ة وأربع مئ

  .   وواحد

دولي أُكم 1999في سنة و  ل المشروع  وقام وزراء المالية للبلدان الصناعية السبعة وصندوق النقد ال

ذ1بالتأكيد على ضرورة تبنى المعايير المحاسبية الدولية من أجل تدعيم النظام المالي الدولي لك تكون ، وب

د  دولي وخاصة بع رة في سبيل التوافق المحاسبي ال لجنة المعايير المحاسبية الدولية قد خطت خطوة كبي

ات األعضاء تطبيق  2000سنة  المنظمة الدولية لھيئات القيم المتداولةإصدار  توصيات مفادھا قبول الھيئ

ة  ركات الدولي ن طرف الش ة م بية الدولي ايير المحاس ةالمع اد  2. افيھ المدرج ام اإلتح ياق ق ي نفس الس ف

ي  ي ف ة  19األوروب ان عنوا  2000جويلي ي لبإصدار بي اد األوروب تراتيجية اإلتح ه إس ة  ن ة المالي لمعلوم

"The European Union Strategy On Financial Information "  بموجبھا أصبح الزما على المؤسسات

ة ي البورصة  المدرج ة  ف اييراألوروبي ق المع ة  تطبي بية الدولي يالمحاس ل  ف ي أج ة ف ابات المجمع الحس

   . 2005أقصاه سنة 

ة  ر ھي تابع ة األم ي حقيق ن ف تقلة، لك ة مس ي الظاھر كلجن ة ف بية الدولي ايير المحاس ة المع ر لجن ُتعتب

بية الخاصة  نھم من  17من  14حيث أن ( للمنظمات المھنية المحاس تم تعيي ة  ي عضو من أعضاء اللجن

ادات)  IFAC لدولي للمحاسبينطرف اإلتحاد ا دة انتق ا ع ر يوجه لھ ا جعل الكثي ا  ،مم ببا كافي ان س ذا ك ھ

التفكير والبحث عن التوجھات .  19973لبروز فكرة إعادة ھيكلتھا في سنة  ة خاصة ب حيث تم إنشاء لجن

ة  ذه اللجن ة عمل ھ ة وتكون طريق ادة الھيكل د إع ة بع تأخذھا المنظم " Strategy Working Party" التي س

ة  تخضع آلراء فئة كبيرة من المختصين بنفس الطريقة التي يتم من خاللھا إعداد المعايير وقد أنھت اللجن

                                      
1- Deloitte Touche Tohmatsu, Op.cit ,p :7.  
2- Capron, M., Op. Cit, p: 65.  
3- Ibid, pp: 65-66.  
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َبة  1999عملھا في ديسمبر  ة منصِّ خاصة  Nominating Committee " "بإعداد تقرير يتضمن إنشاء لجن

  .بتعيين األوصياء  المكلفين بتعيين أعضاء اللجنة وباقي ھياكلھا

  إلى وقتنا الحلي 2000من سنة : مرحلة الثالثةال - 3

ا أُتفق  2000في مارس   نة، كم أُنشئ الدستور الجديد للجنة وتم المصادقة عليه في ماي من نفس الس

ل  دة تحت  2001على أن تبدأ اللجنة عملھا في بداية أفري ة الجدي ايير التي تصدرھا اللجن وأن تكون المع

 International Financial Reporting Standards (IFRS)"التقارير المالية  تسمية المعايير الدولية إلعداد

ة  " بية الدولي ايير المحاس دال من المع ة ".  International Accounting Standards(IAS)"ب حسب الھيكل

ة  بية الدولي ايير المحاس ة المع ى مؤسسة لجن ين األول  International" الجديدة فإن اللجنة قسمت إلى ھيئت

Accounting Standards Committee Foundation ( IASCF)  " بية ايير المحاس والثانية وھي مجلس المع

ة  ايير "  International Accounting Standards Board(IASB)" الدولي داد المع ا دور إع ل إليھ وأوك

  . 1الدولية لإلفصاح المالي

وبر  ام 2002في أكت بية الدو مجلس ق ايير المحاس ة المع ة ال ومجلس (IASB)لي ايير المحاسبة المالي مع

ة  ) FASB(األمريكية  ايير الدولي ين المع بتوقيع اتفاق بينھما يقضى بالتزام الطرفين العمل على التقريب ب

تقبال، إلعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية األمريكية وكذلك ت في ونسيق برنامج عمل الطرفين مس

نة  س الس ئتنف يرات  أُنش ة تفس اريرلجن ة  ةالمالي التق  International Financial Reporting "الدولي

Interpretations Committee (IFRIC)" كان اتفاق  2006في فيفري . اللجنة الدائمة للتفسيرات لتحل محل

ل ثاني بينھما حددا ى الطوي اني عل ا قامت كم. 2خالله برنامجين للمقاربة، األول على المدى القصير والث

ق  2005سنة  (SEC)ھيئة تداول األوراق المالية األمريكية  من أجل بإعالن بيان حددت فيه خارطة طري

وم وإلغاء عمليات المقاربة من المعايير المحاسبية الدولية إلى المعايير المحاسبية األمريكية  ذي كانت تق ال

  .األجنبية عند دخولھا للسوق المالية األمريكيةالشركات  به

نة ف ة 2010ي س ت مراجع ين  كان ارب ب تراتيجية التق ين وقامإلس ة بعض المجلس ادة جدول ا بإع

ايير المح ة المع ة للجن ات التابع ة األعمال المقرر القيام بھا وتأخيرھا، كذلك  تغير أسماء الھيئ بية الدولي اس

 International Financial Reporting Standards "الدولية المالي  التقريرمعايير حيث أصبحت مؤسسة 

Foundation (Ifrs Foundation) "  دال ة  ب بية الدولي ايير المحاس ة المع  International Accountingلجن

Standards Committee Foundation  )IASCF (ايير أصبح و اري لمع رالمجلس اإلستش الي  التقري الم

ة   ان   IFRS Advisory Councilالدولي دما ك اريالبع س اإلستش ايير مجل  Standards Advisoryللمع

                                      
1- Ibidem.  
2- Deloitte Touche Tohmatsu, Op. Cit, p:20.   
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Council (SAC)  ، الدولية المالي  التقرير تفسيراتوتغيرت لجنة"International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) " يرات ة تفس ى لجن اييرإل ر مع الي  التقري ة الم  IFRSالدولي

Interpretations Committee.  

ل  لالنجاح الذي حققه التوافق المحاسبي كان بفضمما سبق يتبن لنا أن   ات مث د من الھيئ ود العدي جھ

يم باإلضافة إلى جھود ھيئات دولية أخرى مثل جنة المعايير المحاسبية الدولية ل المنظمة الدولية لھيئات الق

 .المتداولة واإلتحاد األوروبي بغية إعطاء مصداقية لتلك المعايير الدولية

  تطلبات اإلفصاح المحاسبي في ظل المعايير المحاسبية الدولية م: المبحث الثالث

سوف نقوم بتسليط الضوء على اإلفصاح المحاسبي في ظل المعايير المحاسبية الدولية والنظام 

  .المحاسبي المالي وذلك من خالل إبراز مفھوم، محددات وكذلك الضوابط التي تحكم اإلفصاح المحاسبي

   المحاسبيتويات اإلفصاح مفھوم ومس: المطلب األول

لقد تطور مفھوم اإلفصاح المحاسبي المالي بتطور إحتياجات ومتطلبات الجھات المستعملة له، لھذا 

  .   مستوياتهأھم العوامل المؤثرة فيه وو اإلفصاح المحاسبيسنتطرق إلى مفھوم 

  وعوامل تطوره  اإلفصاح المحاسبيمفھوم : أوال

المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجھا إلى مستقر االستفادة نه بث أعلى اإلفصاح ف رَ عَ يُ 

نه إبراز كل كما ُيعرف أيضا بأ، ھو نقل ھادف للمعلومات ممن يعلمھا لمن ال يعلمھاومنھا أو استخدامھا 

ثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وھذا يعني إبراز المعلومات المعلومات التي قد تؤ

كما ُيمكن أن يعرف على أنه  .لقوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفھومة للقارئ  دون لبس أو تضليلفي ا

داخلين والخارجيين لھذه شمول التقارير المالية على جميع المعلومات الالزمة إلعطاء المستخدمين ال

  .اضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبيةصورة والتقارير 

فھو  ،جوھر النظرية المحاسبية وھوبي إحدى شقي الوظيفة المحاسبية اإلفصاح المحاس يعتبركذلك 

من معلومات  المؤسسة إدارةتمتلكه ما لينطوي على اإلعالن المدروس بطريقة اختيارية أو إجبارية 

الكافية الموارد و السلطة التي ليس لھاوبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة لألطراف الخارجية المعنية 

  .وتحقيًقا ألھداف معينة المعلومات وذلك باستخدام أدوات معينة تلكثل للوصول إلى م

 الوليد إنفصال الملكية عن التسيير وظھور نظرية الوكالة ومشكل  اإلفصاح المحاسبيكما ُيعتبر 

تماثل المعلومات، الذي نتج عنه تحول وظيفة المحاسبة من وظيفة المحافظة وحماية مصالح المالك 
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كل ذلك أنتج الحاجة إلى   1".مدخل المستخدمين"إلى الوظيفة اإلعالمية لمتخذي القرار  "مدخل الملكية"

معرفة نتائج ووضعية تسيير المشاريع من قبل المالك، وبما أن اإلفصاح ھو الوسيلة والرابط الوحيد 

ر الميزانية في في بداية األمر كانت المطالبات بنشف .الذي ُيمكن المالك من ذلك فقد كان تركيز كبير عليه

لكن بعد حدوث أزمة الكساد في ثالثينيات ، بداية ونھاية الدورة لمعرفة قيمة التغير في المركز المالي

القرن الماضي كانت ھناك شكوك حول مقدرة اإلفصاح على إعطاء صورة عن الوضعية الحقيقية 

ه عن طريق فرض للمشاريع، ولھذا تعالت األصوات من أجل عرض حركة أموال المشروع ونشاط

تقديم حساب التشغيل وحساب المتاجرة وكذا حساب األرباح والخسائر، و فيما بعد أُستبدلت العناصر 

  2.الثالثة بقائمة الدخل نتيجة التطور الكبير في محاسبة التكاليف

بعد ذلك واكب ظھور حركات اإلفالس التي رافقت فترات الركود اإلقتصادي في نھاية القرن 

تركيز على معرفة حركة التدفقات النقدية دون اإلكتفاء بحركة التدفقات السلعية والمالية الماضي ال

األخرى، ولھذا تمخض عن ذلك طلب اإلفصاح عن قائمة التغير في الوضع المالي التي تحولت إلى 

    3.قائمة المركز المالي ثم إلى قائمة التدفقات النقدية

   اسبياإلفصاح المحأھم عوامل تطور : ثانيا

مما سبق يمكن القول أن ضغوط المنظمات المھنية وكذلك تطور األسواق المالية العالمية ھما 

كبيرا في التأثير  لعبت المنظمات المھنية دورا حيث، اإلفصاح المحاسبيالعامالن المؤثران في تطور 

طا كبيرة وباألخص في الدول األنجلوسكسونية، حيث مارست تلك المنظمات ضغو على مسار تطوره

  . تقديم القيود والمعايير التي يجب أن تتبع من قبلھا في وظيفة اإلفصاح من أجلعلى الشركات 

إعتمد الذي في الواليات المتحدة األمريكية ھو  مثال نجد أن المعھد األمريكي للمحاسبين القانونيين

سنة  جراءات المحاسبيةلجنة اإل، وأنشأ أيضا 1936سنة مصطلح المبادئ المحاسبية المقبولة عموما 

1938 "Committee on Accounting Procedure (CAP)"  لتعمل سوية مع سوق نيويورك لألوراق

 خالل من المالية التقارير في االختالف مجاالت قوتضيي المحاسبة إلجراءات معايير تطويربھدف  ،المالية

لم تفلح تلك اللجنة في عملھا ولھذا  لكن. المحاسبية البحوث نشرات باسم عرفت محاسبية نشرات إعداد

الذي أوكل له مھمة " Accounting Principles Board "بمجلس مبادئ المحاسبة  1959أُستبدلت سنة 

لكن نظرا لإلنتقادات . إعداد إطارا نظريا عاما ُيعتبر كمنطلق لحل المشاكل المحاسبية في ذلك الوقت

                                      
  .338: ، ص2014، الشركة العربية  المتحدة للتسويق والتوريدات، القاھرة، 2، ط نظرية المحاسبةمحمد مطر،  -  1
  . 280- 279: ، دمشق، ص ص2012-2011منشورات جامعة دمشق، ، المحاسبة الدولية ومعاييرھاحسين قاضي و محمود حمدان ،  -  2
  .280: المرجع نفسه، ص -  3
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وأُستبدل  1973تم حله سنة مكاتب المراجعة للضغوط   الكبيرة التي وجھت  للمجلس وخاصة إستجابته

   Financial Accounting Standards Board (FASB)".1 "بمجلس المعايير المحاسبية المالية األمريكي

حيث  ،كبيرا في تطوير المحاسبة األمريكية دورا FASBمنذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحالي لعبت 

في ھذا السياق قامت بإصدار و، لھاوإصدار معايير عملية   بةعملت على تكوين إطار نظري للمحاس

أھداف التقرير المالي "بعنوان  1مجموعة من القوائم لمفاھيم المحاسبة المالية أھمھا القائمة رقم

 3، القائمة رقم "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية" بعنوان  2، القائمة رقم "لمشروعات األعمال

عناصر " 6التي أستبدلت فيما بعد  بالقائمة رقم و" لقوائم المالية لمشروعات األعمالعناصر ا"بعنوان 

وكذلك " اإلعتراف والقياس في القوائم المالية لمشروعات األعمال"بعنوان  5والقائمة رقم " القوائم المالية

  2".حاسبياستخدام معلومات التدفقات النقدية والقيمة الحالية في القياس الم" 7القائمة رقم 

وقد اعتبر ذلك اإلطار النظري الذي ُيعتمد عليه في الواليات المتحدة األمريكية حتى وقتنا  

الحالي، وفي نفس الوقت يعتبر المصدر األساسي لإلطار المفاھيمي الخاص بلجنة المعايير المحاسبية 

في تطوير اإلفصاح وتعتبر ھذه اللجنة أھم المنظمات الدولية التي ساھمت  1989،3الدولية لسنة 

متطلبات العرض واإلفصاح " 1المعيار المحاسبي الدولي رقم  1997أصدرت سنة  المحاسبي، حيث

الذي يحدد في مضمونه األھداف والعناصر المكونة للقوائم المالية والفروض والمبادئ التي تعد " العام

  4.على أساسھا والخصائص النوعية للمعلومة المالية

ت أسواق رأس المال العالمية والتي شھدت تطورا كبيرا بداية من النصف من جھة أخرى لعب

وألن نوعية المعلومة . اإلفصاح المحاسبيالثاني للقرن العشرين إلى يومنا ھذا دورا بارزا في تطور 

المحاسبية تلعب دورا مھما في بعث أو زعزعة ثقة المستثمرين داخل األسواق المالية، فإن المستثمرين 

رغبون في اإلستثمار في مشروعات ذات عائد، ولتحقيق ھذا يجب أن تعكس المعلومات المفصحة دوما ي

وكنتيجة لھذا مورست ضغوط كبيرة على الشركات من قبل الھيئات  ،عن الشركات الوضعية الحقيقة لھا

  . المشرفة على األسواق المالية عن طريق وضع قيود وشروط متعلقة باإلفصاح

وأوكلت لھا مھمة  1934راقبة األسواق المالية األمريكية التي أُنشئت سنة ممثال ألزمت لجنة 

تحديد اإلجراءات المحاسبية ومضمون اإلفصاح المحاسبي للشركات المدرجة في البورصات األمريكية، 

                                      
1  - Zeff, S.A.,  The evolution of the conceptual framework for business enterprises in the United States, Accounting 

Historians Journal, 26 (2), 1999,pp: 99. 
، 2010، ترجمة خالد أحمد كاجيجي وإبراھيم ولد محمد فال، دار المريخ، المملكة العربية السعودية،نظرية المحاسبةريتشارد شرويدر،   -  2
  .80: ص

3- Nobes, N., Stadler, C., The qualitative characteristics of financial information, and managers’ accounting 
decisions: evidence from IFRS policy changes, Accounting and Business Research, 45(5), 2015, p:8. 

  .596: ، ص2009الطبعة األولى، بدون دار نشر، الرياض، السعودية،  ،نظرية المحاسبةعبد الرحمن بن إبراھيم الحميد،  -  4



ى ٕالافصاح املحاس: الـفـصل ٔالاول  ي وأثره ع  27                                         الـتوافـق املحـاس الدو

أنھا ستتولى عملية إصدار المعايير المحاسبية في حال فشل  1938كما أعلنت ھذه األخيرة سنة 

تنامي الوعي لدى المستثمرين وظھور مكاتب اإلستشارة لكان في نفس الوقت  1.ھنة في ذلكالمنظمات الم

المالية وشركات اإلستثمار في األسواق المالية عامال مھما للرفع من سقف الشروط والقيود المتعلقة 

لتجارية صدر في الواليات المتحدة األمريكية قانون ُيخضغ البنوك ا 1974ففي عام . باإلفصاح المالي

    2.لشروط وقواعد اإلفصاح التي تحددھا ھيئة مراقبة األسواق المالية األمريكية

  اإلفصاح المحاسبيمستويات : ثالثا

تختلف وجھات النظر حول مفھوم اإلفصاح عن المعلومات الواجب توفرھا في التقارير المحاسبية 

األطراف ذات العالقة والذي ينعكس  والمالية، وينبع ھذا اإلختالف أساسا إلى تضارب المصالح بين

بدوره على الزاوية التي ينظر لھا كل طرف إلى المشكلة، فنظرة اإلدارة التي تعتبر الطرف المنتج 

الذي يسعى دوما إلى توفير الحد األدنى الذي يضمن لھا السرية في نشاطھا والحصول على وللمعلومة 

أو المستثمرين كمستخدمي للمعلومة المحاسبية دوما إلى في المقابل يسعى المحللين الماليين . التمويل

الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المؤسسة، وبين ھذا وذاك يظھر مفھوم مستويات 

، حيث نجد ثالثة مستويات لإلفصاح، اإلفصاح المناسب، اإلفصاح العادل واإلفصاح اإلفصاح المحاسبي

  . الكامل

المفھوم الشائع داخل األدب المحاسبي، حيث ُيشير إلى مستوى اإلفصاح  ُيعتبر اإلفصاح المناسب

أما مستوى اإلفصاح العادل فھو ذلك المستوى . الذي يضمن الحد األدنى وال يجعل القوائم المالية مضللة

) المثالي(بينما يستلزم اإلفصاح الكامل . طراف المعنيةميع األحتياجات جبين إ التوازن الذي يضمن

ميع المعلومات المالئمة، وھذا يعني كم كبير من المعلومات التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع عرض ج

  . ألنه في الكثير من األحيان تنقص التفاصيل الكثيرة قيمة المعلومة المالئمة والمھمة

نظرنا إلى اإلفصاح المحاسبي من زاوية اإللزامية أو اإلختيارية فنجد اإلفصاح إذا كذلك 

يكون النوع األول إختياريا من قبل الشركة وھو قريب جدا حيث  ،ري مقابل اإلفصاح اإلجبارياإلختيا

إلى مفھوم اإلفصاح الكامل، بمعنى أن الشركة تقوم باإلفصاح أكثر مما ھو مطلوب منھا قانونيا، ويرتبط 

تتمثل التكاليف في وھذا النوع أيضا بمبدأ التكاليف والمنافع التي تعود على الشركة عند قيامھا بذلك، 

التكاليف المتعلقة مباشرة باإلفصاح مثل تكليف اإلعداد والمراجعة والنشر، والتكاليف غير المباشرة التي 

من خالل  ترتبط باستعمال المعلومة المحاسبية المفصح عنھا من قبل المتعاملين اآلخرين كالمنافسين

                                      
، 1، رسالة ماجستير، جامعة سطيف آفاق التقارب بينھاآثار االختالف بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير األمريكية جودي إيمان،  -  1

  .4: ، ص2013
  .339: ، مرجع سابق، صنظرية المحاسبة محمد مطر، -  2
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لحفاظ على بعض خصوصيات العالقة بين معرفة نقاط ضعف وقوة الشركة، كما يمكن أن ترتبط با

فمثال ممكن أن يتفق . الشركة والبنوك، ففي أغلب األحيان تفضل ھذه األخيرة السرية في صفقات التمويل

البنك والشركة على عقد صفقة تمويل بحث تدفع الشركة معدالت فوائد أكبر من المعدل العام في فترات 

لحصول على تمويل من طرف البنك في األوقات الصعبة، ولكي الرواج، لكن في المقابل يمكن للشركة ا

  1.تحافظ الشركة على خصوصية واستمرار العالقة تكون الشركة متحفظة عن اإلفصاح عن ذلك

أما بالنسبة للعوائد والفوائد المرتبطة باإلفصاح اإلختياري، فإن أغلب الدراسات ربطتھا بمخرجات 

وتحسين قيمة أيولة السوق المالي أو تخفيض تكلفة رأس المال منھا زيادة س والتي ،السوق المالي

 information"فمن جھة يعمل اإلفصاح المحاسبي على تخفيض مستوى ال تماثل المعلومة . المؤسسة

asymmetry  " بين المستثمرين وما يصاحبه من مشكل اإلختيار المعاكس"adverse selection " ومن ،

  .دة قابلية المستثمرين للبيع أو الشراء نتيجة التغير في السعر أو بأقل تكلفةجھة أخرى يؤدي ذلك إلى زيا

بالمعايير والقوانين التي ُتمليھا الھيئات المخولة بذلك، يرتبط اإلفصاح  اإللزامي أو القانوني 

ويتمثل في الحد األدنى من المتطلبات التي يجب على الشركات إتباعھا عند قيامھا باإلفصاح، مثال 

على الشركات في الواليات المتحدة األمريكية اإلفصاح عن تقرير سنوي شامل وفق  "SEC"فرض ت

  . ومات بما فيھا التقرير الماليلوھو يتضمن مع  K‐10القائمة 

   اإلفصاح المحاسبيمقومات : المطلب الثاني

لة له، من قبل األطراف المستعم اإلفصاح المحاسبيإختالف كبير في وجھات النظر حول يوجد 

ولھذا كان واجبا على . مما يجعل من الصعب تحديد مفھوما دقيقا له ولمتطلباته ومستوياته المناسبة

التي ُيسترشد بھا سواء في عملية وضع مجموعة من القواعد والقيود  ھيئات التنظيم المحاسبي والمالي

المحاسبة تعتبر ريخيا ومن المتفق عليه تا. اإلستخدام األمثل للمعلومة المحاسبية اإلعداد أو

األنجلوساكسونية المساھم األكبر في تطوير مجال اإلفصاح المحاسبي، ويظھر ذلك جليا في أعمال  

والمنظمات المھنية المتعاونة معه وكذلك أعمال لجنة مجلس المعايير المحاسبية والمالية األمريكية 

ى مقومات اإلفصاح المحاسبي الموجودة فيھا لھذا سنركز في ھذا المطلب عل. المعايير المحاسبية الدولية

حيث  تتكون من ثالثة مستويات، يتضمن المستوى األول أھداف ومستعملي التقرير المالي، أما المستوى 

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ويتضمن المستوى الثالث عناصر القوائم  نفيتضمالثاني 

  .اسبي الخاص بھاالمالية ومفاھيم اإلعتراف والقياس المح

                                      
1-Leuz,c., Wysocki,p., " Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and 

Suggestions for Future Research", Journal of Accounting Research, 54(2), 2016, pp: 538-539. 
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  "أھداف ومستعملي التقرير المالي"المستوى األول : أوال

يتضمن ھذا المستوى مستويين فرعيين ينجر أحدھما عن اآلخر، حيث يجب أوال تحديد طبيعة 

ونوع وإحتياجات األطراف المستعملة للمعلومة المحاسبية، ثم بعد ذلك يحدد على أساسھا أھداف 

 . المعلومة المحاسبية

  تحديد مستعملي المعلومة المحاسبية - 1

تتعدد الجھات المستخدمة للمعلومة المحاسبة كما تختلف أھداف وطرق إستخدامھا، مثال يستعملھا 

 ،المستثمرين في السوق المالي التخاذ قرارات اإلستثمارية، كما تستخدمھا البنوك في قرارات اإلقراض

تحديد الجھة المستخدمة ُيعتبر إذن . الخ...ضريبةوكذلك تستخدمھا اإلدارة الضريبية في فرض ال

وبما أن ذلك اإلختالف ينتج عنه تضارب في  .للمعلومة المحاسبية ركنا أساسيا لإلفصاح المناسب

فإنه يجعل من الصعب جدا تلبيتھا كلھا أو حتى  ،إحتياجات األطراف المستخدمة للمعلومة المحاسبية

تحديد األھداف المرجوة يسبق فئة المستھدفة من اإلفصاح المحاسبي تحديد الفإن  ،إذن. الموافقة بينھا

منه، ومن جھة أخرى فإن تحديد تلك الجھة يساعد في تحديد كل من المتطلبات، الخصائص، المحتوى 

   1.والشكل الواجب توفرھا في التقرير المحاسبي

تحديد خصائص كذلك ال يكفي تحديد طبيعة مستخدمي المعلومة المحاسبية بل يجب أيضا 

ومؤھالت ھؤالء المستخدمين كمستوى التعليم واإلدراك والوعي لديھم، وأيضا قدرتھم على تشغيل 

لدا نجد أن مھارة المحلل المالي في تحليل المعلومات المحاسبية الموجودة في المالحق ليس . المعلومات

ر في مستخدم المعلومة المحاسبية ولھذا فتحديد الخصائص التي يجب أن تتوف  2كمھارة المستثمر العادي،

ددة تلبي إحتياجات مستخدميھا يضع معديھا أمام خيارين، إما إعداد تقرير محاسبي واحد وفق نماذج متع

خيار غير واقعي ومكلف، أو إعداد تقرير واحد متعدد األغراض يلبي إحتياجات جميع وھو 

أُقترح حال بتطبيق نموذج التقرير المالي  وإزاء ھذا المشكل. المستخدمين، وھو أيضا خيار غير واقعي

الذي يلبي إحتياجات مستخدم مستھدف، حيث يحدد واحد من بين الفئات المتعددة من المستخدمين ويصبح 

      3.ھو المحور الذي تحدد على أساسه أبعاد اإلفصاح المحاسبي

مي المعلومة على أن مستخد 1989لسنة "  IASC"من اإلطار المفاھيمي لـ  9نصت الفقرة 

المحاسبية يتضمنون كل من المستثمرين، العمال، المقرضين، الموردين، العمالء، الدولة وھيئاتھا وكذلك 

أنه ما دام أن التقرير المالي يلبي اإلحتياجات المعلوماتية " منھا على  10كما إفترضت الفقرة  . الجمھور

                                      
  .342: ، صالمرجع نفسه -  1
  .84:، ص مرجع سابقريتشارد شرويدر،  - 2
  .343- 342:، مرجع سابق، ص صنظرية المحاسبةمحمد مطر،  - 3
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". رورة سيلبي إحتياجات باقي المستخدمينفإنه بالض بهللمستثمرين كمانحي رأس المال وكمخاطرين 

وأضافت الفقر أيضا أن مستخدمي القوائم المالية يجب أن يتوفر لديھم القدر الكافي من المعرفة بالتجارة 

  . والنشاط اإلقتصادي ويجتھدون في تحليل وتفسير تلك المعلومة

  أھداف التقرير المالي  -2 

لومة المحاسبية الخطوة التي يأتي بعدھا تحديد أھداف يعد تحديد طبيعة ومواصفات مستخدمي المع

تلك المعلومة، حيث يجب أن تكون األھداف مالئمة إلحتياجات مستخدمي المعلومة المحاسبية المحددة 

أھداف "المعنونة بـ  )SFAC N01( وقد أشارت قائمة مفاھيم المحاسبة المالية األمريكية. في الخطوة األولى

إلى أن التقرير المالي ليس في  1978سنة  FASBالتي أصدرتھا و" روعات األعمالالتقرير المالي لمش

ال  نوإنما ھو عبارة عن مصدر للمعلومات لدى مستخدمي القوائم المالية  الخارجيين الذي ،حد ذاته ھدفا

 1.يمكنھم الحصول على المعلومات بطريقة أخرى ويقومون باتخاذ القرارات اإلقتصادية والتجارية

يجب أن تفي عملية التقرير المالي بمجموعة من "من نفس القائمة على أنه  25ضافت الفقرة رقم وأ

األھداف العامة، وباألخص يجب أن تمكن المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين من اتخاذ قرارات 

تصادية واإللتزامات وحقوق اإلستثمار واإلئتمان، تقييم التدفقات النقدية المتوقعة، التقرير عن الموارد اإلق

الملكية، التقرير عن أداء المشروع وأرباحه، تقييم السيولة واليسر المالي وتدفق األموال، تقييم دور 

    2 ".الوكالة من قبل اإلدارة وأدائھا ، وأخيرا شرح وتفسير المعلومات المالية

عايير المحاسبية الدولية اإلطار المفاھيمي للجنة الم من 15و  12 من جھة أخرى نصت الفقرات

"IASC/IASB "ومات مفيدة  حول الوضعية تھدف إلى إعطاء معل" البيانات المالية  على أن 1980 لسنة

لمساعدة أكبر عدد ممكن من  أدائھا المالي والتغير في الوضعية المالية للوحدة المحاسبيةو المالية

دية، وكذلك قدرة، توقيت وإحتمالية توليد النقدية مستعملي تلك البيانات في عملية إتخاذ القرار اإلقتصا

مما سبق نالحظ أن أھداف القوائم المالية حسب اإلطار المفاھيمي لـ   3".وما يعادلھا من طرف الوحدة

"IASC  " من اإلطار  1نه يتفق في مضمونه مع القائمة رقم أ كمايتسم باإلختصار  1989لسنة

  ".FASB "المفاھيمي لـ 

تم اإلتفاق على العمل في " FASB "و" IASC/IASB"روع المقاربة بين كل من في إطار مشو

وُكلل ذلك بمراجعة عنصرين . مشاريع مشتركة أھمھا المقاربة بين اإلطار المفاھيمي للجنتين السابقتين

 The Objective of General "أساسيين من اإلطار المفاھيمي ھما األھداف العامة للقوائم المالية 

Purpose Financial Reporting  " وعنصر الخصائص النوعية المفيدة للمعلومة المالية" Qualitative 

                                      
1  -  Zeff, S.A., The objectives of financial reporting: a historical survey and analysis, Accounting and Business 

Research, 43 (4), 2013, p:286. 
  . 83-82: ، ص صمرجع سبق ذكرهريتشارد شرويدر،  -  2
  12الفقرة رقم  1989اإلطار المفاھيمي للجنة المعايير المحاسبية الدولية لسنة  -  3
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Characteristics of Useful Financial Information."1 الھدف  من " ويشير العنصر األول على أن

الين تفيد كل من المستثمرين الحلاإلفصاح المالي العام ھو إعطاء معلومات مالية حول الوحدة 

صة ببيع وشراء أو تملك رأسمال والمحتملين، المقرضين والمقرضين اآلخرين في إتخاذ القرارات الخا

الحاجة األساسية "  منه على أن OB4وتضيف الفقرة   2".منح أي نوع من القروض للوحدةأو 

لية تسيير اإلدارة للمستعملين ھي ليس فقط التقييم والتنبؤ بالتدفقات المستقبلية، وأيضا تقييم مدى  فعا

أعطيا األھمية األكبر " FASB "و" IASC/IASBمما سبق نالحظ أن كال ". للموارد الموكلة إليھا

للمستثمرين في السوق المالي والمقرضين، وحسبھم يكفي أن تغطي البيانات المالية حاجة ھؤالء 

  . المستعملين لتلبي حاجة بقية المستعملين

  "صائص النوعية للمعلومة المحاسبيةالخ "المستوى الثاني: ثانيا

بعد تحديد طبيعة وخصائص مستخدمي المعلومة المحاسبية يأتي دور تحدد الخصائص التي يجب 

أن عند تحديد تلك الخصائص ومدلولھا أكبر فائدة لمستخدميھا، حيث يجب لتعطي المعلومة في أن تتوفر 

كما يجب أن يكون الغرض من إستخدام المعلومة ، وقعة من إستخدامھا تكلفة توفيرھاتفوق المنفعة المت

  .المحاسبية ھو المحدد في أولوية تلك الخصائص

 SFACتعتبر القائمة   N02 أصدرتھا التي  FASB النوعية للمعلومات  الخصائص"  1980 سنة

ة، المصدر األساسي الذي ُيعتمد عليه في تحديد مفھوم الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبي" المحاسبية

ال يختلف عن مضمون القائمة في شقه المتعلق   1989 لسنة IASCلـ  المفاھيمي اإلطارودليل ذلك أن 

لكن سنتطرق إلى الخصائص النوعية الموجودة في الفصل الثالث . بالخصائص النوعية للقوائم المالية

لى خصائص حيث قسمھا إ، الخاص بمشروع التقارب بين اللجنتين 2010لإلطار المفاھيمي لسنة 

أساسية ھي الموثوقية والمصداقية، وخصائص معززة ھي القابلة للفھم والقابلة للمقارنة والقابلية للتحقق 

  .والتوقيت المناسب

  الخصائص النوعية األساسية   - 1

   Relevanceالمالءمة  1- 1

 ين،إلطار المفاھيمي المتفق عليه من طرف اللجنتين السابقتل QC10  إلى QC6حسب الفقرات من 

المعلومة المحاسبية المالئمة ھي التي يكون بإمكانھا إحداث فرق في قرارات مستخدميھا، ولكي  فإن

وتمكن . أو ھما معا) إسترجاعية(ُتحقق ذلك يجب عليھا أن تكون ذات قيمة تنبؤية أو ذات قيمة تأكيدية 

لى أساسھا، فمن خاللھما أھمية الخاصيتين السابقتين كعامل في إحداث الفرق في القرارات المتخذة ع

                                      
1- IASB, Conceptual Framework  - IASB-FASB joint project, https://www.iasplus.com/en/projects/completed 

/framework/framework-joint, consute le 29/8/2017 a 02:30. 
  .2010من اإلطار المفاھيمي للجنة المعايير المحاسبية الدولية  OB2الفقرة   -  2
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ال يقصد ھنا حتمية أن تكون المعلومة عبارة عن تنبؤات (يمكن تحسين قدرات متخذي القرار على التنبؤ 

. أو يمكن من خاللھما تأكيد أو تصحيح التوقعات السابقة) بحد ذاتھا، وإنما تستعمل ھي في عملية التنبؤ

ين السابقتين بالدورين معا، ألن معرفة نتائج األعمال وعادة ما تقوم المعلومات المتوفر فيھا الخاصيت

   .     السابقة يحسن من قدرات متخذ القرار في التنبؤ لنفس األعمال في المستقبل

كما يعتبر مفھوم المادية أو األھمية النسبية مفھوما مقترنا بالمالئمة ألن مفھوم المالئمة يتوقف 

تخاذ قرارات المستخدمين ھي و تأثير ُبند معين على مسار اعلى عنصر المادية، حيث أن درجة أھمية أ

  .  تحكم عملية إدراجه أو حذفه من البيانات المحاسبيةالتي 

  Faithful Representation التمثيل الصادق  2- 1

 SFACعوضت ھذه الخاصية المصداقية التي كانت موجودة ضمن الفقرة  N02 اإلطار  من

، ويشترط اإلطار المفاھيمي أن تمثل  المعلومة المحاسبية 1989 ةلسن IASCالمفاھيمي الخاص بـ 

بصدق الظواھر واألحداث التي تسعى لعرضھا لكي تكون ذات فائدة، بمعنى آخر كلما كانت المعلومة 

، فيھا تمثل وتعكس الوضعية اإلقتصادية الحقيقة الحالية للمؤسسة كلما زادت خاصية التمثيل الصادق

  1.شرط يجب أن تكون المعلومة كاملة وخالية من األخطاء والتحيز والحيادولكي يتحقق ھذا ال

    Neutralالحياد  2-1- 1

ترمز الحيادية إلى عدم إنتقاء أو إختيار   من اإلطار المفاھيمي الجديد   QC14حسب الفقرة 

حقق ولكي يت. تفضيل فئة معينة من المستخدمين على فئة أخرى بھدفالمعلومات التي يجب عرضھا 

ذلك يجب أن تحرص اإلدارة على أن تظھر تلك البيانات حقيقة أوضاع الشركة كما ھي، وليس بالصورة 

التي تخدم فئة بعينھا كاإلدارة أو المساھمين، وھذا ال يتحقق إال في حالة عدم قيام اإلدارة بوضع أھداف 

للمعلومة ھدف أن ال يكون ، كذلك ال يعنى ما سبق إلعداد غرضھا تفضيل فئة على أخرىتسبق عملية ا

المحاسبية وال تأثير، بل بالعكس يجب يكون للمعلومة تأثير في قرارات المستخدمين لھا لكي تكون 

  .المعلومة مالئمة

  Completeness اإلكتمال  2-2- 1

ھر واألحداث المراد اتشترط خاصية اإلكتمال تضمين جميع المعلومات الضرورية لفھم الظو 

في بعض األحيان يتطلب مثال . ك جميع الشروحات والتفسيرات المساعدة على ذلكوصفھا، بما في ذل

الفھم الجيد لعنصر معين ضمن القوائم المالية تقديم شروحات وتفسيرات حول الظروف والعوامل 

    .المؤثرة في جودته وطبيعته وكذلك مسار تحديد قيمته

  

                                      
1  - Herath,S, K., Albarqi,N., Financial Reporting Quality: A Literature Review, international Journal of  Business 

Management and Commerce, 2(2), 2017, p: 6. 
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  freedom from error الخلو من األخطاء 2-3- 1

في الكثير من األحيان لتوفر خاصية الخلو من األخطاء أن تكون المعلومة دقيقة، بل يعني  ال يلزم

اختيار وتطبيق  الخلو من األخطاء عدم وجود أخطاء أو إھمال في وصف الظاھرة، وكذلك خلو عملية

  .عداد واإلفصاح من األخطاءالمسار المتعلق باإل

   Enhancing Qualitative Characteristicsالخصائص النوعية الُمحسنة  - 2

من اإلطار المفاھيمي الجديد تعتبر خاصيات القابلية للمقارنة، القابلية "  QC19"حسب الفقرة 

للتحقق، التوقيت المناسب والقابلية للفھم، الخصائص النوعية األربع التي تحسن منفعة المعلومة المالئمة 

  .وذات التمثيل الصادق

   Comparabilityالقابلية للمقارنة  1- 2

نظرا ألن قرارات مستخدمي المعلومات في أغلب األحيان تنبني على المقارنة واإلختيار بين 

البدائل اإلقتصادية المتاحة، ونتيجة لذلك تكون المعلومة أكثر فائدة إذا مكنتنا من مقارنة نفس المعلومة 

فس الوحدة بين فترات زمنية بين وحدات إقتصادية أخرى، وفي نفس الوقت مقارنة نفس المعلومة لن

في تطبيق نفس السياسات المحاسبية، لكن  تالتباوال يتحقق ما سبق إال بتطبيق مبدأ اإلتساق أو . مختلفة

في نفس الوقت يجب الحذر عند تطبيق ذلك، ألنه ليس بالضرورة اإلستمرار في تطبيق نفس السياسات 

لھذا يمكن أن تكون ھناك سياسات  ،والتمثيل الصادقالمحاسبية يؤدي إلى الحفاظ على خاصيتي المالئمة 

     1.محاسبية بديلة أكثر مالئمة وموثوقية من السابقة

   Verifiability القابلية للتحقق 2- 2

بعملية القياس  القائمين األفراد بين يكون إجماع كبير خاصية القابلية للتحقق عندما تتحقق

 إلى المستقلين المراجعين من عدد يصل كأن ذلك ومثال. اسالقي طريقة نفس الذين يستخدمون المحاسبي

 مختلفة نتائج إلى الخارجية أغلب األطراف توصلت فإذا المالية، من القوائم عدد بخصوص النتيجة نفس

 للمراجع يمكن وال للتحقق قابلة تكون في ھذه الحالة غير المالية القوائم فإن القياس، طرق نفس باستخدام

  2.يھاف الرأي إبداء

إستقاللية طريقة أو  األول يفترض المدخلحيث  الموضوع، ھذا إلى للنظر مداخل توجد ثالثةو

عادلة، مثال يجب أن يكون الطبيب  وسيلة القياس عن الشخص الذي يقوم بذلك لكي تكون عملية القياس

وليس  الضغط قياس جھاز على تعتمد النتيجة ألن قياس الضغط جھاز مستقال عن الدم ضغط يقيس الذي

                                      
  46:، ص2009، دار الصفاء للنشر، عمان، نظرية المحاسبة الماليةأحمد حلمي جمعة،  -  1
  .20: ص. 2010من اإلطار المفاھيمي للجنة المعايير المحاسبية الدولية لسنة   QC26 الفقرة -  2
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 الذي أن طالما الخارجية المالية للعمليات موضوعي مقياس يوجد ال فإنه في مجال المحاسبة أما الطبيب،

   1.تحيز موضوعيا وبدون القياس يكون أن الصعب فمن المحاسب، ولذلك ھو بالقياس يقوم

ألن ذلك  لقياس،موضوعي في عملية ا دليل على اإلعتماد العادل القياس في يفترض المدخل الثاني

وتكمن  عليه، االعتماد يمكن موضوعي دليل من خالل المعلومات المحاسبية صحة من يمكننا التحقق

 .شخصية أو متحيزة بصورة يتم أن يمكن المستخدم الدليل الموضوعي اختيار في أن المدخل ھذا صعوبة

 القياس صدق من التحقق كانيةإم الثالث للقياس المحاسبي الذي يشترط في وير المدخلطُ  ولھذا السبب

  . إمكانية الوصول إلى نفس النتيجة في حالة قيام عدة أشخاص خبراء مستقلين بذلك

مھما  مالحظات أساسية، منھا أن باإلضافة إلى ما سبق يجب أن تتضمن خاصية القابلية للتحقق

 بقىمتشابھة، فست لةأد إلى ومھما استندوا للقياس مشابھة طرق أو ةالطريق نفس استعمالھناك كان 

 ھذه ألنالتحيز،  خاليا من كان القياس أن افترضنا لو القيم حتى من متباينة نتائج على لحصولا إمكانية

 خالي من يكون أن المحاسبي للقياس يمكن ال ألنهو ،العملي الواقع عن بعيدة نظرية تبقى الخاصية

 فقدان إلى تؤدي والتأويل التفسير في واالختالف القياس في األخطاء فإن أخرى جھة ومن التحيز،

   2.على التحقق خاصية القدرة

   Timeliness التوقيت المناسب 3- 2

 قُدمت إذا تكون مناسبة إال ال المحاسبية المعلومات ألن خاصية التوقيت المناسب مھمة جدا تعتبر

 تكون أن يجب لقراراتا لمتخذي مالئمة المحاسبية تكون المعلومات لكي يعني ھذا، المناسب الوقت في

 قدرتھا على تفقد أن قبل أو الوقت الذي يفترض أن تكون متوفرة لديھم  ،المناسب الوقت في لھم متاحة

  . قراراتھم في التأثير

   Understandability القابلية للفھم 4- 2

تتطلب خاصية القابلية للفھم تنظيم وترتيب وعرض المعلومات، بشكل يضمن فھمھا من قبل 

الذين تتوفر لديھم معرفة مقبولة باألنشطة التجارية واإلقتصادية، وفي نفس الوقت لديھم ھا دميمستخ

ومھما يكن ال يجب إستبعاد المعلومات . الرغبة في دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العناية

  .ئمةالمحاسبية بالغة التعقيد بحجة عدم فھمھا ألن ذلك يجعلھا غير مكتملة وبالتالي غير مال

  

                                      
، الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة، والتطبيق النظرية المحاسبية بين للمعلومات النوعية الخصائص ،نعوم ريان خليل، اسماعيل - 1

  . 294: ، ص2012، 30العدد 
  .294: ، صالمرجع نفسه -  2
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 " تحديد العناصر المكونة للقوائم المالية"المستوى الثالث : ثالثا

تعد مرحلة تحديد طبيعة ومفھوم العناصر المكونة للقوائم المالية مھمة جدا، ألن في ھذه المرحلة 

ُيحدد مضمون التقرير المحاسبي والمالي الذي يجب اإلفصاح عنه، كما يحدد في ھذه المرحلة نوع 

عناصر التي يجب أن تتضمنھا كل قائمة مالية أو أي عنصر من عناصر التقرير المحاسبي وطبيعة ال

عموما تتضمن عناصر القوائم . والمالي، كذلك يتم تحديد مفھوم وشروط اإلعتراف بأي بند وطرق قياسه

، وھي تتكون من األصول والخصوم وكذلك حقوق "الميزانية"المالية كل من قائمة المركز المالي 

. الخ...التي تتكون من اإليرادات والمصاريف والنتائج" جدول حسابات النتائج"وقائمة الدخل . لملكيةا

ونشير أيضا أنه بعد تحديد العناصر السابقة يجب . وكذلك جدول تدفقات الخزينة والمالحق أو التفسيرات

اسبية المستعملة في كل واحد منھا وشروط اإلعتراف به وكذلك السياسات والطرق المحمفھوم تحديد 

  .قياس تلك العناصر

كما يرى الكثير من الباحثين أن توفير اإلفصاح المناسب يتطلب عرض المعلومات المحاسبية 

والمالية بشكل يسھل فھمھا وھذا يتطلب الموازنة بين الخصائص النوعية للمعلومة، ألنه في بعض 

دائل، وكذلك ألنه إذا لم نوازن فإن ذلك يؤدي األحيان يجب التفريط في خاصية معينة لتحقيق أفضل الب

إلى التوسع في اإلفصاح وھذا يفقد أھمية المعلومة، مثال أدى التوسع في تطبيق أھمية خاصية المالئمة 

عن باقي الخصائص النوعية إلى توسيع نطاق اإلفصاح المرغوب فيه كشيوع إستخدام مفھوم المقاييس 

ن وكذلك اإلفصاح عن معلومات جديدة لم تكن تتضمنھا القوائم المتعددة عند اإلفصاح عن بند معي

  1.التقليدية مثل اإلفصاح عن بيانات محاسبة الموارد البشرية أو المسؤولية اإلجتماعية

دمما سبق يتبين أن المعايير المحاسبية الدولية  اذ  تعتم دة في إتخ رارالفائ  Decision Usefulnessالق

ة ات اإل  كمقارب د مقوم راف لتحدي ة أو اإلش ة الحماي اب مقارب ى حس ذا عل بي، وھ اح المحاس فص

stewardship ، اقي الي عن ب تثمرين والمقرضين في السوق الم ة المس ك من خالل تفضيل فئ ين ذل ويتب

ع  بية لتتمت ة المحاس ا المعلوم الفئات، وكذلك تحديد مجموعة الخصائص النوعية التي يجب أن تتصف بھ

  .  بالجودة العالية

  

  

  

  

  

                                      
  .349- 348:، مرجع سابق، ص صنظرية المحاسبةمحمد مطر،  -  1
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  األول خاتمة الفصل

د التوافق المحاسبي الدولي ھو مفھوم مالزم للمحاسبة الدولية من خالل ھذا الفصل توصلنا إلى أن  وق

م  اد حج ة وازدي ارة الخارجي ي التج رن الماضي كنتيجة للتوسع ف اني من الق ة النصف الث ذ بداي ظھر من

ات االستثمارات الخارجية المباشرة و توسع األسواق المالية ال ى الحد من اإلختالف ة، وھو يھدف إل عالمي

ك  رة في سبيل ذل ود كبي د كانت جھ ة،  وق ة الدولي المحاسبية الدولية والمساھمة في تكامل األسواق المالي

مثل اإلتحاد األوروبي، منظمة األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية واإلتحاد الدولي  لھيئات

  .لجنة المعاير المحاسبية الدوليةود للمحاسبين، وباألخص جھ

رار اذ الق دة في إتخ ة الفائ ى مقارب ة  عل بية الدولي ايير المحاس د مقومات اإلفصاح  تعتمد المع لتحدي

تثمرين  ة المس ن خالل تفضيلھا لفئ ك م ين ذل راف، ويتب ة أو اإلش ة الحماي اب مقارب ى حس بي عل المحاس

ات،  ة التي والمقرضين في السوق المالي عن باقي الفئ دھا لمجموعة من الخصائص النوعي ذلك تحدي وك

  .  يجب أن تتصف بھا المعلومة المحاسبية المالية لتتمتع بالجودة العالية

دة  ى ع ة عل بية الدولي ايير المحاس ق المع ة  لتطبي ار إيجابي ولقد أكدت العديد من الدراسات وجود آث

ة للشركات، جوانب منھا زيادة جودة المعلومات المحاسبية، زيادة مس توى المقارنة دوليا بين القوائم المالي

ة المباشرة تثمارات األجنبي دفق اإلس اك دراسات . إنخفاض تكلفة رأس المال وزيادة ت ل ھن لكن في المقاب

ابقا  ذكورة س ائج الم دت عكس النت ل تطور السوق أك ن الظروف مث ة م ك التحسن بمجموع وربطت ذل

اليالمالي، وجود ميكانيزمات صارمة لتط تثمرين في السوق الم رة للمس . بيق المعايير،  درجة حماية كبي

ة ال تكفي لتحقيق أھداف التوافق  ة ذات الجودة العالي بية الدولي ايير المحاس ي أن تطبيق المع ا يعن وھو م

بعين اإلعتبار عوامل البيئة المحاسبية ألنھا تلعب دورا مھما في تحقيق  األخذالمحاسبي الدولي، بل يجب 

  .     ھدافاأل تلك
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  تمھيد

ام  تلقد حظي ة المحيطة باھتم رفكرة دراسة عالقة المحاسبة بالبيئ ذا كانت  الكثي احثين، ولھ من الب

رن الما تينيات من الق ذ الس لالعديد من البحوث التي أجريت من  ,Seidler, 1967; AAA( دراسة ضي مث

1978 ; Puxty et al, 1987 ;Gray, 1988; Gernon & Wallace, 1995; Doupnik&Salter,1995 ;  

;1983 ,1998, Nobes Nobes&Parker, 2006; Doupnik& Perera, 2007; Radebaugh &Gray, 

2006; Choi et al, 2002; Roberts et al, 2005( .ك د بينت تل بية  وق ات المحاس الدراسات أن التطبيق

ة  ين المحاسبة والعوامل األخرى المكون اج للتفاعل الموجود ب بية ھي نت ة محاس السائدة في محيط أو بيئ

ل . لھذه البيئة ا في تحلي اه ودورھ ذا اإلتج ومن ھذا المنطلق سنتطرق فصلنا إلى أھم األبحاث الخاصة بھ

ل سيوخاصة في الخمالدولية تطور المحاسبية  ر من تحلي يمكننا في األخي ل س ذا التحلي رة، ھ ن سنة األخي

ة  ودة المعلوم ى ج ؤثر عل ه كم ذي تلعب دور ال دولي وال بي ال التوافق المحاس ة ب ب المتعلق بعض الجوان

  :ھي مباحث أربعة إلى فصلنا المحاسبية، ولھذا قسمنا

  الدولية؛ المحاسبة على وتأثيرھا البيئية العوامل: المبحث األول

  ؛محاوالت تصنيف األنظمة المحاسبة للدول :الثاني مبحثال

   ؛النامية الدول في المحاسبية للبيئة المكونة الخصائص أھم: الثالث المبحث

       . أھم خصائص البيئة المحاسبية الجزائرية: المبحث الرابع
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  الدولية المحاسبة على وتأثيرھا البيئية عواملال: المبحث األول

 ،حاسبي المعاصرمال األدب فيحيزا كبيرا  المشكلةمع عوامل البيئة  المحاسبة دراساتأخذت لقد 

سنة  Hatfieldبالضبط إلى دراسة وجذور ھذا النوع من الدراسات إلى بداية القرن العشرين  وترجع

وحتى النصف الثاني من القرن العشرين إبتداءا من  ھذا النوع من الدراسات رواجاعرف  لكن، 1911

جمعية المحاسبين دراسة  ؛Seidler (1967)  دراسةالعديد من الدراسات مثل  تكان ، حيثحاليال وقتنا

 Doupnik دراسة؛  Gray (1988)دراسة  ؛  Puxty et al. (1987) ؛ دراسة1978األمريكيين سنة 

&Salter(1995)  ودراسة  Nobes  دراسة  2008، 2003، 1998، 1983خالل سنوات ،d’Arcy 

النظم  الممارسات والتطبيقات أو عالقة يفسرنظري  إطار إيجادتلك الدراسات وحاولت  .خإل...(2001)

  .بينھا فيما العالقة طبيعةو تأثيرا األكثر املأھم العو تھا وحاولت حصرعوامل بيئ معالمحاسبية للدول 

  بناء نموذج لتطور الممارسات المحاسبية: المطلب األول

قف وراء تطور الممارسات المحاسبية، يجب أن نبحث أوال عن إلى العوامل التي ت التطرققبل 

أن  Walton(2003) &Hallerفقد إعتبر . طريقة تفاعلھا وحدوث اإلختالفات المحاسبية بين الدول

الخصوصيات اإلقتصادية، الثقافية، القانونية، السياسية والديموغرافية وكذلك الدينية المتسبب والمحدد 

لمحاسبية بين الدول، حيث يتم أوال تحديد أھداف اإلفصاح المحاسبي الذي األساسي لإلختالفات ا

بالضرورة ھو تابع لإلختالف بين العوامل السابقة، ھو بدوره يؤدي إلى إختالف المبادئ والمعايير 

المحاسبية المستعملة في بيئة محاسبية معينة، تلك المبادئ ھي التي تحدد طرق اإلعتراف والقياس 

دى المحاسبين، ومن جھة أخرى تحدد طرق اإلدراك والفھم لدى مستعملي المعلومات واإلفصاح ل

     1.المحاسبية، ھذان العنصران يعتبران ميزتي اإلختالفات المحاسبية الدولية

 ھاتفاعلطريقة  فھمو المحاسبية لبيئةا العوامل أھم حصر Doupnik& Salter(1995)حاولت دراسة 

نموذجا لتطور المحاسبة كما ھو موضح قدمت و ،الدول بين المحاسبيةختالفات اإل خلق وكيفية بينھا فيما

تحدد إتجاه التغير يوتفترض الدراسة وجود ثالثة عوامل أساسية تتفاعل فيما بينھا لكي ). 1-3(في الشكل 

جميع المؤثرات على المستوى الدولي مثل (في نظام محاسبي لدولة ما، حيث تعتبر العوامل الخارجية 

التطور التكنولوجي، األزمات اإلقتصادية والسياسية الدولية، الجغرافيا، التاريخ، العالقات مع المجتمعات 

العنصر األول من تلك العوامل، فھي ُتعتبره أحد المؤثرات ) إلخ...الدولية، اإلستعمار، التغيرات الثقافية

الوقت تعتبرھا كمحفز خارجي لحدوث  الھيكلية داخل البلدان، في نفس المھمة على الثقافة والتركيبة

التي أعطت شكوك كثيرة  2008مثال تعتبر األزمة المالية العالمية لسنة (التغيير في العنصرين السابقين 

                                      
1  - Walton, P.  , Haller, A. , Raffournier, B.  , International Accounting, Thomson, 2nd Ed, London, 2003, pp :2-3. 
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التي كانت كمحفز إلعادة النظر في مبادئ  2001سنة  Enronحول مبدأ القيمة العادلة أو أزمة 

  ).  المراجعة
  

  لتطور المحاسبة  Doupnik& Salterنموذج ): 1، 2(شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الثاني من عوامل البيئة المحاسبية، فھي تلعب دورا  العاملوُتعتبر القيم المشكلة لثقافة دولة معينة 

للدول من خالل التأثير على الممارسات والتطبيقات المحاسبية التي يقوم بھا  الھيكلية مؤثرا على التركيبة

في نفس الوقت ُتؤطر . فراد باقي األنظمة التي تتفاعل مع النظام المحاسبيأفراد النظام المحاسبي وأ

الثقافة العالقة بين األنظمة المكونة للتركيبة الھيكلية والمحفزات الخارجية، حيث ُتَحجم أو تعظم الدور 

يبة أما العامل األخير فھو الترك. لتلك األنظمة) محفز(الذي تلعبه المحفزات الخارجية كعامل محرك 

 

 Reinforcement التعزيز

 Institutional structure

القانوني النظام
ال تعليميالنظام
أخرى نظام:نظم
المحاسبي النظام
  ھيئات التنظيم

 المحاسبي
 المنظمات المھنية 
 أنماط الشركات 

ل ة قا ال ئا

الــثـــــــقــافـــة
 المـحيـط الخـــــارجـــي

الثقافة

  :األحداث المحفزة

 Isolatedالمستقلة 

الممارسات والتطبيقات

ةـقافـالث

Source: T.S Doupnik, S.B Salter, External environment, culture, and accounting practices: a 
preliminary test of a general model of international accounting development, international Journal 
of Accounting, N0 3, 1995, p: 192.
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الخ )...المعايير المحاسبية(الھيكلية للدول وھي عبارة عن جميع األنظمة القانونية، السياسية، المحاسبية 

   1.المكونة لتلك التركيبة داخل بلد ما

السابقة تتفاعل العوامل الثالثة المذكورة سابقا عبر خطوات مترابطة ليحدث  الدراسةإذن، فحسب 

يث تتفاعل مجموع األنظمة المكونة للتركيبة الھيكلية لكل بلد بما مثل التطور المحاسبي عبر الزمن، ح

النظام القانوني والسياسي والتعليمي وكذلك النظام المحاسبي، ھذا األخير الذي ُتشتق منه التطبيقات 

كذلك يتكون النظام المحاسبي من أنظمة فرعية مثل ھيئات التنظيم . والممارسات المحاسبية لذلك البلد

الخ، وبما أن المحيط الخارجي أو الدولي يؤثر بشكل مباشر ...حاسبي، المنظمات المھنية، الشركاتالم

وغير مباشر على التركيبة الھيكلية للدول بما فيھا النظام المحاسبي من خالل التأثير على األبعاد الثقافية 

فزة للتغير ھي المحرك لذلك للمجتمع التي بدورھا تؤثر على التركيبة الھيكلية، وتكون األحداث المح

حيث تنقسم إلى أحداث مستقلة مثل األزمات المالية، التغيرات الحادة في أسعار الصرف، وأحداث 

  . مساعدة على إنتشار التغيير مثل اإلستعمار، التضخم، التغير من اإلقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق

إستجابة النظام المحاسبي  لتلك األحداث الثقافة على زيادة أو تقليص أثر  تعملومن جھة أخرى 

من خالل توجيه تفاعل النظم الفرعية للنظام المحاسبي، ھذا في حالة كان تأثير المحيط الخارجي بشكل 

مباشر، أما في حالة كان التأثير بشكل غير مباشر فإن الثقافة ستلعب دورا مھما في نقل تأثير المحيط 

     2.ام المحاسبي من خالل قنوات التفاعل بينھاالخارجي على باقي النظم إلى النظ

أھمية كبيرة  للثقافة كعامل مؤثر في النظم  Doupnik&Salter المقدم من طرف  النموذج أعطىلقد 

، حيث أنھا تؤثر في جميع مراحل التطور، كما أنھا تؤثر بشكل مباشر في النظم المحاسبية المحاسبية

وبالتالي فالنموذج  يعتبر األفراد الركيزة . لھا عالقة مع المحاسبةوبشكل غير مباشر في العناصر التي 

األساسية لكل النظم بما فيھا النظام المحاسبي، وبما أن أي فرد تحكمه مجموعة من القيم الثقافية التي 

يتشارك فيھا مع باقي أفراد بيئته، ومادام أن تلك القيم تتفاعل مع قيم  باقي المجتمعات فإن كل تغير 

  . حدث في تلك القيم سيؤثر بالضرورة على العناصر المرتبطة به وستكون المحاسبة أحد تلك العناصري

سبق فالنموذج قدم مجموعة العوامل المشكلة للبيئة المحاسبية التي بدورھا تتفاعل مع  لماإضافة 

لد ما، بحيث أن بعضھا البعض لينتج عنھا في األخير مجموعة الممارسات والتطبيقات المحاسبية داخل ب

. اإلختالف في درجة وطريقة التفاعل بين تلك العوامل ھو الذي يخلق اإلختالفات المحاسبية بين الدول

؛ الروابط االقتصادية ةوُيعتبر النظام القانوني؛ طبيعة العالقة بين الشركات ومموليھا؛ القوانين الضريبي

   .  درجة تطور التعليم أھم تلك العواملوالسياسية بين الدول؛ درجة النمو االقتصادي وأخيرا 

                                      
1 - Doupnik, T.S, Salter, S.B, External environment, culture, and accounting practices: a preliminary test of a general 

model of international accounting development, international Journal of Accounting, 3, 1995, pp : 192-193 
2 -Ibid, p : 193. 
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 Alhashim &Arpan (1992) توجد دراسات أخرى حاولت حصر أسباب اإلختالف المحاسبي مثل

 أھمھي  السياسي النظامو ونيالنظام القان ؛االجتماعية الثقافة؛ االقتصادية؛ العوامل التي إعتبرت أن

 وكذلك السياساتو المعايير مجموعة فإن ةنفس الدراس بوحس ،المؤثرة على المحاسبة العوامل

 1.تاج عملية تفاعل مجموعة معينة من العوامل السابقةنِ إال بلد ما ھي في المحاسبية السائدة  الممارسات

 الداخلية بالبيئةما ھو مرتبط  العوامل السابقة إلى بتقسيم Cooke&Wallace )1990( قام السياق نفس في

تصادي؛ طبيعة الھدف أو دور المحاسبة في المجتمع؛ طبيعة النظام القانوني؛ درجة التطور االق مثل للبلد

خارجية ال وما ھو مرتبط بالبيئة. السائدة ودرجة تطور التعليم الثقافة واالقتصادي؛ السياسي النظام طبيعة

 لية،الداخ للعوامل كبيرة أھمية تعطي الأو ھملتُ التي تجعل ھيئات التوحيد المحاسبي داخل بلد ما و

 المتعددة الشركات دور اإلقليمية؛تأثير التكتالت االقتصادية  االستعمار؛روابط  في باألساس وتتمثل

 الدولية المراجعة شركاتودور  الدولية المحاسبية المعايير ھيئات داخل المساھمة درجة الجنسيات؛

 طرق إلى باالضافة رجيةوالعوامل الخا الداخلية العواملفإن  الدراسةنفس  حسبو. المحاسبية ةومھن

 Accountingالقوانين  وتنفيذوطرق دعم  National Accounting Regulation و المحاسبي التوحيد

Enforcement بينما يكون  ةيكون أثرھا كبير في الدول المتقدم الداخلية العوامل ، كما أنتتفاعل فيما بينھا

       2  .رجية أكبر في الدول الناميةاأثر العوامل الخ

  أھم العوامل المشكلة للبيئة المحاسبية الدولية: المطلب الثاني

ال يوجد إجماع من طرف الباحثين عن عدد العوامل المتسببة في االختالفات المحاسبية بين الدول، 

يوجد عدد و ،واحد أو مجموعة عوامل صغيرة عاملركزت على  في ھذا المجال الدراسات أغلبألن 

مع عالقتھا و بينھا العالقة وحللت المحاسبية البيئة عوامل جميع حصر حاولت تيالقليل من الدراسات 

 إشتملت على التي Archambault&Archambault (2003) اسةدر سنعتمد علىو. النظم المحاسبية للدول

، عوامل ثقافية وعوامل متعلقة بھيكل األنظمة ثالثة مجموعات رئيسية وقسمتھا إلى العوامل أغلب

، وھذه العوامل ھي نفسھا )2-2(وكذلك عوامل متعلقة بالشركات كما ھي مبينة في الشكل رقم  المحلية

  .Doupnik&Salter )1995(الموجودة في دراسة 

                                      
1 - Alhashim, D.,  Arpan, J ., International Dimensions of Accounting, Second Edition.: PWS-Kent Publishing Company, 

Boston, 1992. 
2 - Cooke, T., Wallace, O., Financial disclosure regulation and its environment: A review and further analysis, Journal 

of Accounting and Public Policy, N0 9 (2), 1990, pp:  82−84. 
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 والتطبيقاتالمحاسبية  البيئةعوامل  لتفاعل J.J. Archambault, M.E.Archambault نموذج :) 2- 2( رقم شكل

  المحاسبية

العوامل الثقافية؛ مجموعات أساسية ھي  ثالثةبوضع تلك العوامل في  سنقومابقة خالل النماذج الس من
 .عوامل التركيبة الھيكلية؛ عوامل متعلقة بالشركات

  ةالثقافي املوالع :أوال

تعتبر الثقافة أھم وأكبر عوامل البيئة المحاسبية المؤثرة، فھي تؤثر على النظم المحاسبية للدول من 

ريقة إدراك وإستعمال المعلومات المحاسبية من قبل أفراد المجتمع، وبالتالي خالل التأثير على ط

ومن  1.فاختالف الثقافات بين المجتمعات سيؤدي بالضرورة إلى اختالفات التطبيقات المحاسبية بينھا
                                      

1 - Doupnik, T.S.,  Tsakumis, G.T.,  A critical review of tests of Gray’s theory of cultural relevance and suggestions for 

future research , Journal of Accounting Literature, N0 23,2004, p: 1. 

العوامل الثقافية
الدين  -الفردية مقابل الجماعية         -      
تطورالتعليم  - بعد فروقات السلطة             - 
درجة تجنب عدم التأكد -    
الذكورة مقابل األنوثة -    

:المحلية عوامل متعلقة بھيكل االنظمة
:السياسية                                   :االقتصادية    

درجة الحرية الساسية -درجة التطور االقتصادي             -
نوع النظام القانوني  -درجة التضخم                         -

حرية االعالم -درجة تطور السوق المالي             -

:العوامل المتعلقة بالشركات
:عوامل  متعلقة بنشاط الشركات       :العوامل المالية 
حجم النشاط -طبيعة الملكية             -
نوع القطاع الصناعي -حجم المعامالت          -
حجم التجارة الخارجية -حجم القروض           -

نوع وحجم الجھة المكلفة بالمراجعة    -
      

الممارسات والتطبيقات المحاسبية

Source : J.J. Archambault, M.E. Archambault ,A multinational test of determinants of 

corporate disclosure , The International Journal of Accounting, N0: 38, 2003, 176 
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خالل استقراء األدب المحاسبي نالحظ ثالثة اتجاھات للدراسات التي عنت بدراسة عالقة الثقافة مع 

الثاني عالقتھا اإلتجاه درس اإلتجاه األول عالقتھا مع اإلفصاح المحاسبي، ودرس حيث اسبة، المح

بأحكام وسلوكيات المراجعين، أما اإلتجاه الثالث فدرس عالقة الثقافة بنظام مراقبة التسيير، وسنركز في 

  . دراستنا على اإلتجاه األول من الدراسات

  للثقافة Hofstede أبعاد  .1

أفراد مجموعة  تجعلالتي  للعقلالجماعية  البرمجة أنھا على Hofstede عرفھا كما قافةالث تعتبر

. الدول بينالمحاسبية  اإلختالفات لوجود  األساسيةاألسباب  أحدكما ُتعتبر  ،1أخرى عن تتميزمعينة 

 Towards a Theory of Cultural Influence on "عنوان ب Gray  )1988(  التي قام بھا دراسةال فحسب

the Development of Accounting  Systems Internationally "، عالقةل نموذج بناءفيھا  حاولو 

حيث ترتكز الدراسة على  ،Hofstede بھا جاء التي األربعة لثقافةا المحاور أساس على بالثقافة المحاسبة

 الذي األساسي الطرف نهأل(المكونات األساسية ألي نظام محاسبيي  أحدھو البشري  العاملأن فرضية 

طبيعة  يذو البشر أن بماو ،)الخ...من تسجيل وترحيل وكذلك مراجعة الحسابات األعمال بجميع يقوم

في  السائدةبما أن المعتقدات والقيم  كذلك ،2ؤثر بالمجتمع أو المحيط الموجود فيهإجتماعية تتأثر وتُ 

 أفراده تصرفات توجيه في مھمادورا  ستلعب قلالبرمجة الجماعية للع Hofstede عرفھا كماما  مجتمع

النظم  كأحد العوامل األساسية لفھم  كيفية تغير ثقافةيجعل ال ھذا ،المجتمعاتباقي وتمييزھا عن 

على الثقافة  تؤثرومن جھة أخرى ، نظام معين كلاالجتماعية ألن الثقافة تؤثر في المبادئ والقيم داخل 

  3.النظم باقي وبين بينھايما بينھا وكذلك سلوك المجموعات عندما تتفاعل ف

 تحدد التي "Societal Values" المجتمعية القيم من مجموعة Hofstedeنموذج  حسبالثقافة  تتضمن

القيم المجتمعية  تلك أن حيث ،تصرفاتھمو "Institutional Forms"المجتمعات بناء وأشكال أنماط وتوجه

التجارة الخارجية؛ (تتغير عن طريق المؤثرات الخارجية التي  الجغرافيةأو  البيئية المؤثرات تحددھا

بمعنى أن الثقافة تعتبر (وھذا التغير يتطلب وقتا كبيرا  )الخ...االستثمارات الخارجية؛ الغزو واالستعمار

 القانونية النظمللمجتمعات مثل  الھيكلية التركيبةعلى  تؤثر الثقافة الوقت نفس في .)ثابتة بشكل نسبي

لــ ة ياألبعاد الثقاف Gray ربطكما   4.المؤسساتأسواق رأس المال وكذلك طبيعة ملكية و السياسية ظموالن

                                      
1 -  Hofstede, G., The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories, Journal of  International Business 

Studies, 14, (2), 1983, p:76. 
2 - Perera, M.H.B., The cultural relativity of accounting systems, Vidyodaya Journal of Arts, Science and Letters. 14(1), 

Sri Lanka, 1986, pp: 53-79. 
3  -, Harrison, G. L., McKinnon, J. L., Cultural and Accounting Change: A New Perspective on Corporate Reporting 

Regulation and Accounting Policy Formulation, Accounting, Organizations and Society, 11(3), 1986, p: 239. 
4 - Gray, S. J., Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally, 

Abacus, 3, 1988, p:5. 
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Hofstede   ُالفردية عد المتمثلة في ب"Individualism"السلطة فروقات ؛ "Power Distance "درجة ؛ 

   1.سبةمع المحا " Masculinity "ة يوالذكر "Uncertainty Avoidance" التأكد عدم تجنب

من خالل األبعاد  الثقافية اطقالمن من مجموعة إلى الدول بتقسيم Hofstedeقام إضافة إلى ذلك 

المؤشر  قيمةعلى  بناءا ، حيثالثقافية لألنظمةتعتبر العوامل األساسية المشتركة  التياألربعة السابقة 

 عوامللموقع الجغرافي والا عواملإلى  إضافةاألبعاد األربعة  المحسوب على أساسو بلد بكل الخاص

  :وفي ما يلي مفھوم تلك األبعاد ،التاريخية

   versus Collectivism   Individualism الفردية مقابل الجماعية1.1

 أفراد لبغَ يُ بمعنى ھل  ،بھا األفراد إنتمائھم إلى مجتمعھم ميِ قَ يُ التي  الدرجةإلى  ھذا البعد شيريُ 

نعم  نقول عن  حالة ففي العكس،أم  العامة المصلحةعلى  ئليةوالعا الشخصية مصالحھم معين مجتمع

 العامة المصلحة َغلِبونأما إذا كان أفراد المجتمع  يْ  "Individualist " فردي مجتمعذلك المجتمع ھو 

 على يرتكز البعد ھذاف إذن. "Collectivist " جماعي مجتمععلى مصالحھم الشخصية نقول عنه أنه 

 أنا" بدوره بالمفھوم الشخصي لكل فرد  يرتبط وھو ما، مجتمع أفراد تركيبة في ابطوالتر التناسق درجة

 2.فيما يخص إنتمائه نحو المجتمع" نحنأو 

    Large versus Small Power Distance  السلطة فروقات بعد  2.1

من الناحية حقيقة أنھم غير متساويين طريقة تعامل أفراد مجتمع ما مع نظرة أو يشير ھذا البعد إلى 

الفزيوليوجية والقدرات الفكرية، التي بدورھا يمكن أن تتحول في بعض المجتمعات إلى عدم المساواة 

في السلطة والثروة اللتان يمكن أن تتحوال إلى شيء متوارث ليس له عالقة بعدم المساواة الفزيولوجية 

ة لكنھا تتدرج بين بلد وآخر، ألنه في إذن فحقيقة عدم المساواة بين أفراد المجتمع ھي موجود. والفكرية

 3.الواقع ال يوجد أي بلد تتحقق فيھا المساواة التامة بين أفراده نظرا لوجود أسباب قاھرة تقف وراء ذلك

بمركزية السلطة ودرجة اإلستبداد يتعلق  باسقاط مفھوم بعد فروفات السلطة داخل المؤسسة نجده 

حيث  .المؤسسةبول التدرج  الھرمي في مناصب السلطة بين أفراد درجة  ق ، ھذا يعنيفي القيادة داخلھا

الھرمي، فروقات السلطة سوف يكون لھم قبول بھذا التدرج  بعد أن المجتمعات ذات التوجه القوي في

وبالتالي فإن كل فرد يقبل بالوضع الذي يكون عليه فيما يخص التدرج السلطوي وال يحتاج إلى تبرير 

فروقات السلطة يكون نوع من عدم القبول بعد المجتمعات ذات االتجاه الضعيف ل فيبينما آخر لذلك، 

                                      
1- Salter, S. B. & Niswander, F., Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internationally: A Test 

of Gray's [1988] Theory, Journal of International Business Studies, 26(2), 1995, p:5   
2-Hofstede, G., Cultural Dimensions In Management And Planning , Asia Pacific Journal of Management, January, 1984, 

p:83. 
3- Hofstede, G., The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories, Op.cit, p: 81. 
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بالوضع الذي يكونون عليه من حيث التدرج السلطوي وبالتالي فھم يكافحون من أجل تخفيض وتدليل 

  . ارق مستويات السلطة فيما بينھموف

تكون  الجماعيذات التوجه  المجتمعات أنھذا البعد الثقافي له عالقة مع البعد السابق حيث  إن

السلطة، وفي المقابل المجتمعات الفردية ال تكون دوما ذات توجه قوي تجاه بعد فروقات  توجهذات 

  . السلطة فروقاتضعيف لبعد 

   Strong versus Weak Uncertainty Avoidance  التأكد عدم تجنب درجة 3.1

أي مدى التخوف مما سيحدث في المستقبل  ،لالتخوف واالرتياح تجاه المستقب ن مدىھذا البعد ُيَبيِّ 

 تقبلعدم تخوف وففي المجتمعات ذات التوجه الضعيف لبعد تجنب عدم التأكد يكون لألفراد  ،المجھول

 عليھالما سيحدث في المستقبل، وبالتالي يكون لديھم اھتمام بالممارسات أكثر من المبادئ وسيطغى 

 يحاولفسأما المجتمعات ذات التوجه القوي في تجنب عدم التأكد  .في تنبؤاتھم للمستقبلالجانب التفاؤلي 

لخلق جو من اإلرتياح واألمان، كما تحافظ تلك المجتمعات  المخاطر وتجنب بالمستقبل التنبؤ األفراد

على مجموعة من القواعد والقوانين المحددة لمعتقداتھم وسلوكياتھم وھم أقل تسامحا لمن يتجاوزھا، كما 

  1.المجتمعفي توفير جو من الشعور باألمان لدى أفراد  والقانون دورا ھاما الدين يلعب كل من

  Masculinity versus Femininity  مقابل األنوثة الذكرية  4.1

داخل ) الذكر واألنثى(على فكرة أساسية وھي كيفية تقسيم أدوار الجنسين ھذا البعد  يرتكز 

ي الوظيفة الوحيدة التي تختص بھا المرأة دون الرجل، المجتمع، وكما ھو معروف أن وظيفة اإلنجاب ھ

أما باقي الوظائف فنسبتھا للذكر أو األنثى تعتبر مسألة نسبية تختلف باختالف األزمنة والمجتمعات، 

سمح لإلناث مثال نجد مجتمعات تسمح لكال الجنسين القيام بالعديد من األدوار داخل المجتمع بمعنى يُ 

علقة بالذكور وكذلك بالنسبة للذكور أي ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث في مسألة بالقيام بالمھام المت

لكن نجد في الطرف اآلخر مجتمعات وضعت حدا فاصال لما يجب أن . تقمص األدوار داخل المجتمع

يقوم به الذكر وكذلك لما يجب أن تقوم به األنثى، حيث أن األنثى ال يمكنھا تقمص األدوار الخاصة 

 Feminine "ويطلق على الفئة األولى بالمجتمعات األنثوية . كر ونفس الشيء بالنسبة للذكربالذ

societies "  والفئة الثانية بالمجتمعات الذكرية"Masculine societies  ." إذن يمكن القول أن ھذا البعد

 Who am l ؟ي الحياةمن أنا؟ وما ھو دوري ف "يرتبط بالمفھوم الشخصي لدى أفراد المجتمع والمتعلق بــ

and what Task is my in life?.  

  

                                      
1  - Hofstede, G., Cultural Dimensions In Management And  Planning, Op.cit, p:84 
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فإن المجتمعات الذكرية يحدد دور كل جنس فيھا بشكل واضح فيضطلع الرجل  Hofstedeحسب 

 داخلهالمسيطرة  القيموتكون . باألدوار الحازمة والمھيمنة، بينما يتجه دور المرأة إلى التربية والرعاية

وحب المادي  النجاحومل على البطولة تتش التيريقة تفكير النساء فيه  بما فيھا طتعكس صفات الذكورة 

 في. للمجتمعمنخفض نحو رفاھية األعضاء اآلخرين  واتجاه وكل ما ھو متعلق بإثبات الذات البروز

 مثل الميل لبناء - بما فيھا الذكور -المجتمعات األنثوية الصفات األنثوية  على أفرادهتغلب المقابل 

       1.الضعفاءواالھتمام برفاھية كل أعضاء المجتمع ومساعدة  التواضعومع اآلخرين  العالقات

  Hofstedeوعالقتھا مع األبعاد الثقافية لـ  Grayاألبعاد المحاسبية لـ  .2

مع تطور األنظمة  وربطھا للثقافة األربعة Hofstedeبين األبعاد  عالقةال فيھا ىبن دراسةب Grayقام 

ربط القيم الثقافية على المستوى  طريقةھذا النموذج   حددة على المستوى الدولي، وقد المحاسبية الوطني

ألن ، المحاسبيةمباشر على الممارسات   بشكل تؤثربدورھا  التي المحاسبية القيم معاالجتماعي 

Hofstede  يعتبر أن للثقافة عدة مستويات بحيث تكون األبعاد األربعة في المستوى األول" Societal 

Level" بينما يفترض وجود مستويات فرعية ،" Subcultural Level" تكمن فكرة و. من بينھا المحاسبة

Gray إلى أنه إذا أمكن تحديد القيم األربعة لــ Hofstede )الثقافية في مجتمع ما يمكن ) المستوى األول

ذلك يمكن تحديد عالقة العوامل ، ومن خالل )المستوى الفرعي( ربطھا مع القيم المحاسبية المنتشرة فيه 

  .الثقافية مع النظم المحاسبية وكذلك قياس مدى تأثير الثقافة عليھا

  

                                      
1 - Hofstede, G., The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories, Op.cit, pp: 83-85. 

 حول تأثير الثقافة على النظم المحاسبية Grayنموذج ): 3-2( شكل رقم 

Source: Gray, S, J., Towards a theory of cultural influence on the development of 

accounting systems internationally, Abacus, 3, 1988, p:7. 

) العوامل(المؤثرات  
 الخارجية

 ةالمؤثرات اإليكولوجي
)الجغرافية(

  األبعاد الثقافية  النتائج المؤسسية 

 النظم المحاسبية  األبعاد المحاسبية

التعزيز
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تؤثر العوامل الخارجية مثل التجارة واإلكتشافات التكنولوجية على  3-2فحسب الشكل رقم  

لوجية التي بدورھا العوامل اإليكولوجية مثل العوامل الديموغرافية، الجغرافية واإلقتصادية وكذلك التكنو

التي تؤثر ) ألن اإلختالف في تلك العوامل يؤدي إلى اإلختالف في القيم الثقافية( تؤثر على القيم الثقافية 

مثل التعليم، السياسة وخصائص ) التركيبة الھيكلية أو المؤسسية(بدورھا على طريقة وتركيبة المجتمع 

في نفس الوقت تدعم وتعزز العوامل المؤسسية . إلخ.. ).طريقة وضع القوانين(األسرة، الدين، التشريع 

  1.العوامل الخارجية واألبعاد الثقافية

  CV(Cultural Values(الثقافية ) األبعاد(انطالقا من القيم  نموذجهبنى  Grayإذن يمكن القول أن 

افة مستويين، من خالل إض Hofstedeوصوال إلى النظم المحاسبية، حيث قام بتوسيع نموذج  Hofstedeلـ 

حيث أن القيم الثقافية ھي التي تحدد القيم  AV ( Accounting value(األول ھي القيم المحاسبية 

، وكذلك في نفس الوقت تؤثر القيم المحاسبية على مميزات أو خصائص  النظم )1-2الجدول (المحاسبية 

أن  Grayت يفترض وفي نفس الوق). CV AV AS(أي  Systems Accounting) AS(المحاسبية 

المتمثلة في النظام  IC (Institutional Consequences( النتائج المؤسسيةأيضا ب النظام المحاسبي يتأثر

القضائي، طبيعة ملكية الشركات، السوق المالي، التعليم، الدين وكذلك التنظيمات المھنية التي بدورھا 

القول أن النظم المحاسبية  تتأثر بالعوامل  ومنه يمكن). CVICAS(ي نتاج لألبعاد الثقافية أي ھ

من خالل التأثير المباشر في القيم المحاسبية ومن خالل التأثير غير المباشر  ،الثقافية من خالل جانبين

  . للنتائج المؤسسية

قام بتحديد بشكل دقيق كل من أبعاد الفردية؛  Hofstedeما دام أن [كالتالي  Grayتتأسس فرضية 

طة؛ درجة تجنب عدم التأكد والذكورة كأبعاد للثقافة داخل المجتمعات فيمكن ربطھا باألبعاد فروقات السل

المحاسبية، وما دام أن ھذه العالقة موجودة بينھا فيمكن ربط العالقة بين القيم المجتمعية والنظم 

  2.]المحاسبية وكذلك يمكن قياس درجة الترابط بينھما
"If Hofstede has correctly identified Individualism, Power Distance, Uncertainty 
Avoidance, and Masculinity as significant cultural value dimensions then it 
should be possible to establish their relationship to accounting values. If such a 
relationship exists then a link between societal values and accounting systems can 
be established and the influence of culture assessed.   "  

؛ Uniformity ؛ التوحيد Professionalismأربعة عناصر ھي المھنية  في المحاسبية األبعادوتتمثل 

 النتائج المؤسسيةبحيث تتفاعل األبعاد األربعة السابقة مع باقي . Secrecy السرية  ؛Conservatismالتحفظ 

ممارسات محاسبية للثقافة مثل أسواق رأس المال لنحصل في األخير على نظام محاسبي مكون من 

                                      
1 - Salter , S. B. &F. Niswander, Op.cit, p: 6. 
2- Gray, S. J., Op.cit, p: 6.  
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  Grayوعرف  1ومھنية تختلف من بلد إلى آخر نظرا إلختالف ِحَدة األبعاد المحاسبية من بلد إلى آخر،

  2:األبعاد المحاسبية على النحو التالي

   Professionalism versus Statutory Control' التشريعية الرقابة مقابل المھنية 1- 2

ات األحكام الشخصية للمھنيين واالحتفاظ بالتنظيم الذاتي على إلى تفضيل ممارس ةالقيم ھذه تشير

  . قانونية موصوفة أو سيطرة تشريعية لمطالباالمتثال 

   Uniformity versus Flexibility  المرونة مقابل التوحيد 2- 2

 ثابت استخدام طريق عن الشركات بين موحدة محاسبية بممارسات القياموتفضيل االلتزام  أي

 الظروف مع يتالءم بما المرونةحساب  على أخرى إلى فترة من معينة محاسبية مارساتلموموحد 

  .حدا على شركة لكل المحيطة

    Conservatism versus Optimism  التحفظ مقابل التفاؤل 2- 3

 التأكد عدم حاالت لمواجھة المحاسبي القياس عمليات في التفاؤل على والحذر الحيطة تفضيل أي

  . تقبليةالمس لألحداث

   Secrecy versus Transparency  الشفافية مقابل السرية 4- 2

تفضيل التكتم ووضع قيود على عمليات اإلفصاح عن المعلومات حول شركات لألشخاص  أي

وھي  .لعامةاوجود شفافية أكثر ومدخل متفتح نحو حساب على  الشركةالمشتركين في إدارة وتمويل 

   .ي المعامالت المحاسبيةعكس  منھج الشفافية والوضوح ف

الثقافية من خالل سلسلة الفرضيات  Hofstedeقيم  القيم المحاسبية األربعة السابقة مع Grayربط

  :التالية

 تتصف المجتمعات ذات التوجه العالي نحو بعد الفردية وفي نفس الوقت  :الفرضية األولى

) األبعاد السابقة ھي القيم الثقافية(طة بدرجات متدنية في ُبعدي تجنب عدم التأكد وُبعد فروقات السل

  ).القيم المحاسبية( ستكون ذات درجة عالية في بعد المھنية 

  المجتمعات ذات التوجه العالي في ُبعدي فروقات السلطة وتجنب عدم التأكد،  :الفرضية الثانية

  .توحيدوفي نفس الوقت تكون ذات درجة متدنية في بعد الفردية ستتصف بدرجة عالية نحو ال

 المجتمعات ذات التوجه العالي نحو بعد تجنب عدم التأكد وفي نفس الوقت تكون  :الفرضية الثالثة

  .  ذات درجة متدنية في بعدي الفردية والذكورة ستتجه بدرجة عالية نحو بعد التحفظ

                                      
1- Salter, S. B., Niswander, F., Op.cit, p:  382 . 
2- Gray, S. J., Op.cit, pp: 9-11 . 
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 ستتوجه المجتمعات ذات التوجه العالي في بعدي تجنب عدم التأكد وفروقات  :الفرضية الرابعة

  . السلطة وفي نفس الوقت تكون متدنية في بعدي الفردية  والذكورة نحو السرية بدرجة عالية

، حيث نالحظ أن بعدي تجنب عدم التأكد والفردية 1-2ويمكن تلخيص تلك الفرضيات في الجدول 

ففي  .المحاسبيتين األكثر أھمية، بينما بعدي فروقات السلطة والذكورة ھما األقل أھمية القيمتينھما 

المجتمعات التي تكون درجة تجنب عدم التأكد كبيرة ستتميز بدرجة مھنية ضعيفة بمعنى أي أن 

ھناك (المحاسبين في ھذا المجتمع ال يتمتعون بالحرية في عملية اتخاذ القرار وممارسة مھنة المحاسبة 

ستكون مكتوبة  ، ألن القواعد والتطبيقات المحاسبية)مجال ضيق للحكم الشخصي من طرف المحاسبين

ومحددة مسبقا في شكل قوانين، وبالتالي فإن التوحيد المحاسبي سيكون كبير في تلك المجتمعات، كذلك 

وباألخص في مجال القياس المحاسبي نظرا ألن ) متحفظة أكثر(فالتطبيقات المحاسبية ستكون أقل تفاؤال 

نفس الوقت ستكون سرية اإلفصاح  المجتمع األكثر تحفظا ستكون نظرته تشاؤمية نحو المستقبل، في

  .المحاسبي عالية ألن األفراد يسعون دائما إلى التقليل من دائرة تداول المعلومة

  الثقافية Hofstede المحاسبية وأبعاد Grayالعالقة بين أبعاد ): 1-2(جدول رقم 

الفردية بحرية أكبر في ممارسة األحكام والتطبيقات  المجتمعاتوسيتمتع الممارسين والمھنيين في 

للممارسات المحاسبية، وبالتالي سيكون تنوع ومرونة في ) مھني(المحاسبية وسيكون ھناك تنظيم ذاتي 

  .  أكثر شفافية في اإلفصاح الممارسات المحاسبية وستكون ھذه األخيرة أكثر تفاؤال في التقييم

يمكن القول أن إنعكاسات القيم المحاسبية السابقة على النظام المحاسبي ألي بلد  سبقمن خالل ما 

 " Authority"ھي الحكم أو السلطة  Radebaugh &Gray (1993)تنحصر في ثالثة عناصر كما قدمھا 

قييم المحاسبي واإلفصاح المحاسبي كما ھي وھي كل ما يتعلق بمسار التنظيم والتوحيد المحاسبي، والت

، ويبين الشكل أيضا أن المھنية والتوحيد ھما القيمتين Grayالمقدم من طرف  4-2مبينة في الشكل رقم 

  القيم الثقافية
Cultural Values 

(Hofstede) 

  Accounting values (Gray)القيم المحاسبية 
  المھنية

Professionalism 
  التوحيد

Uniformity  
  التحفظ

Conservatism  
  السرية

Secrecy  
  فروقات السلطة

Power Distance -  +  ؟  +  

  تجنب عدم التأكد
Uncertainty Avoidance -  +  +  +  

  الفردية
Individualism +  -  +  -  

  الذكرية
Masculinity ؟  ؟  -  -  

تدل على وجود عالقة  -على وجود عالقة طردية بين المتغيرين؛ أما اإلشارة تدل  +بالنسب لإلشارة  
فتدل أن العالقة غير محددة ؟عكسية بين المتغيرين؛ أما اإلشارة 

Source : Baydoun, N. & Willet,t R., Cultural Relevance of Western Accounting Systems to 
Developing Countries, Abacus, 31 (1), 1995 , p: 71



61 ي  ى التوافق املحاس الدو                                  الفصل الثاني عوامل البيئة املحاسبية وأثرها ع

، كما تعتبر Authority&Enforcement لھا التطبيق األكثر صلة بعمليتي التنظيم المحاسبي وعملية فرض

لقياس المحاسبي وخاصية السرية ھي األنسب لعملية اإلفصاح خاصية التحفظ األكثر صلة بعملية ا

بتصنيف النظم المحاسبية للدول باستعمال الخاصيتين األولين من جھة  Grayإذن قام   1. المحاسبي

  . Hofstedeوالخاصيتين األخيرتين من جھة أخرى من خالل الربط بين المناطق الثقافية لـ 
  سبية وعالقتھا بالقياس واإلفصاح المحاسبيالمحا Gray أبعاد ):4- 2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

الربط بين القيم الثقافية والقيم المحاسبية واستعملھا لتصنيف النظم  Grayكما قلنا سابقا حاول 

لھذا جاءت بعده دراسات . المحاسبية الدولية، لكن في الحقيقة لم يقدم إثباتات أو إسقاطات واقعية لنموذجه

أو قيمة (ت إختبار صحة نموذجه، من خالل البحث عن وجود عالقة بين القيم الثقافية والقيم كثيرة حاول

 Eddie, 1990; Salter and(المحاسبية وفي نفس الوقت تصنيفه للنظم المحاسبية الدولية مثل ) واحدة فقط

Niswander, 1995; Gray and Vint, 1995; Sudarwan and Fogarty, 1996; Zarzeski, 1996; 

                                      
1- Doupnik, T.S., Tsakumis, G.T., A Critical Review Of Tests Of Gray's Theory Of Cultural Relevance, Journal of 

Accounting Literature, 23, 2004, p:12. 

 النظم المحاسبية
Accounting systems 

 القيم الثقافية

 

 القيم المحاسبية

 

  مميزات النظم المحاسبية 
 الممارساتأو 

قرب مقابل بعد فروق 
  السلطة

المهنية مقابل الرقابة 
 التشريعية

 والتوحيد مقابل المرونة

 

  مسار التنظيم والتوحيد 

Authority&enforcement

ضعف مقابل كبر تجنب 
  عدم التأكد

 التقييم والقياس التحفظ مقابل التفاؤل

  الفردية مقابل الجماعية
 اإلفصاح المحاسبي السرية مقابل الشفافية

  الذكورة مقابل األنوثة

Source: Baydoun, N. & Willett, R., Op.cit ,p:71
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Wingate, 1997; Jaggi and Low, 2000; Hope, 2003 ( لكن أن أغلبھا ركز على بعد السرية الخاصة ،

   1.ربما ألنھا األسھل لإلختبار من الناحية العملية Grayبـ 

بالنسبة لخاصية السرية،  Gray (1998)فرضيات نموذج  Gray&vint(1995)أكدت دراسة  مثال

ردية بين الفردية والذكرية مع اإلفصاح المحاسبي، وعالقة عكسية بينه حيت وجدت أن ھناك عالقة ط

وبين بعدي تجنب عدم التأكد وفروقات السلطة، كذلك فإن بعدي الفردية وتجنب عدم التأكد ھما األكثر 

ترابطا مع اإلفصاح المحاسبي، كما أشارت الدراسة إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار تأثير العوامل 

    2.على اإلفصاح المحاسبي مستقبلياالمؤسسية 

باختبار عالقة اإلفصاح المحاسبي مع الثقافة وطبيعة النظام القانوني،  Jaggi &Low (2000)وقام 

حيث إفترض الدور الوسيط الذي تلعبه طبيعة النظام القانوني بين الثقافة واإلفصاح المحاسبي، فھو 

وق المالي في التأثر على اإلفصاح المحاسبي داخل الدول يفترض أن الثقافة تلعب دورا أكبر من قوى الس

. ذات النظام المدني، بينما تلعب قوى السوق المالي دورا أقوى من الثقافة في الدول ذات القانون العرفي

وأكدت الدراسة تلك الفرضية، حيث وجدت عالقة طردية بين اإلفصاح المحاسبي وأبعاد الفردية وفروق 

وأضاف . التأكد، وعالقة عكسية مع الذكورة داخل الدول ذات نظام القانون المدنيالسلطة وتجنب عدم 

الباحثان أنه ال توجد عالقة بين األبعاد األربعة للثقافة واإلفصاح المحاسبي إذا أخذنا بالحسبان العامل 

قافة من إنه لمن المبكر جدا إستبعاد الث" رأي مخالف حيث يقول   Hope (2003)قدم لكن  3.القانوني

  4".العوامل المحددة لدرجة اإلفصاح المحاسبي للشركات

دور الثقافة السائدة على سلوك إدارة األرباح من طرف    Han et al.(2010)دراسة كما حللت 

في إثنان وثالثون بلدا، وأكدت وجود عالقة طردية بين سلوك إدارة  2003-1992المسيرين  للفترة بين 

كما بينت وجود . خص في البلدان التي تتميز بحماية قانونية كبيرة للمستثمريناألرباح والفردية وباأل

عالقة عكسية بين سلوك إدارة األرباح وتجنب عدم التأكد، لكن تلك العالقة تصبح طردية في البلدان التي 

رباح وھو ما يعني أن درجة حماية المستثمرين تقلل من سلوك إدارة األ. تتميز بحماية أكبر للمستثمرين

مھما كانت البيئة الثقافية، بمعنى أن عوامل درجة حماية المستثمرين والفردية وتجنب عدم التأكد تؤثر 

      5.بااليجاب على سلوك إدارة األرباح حتى ومع تطبيق معايير محاسبية ذات جودة عالية

                                      
1 - Tsakumis, G.T., The influence of culture on accountants’ application of financial reporting rules. Abacus,43(1), 

2007,p.31 

2 -  Gray, S.J. & Vint, H., The Impact of Culture on Accounting Disclosures: Some International Evidence, Asia-Pacific 
Journal of Accounting, 2 , 1995, pp:33–43. 

3- B. Jaggi, P. Y. Low, Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures, The International 
Journal of Accounting, 35(4), pp. 495-519 

4- Hope, O.K, Firm-level disclosures and the relative roles of culture and legal origin, Journal of International Financial 
Management & Accounting, 14, 2003, p: 223. 

5- Han et al., A cross-country study on the effects of national culture on earnings management, Journal of International 
Business Studies, 2010, 41, p: 123–141. 
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المحاسبين مما سبق يمكن القول أن كيفية َتَقُبل وفھم وتطبيق القواعد المحاسبية من طرف 

ستختلف من بيئة ثقافية إلى أخرى نظرا ) وباألخص تلك التي تتطلب الحكم أو االجتھاد الشخصي(

حيث  Hofstede (2001)وُيدعم ھذا الكالم  Tsakumis (2007)1 .إلختالف القيم الثقافية الموجودة بينھا 

ومن . ه القيم الثقافية المختلفةكلما كان العمل أو الوظيفة تتطلب الحكم الشخصي كلما تحكمت في" يقول 

الطبيعي نجد أن أھم القيم المحاسبية التي تؤثر بشكل كبير على الحكم الشخصي ھما التحفظ السرية وھما 

  .   Baydoun&Willett (1995)2باألساس اللتان تحكمان كل من القياس واإلفصاح المحاسبي على التوالي 

 Religionالدين  .3

العناصر المساھمة في تطور المحاسبة بين العصور ألنه يمس معتقدات ُيعتبر الدين أحد أھم  

ين ھو حيث يمكن القول أن الد. وحتى تعامالتھم االقتصادية ماألفراد والقيم كذلك فھو يوجه سلوكياتھ

لمجتمعات، فمثال في المجتمعات اإلسالمية نجد أن الدين اإلسالمي يوجه الموجه للحياة االقتصادية ل

ع نواحي الحياة بما فيھا الحياة االقتصادية مثل تحريمه للربا وفرضه للزكاة وكذلك تحريمه ويحدد جمي

. 3الخ، ھذا سيحجم تطور السوق المالي وبالتالي تقليص الدور المعلوماتي للمحاسبة وتطورھا...لإلحتكار

تمع في كل حقبة، وبما ذلك المج تكذلك يجد المتتبع لتطور المحاسبة عبر التاريخ أنھا كانت تلبي احتياجا

أن كل حضارة تستفيد من إرث الحضارات السابقة لھا وتقوم بتطوير تلك العلوم لتلبي احتياجاتھا، وبما 

أن كل حضارة كانت لديھا مجموعة من األطر كانت توجھھا ويعتبر الدين أحد تلك العناصر إذن بشكل 

  .لمحاسبةتحديد وتطوير افي غير مباشر فإن الدين يلعب دورا مھما 

السائدة في مجتمع ما، فھو يحدد ما يجب على األفراد  والقيمحكم في المعتقدات تكذلك ألن الدين ي

اتجاه خالقھا وما يجب عليھا اتجاه المخلوقين، إذن فالدين يتدخل مباشرة في تحديد الثقافة السائدة في 

، وبما أن ھناك العديد 4الي القيم المحاسبيةباألحرى القيم الثقافية التي ذكرناھا سابقا وبالت أومجتمع معين 

من الشرائع عبر العالم فسيؤدي ذلك إلى وجود قيم ثقافية وقيم محاسبية مختلفة وفي األخير أنظمة 

في نفس الوقت يلعب الدين دورا مھما في تحديد أطر المسؤولية االجتماعية، فمثال نجد . محاسبية مختلفة

لمسلمين قواعد ألخالقيات التجارة، ومن منطلق أن كل مسلم ھو مسؤول أن الدين اإلسالمي الذي يقدم ل

ومحاسب عن كل أفعاله بما فيھا المدير والمالك وكذلك المحاسبين والمراجعين، فھذا سيجعلھم أكثر 

                                      
1 - Tsakumis, G.T., The influence of culture on accountants’ application of financial reporting rules, Abacus, 43 (1), 

2007, pp: 31. 
2 - Baydoun, N.& Willett, R., Cultural relevance of western accounting systems to developing countries, Abacus, 

31,(1),1995, pp:78. 
3  - Archambault, J.J.& Archambault, M.E., Op.cit, p: 6.  
4 - Hamid S., et al., Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting?, 

Abacus, 29(2), 1993, p: 131. 
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حرصا وأكثر مسؤولية عن األمانة المقدمة إليھم وبالتالي سيبدلون قصار جھدھم في سبيل تحقيق النفع 

   1.لك المجتمعللمؤسسة وكذ

 ومھنة المحاسبة درجة تطور التعليم المحاسبي .4

ُتظھر العديد من الدراسات أن درجة تطور التعليم كأحد العوامل المؤثرة على الممارسات 

أوال ألن ھناك عالقة . أوجه لعدةالمحاسبية، وبالتالي أحد أسباب االختالفات المحاسبية بين الدول وذلك 

في بلد ما، ففي البلدان متطورة التعليم  الموجودةودرجة تطور مھنة المحاسبة بين درجة تطور التعليم 

تكون مخرجات التعليم المحاسبي التي تتمثل في المھنيين المحاسبيين وكذلك مستخدمي المعلومات 

المحاسبية ذات كفاءة عالية، ھذا سينتج عنه وعي إيجابي وطلب متزايد عن معلومات محاسبية ذات 

، وھو ما سيرفع التحدي أمام ھيئات التوحيد المحاسبي في تلك البلدان من أجل إيجاد معايير 2جودة عالية

محاسبية ذات جودة عالية، ومن جھة أخرى سيخلق ضغوط على معدي المعلومات المحاسبية والمالية 

في الدول كذلك ھناك عالقة بين التعليم المحاسبي للدول النامية مع نظيره   3.إلنتاجھا بجودة عالية

المتقدمة حيث تكون في أغلب األحيان تابعة للدول المستعمرة لھا، وھذا ما يخلق عالقة وطيدة بين المھنة 

إلى أنه  Wijewardena& Yapa(1998) والتطبيقات المحاسبية بين تلك الدول، فمثال توصلت دراسة

التعليم المحاسبي فيھما بقي تابعا وسيريالنكا إلى أن  ةبالرغم من مرور زمن طويل إلستقالل بلد سنغافور

  4).إنجلترا(لنمط التعليم للبلد المستعمر لھما 

كما يعتبر التعليم المتطور أحد العوامل المساعدة أو المسھلة لمسار التوافق المحاسبي الدولي، 

جات ألنه بالضرورة تكون مخر( المحاسبية الدولية بشكل جيد  المعاييرحيث يساعد أوال في فھم وترجمة 

، وبالتالي نقل التكنولوجيا )التعليم المتطور مھنيين وممارسين وكذا محللين ذوي درجة عالية من الكفاءة

في نفس الوقت سينتج عن التعليم الجيد بحوث محاسبية ذات جودة عالية تساعد . المحاسبية بشكل جيد

بين اللغة والثقافة سيحدد طريقة  المحاسبي لتلك الدول، كما أن الترابط الموجود المحيطعلى فھم حيثيات 

إدراك أفراد مجتمع ما للمفردات والمفاھيم المحاسبية األجنبية، فكلما كانت الثقافات واللغات متقاربة فإن 

. ومنه نجاح وسھولة نقل تلك التكنولوجية المحاسبية ،ذلك يؤدي بالضرورة إلى القابلية والفھم الجيد لھا

المستعمرة من طرف الدول األنجلوساكسونية التي تكون اللغة اإلنجليزية  ويتجسد ھذا المفھوم في الدول

ھي اللغة الرسمية األولى أو الثانية في تلك البلدان، وقد وجدت سھولة في تطبيق المعايير المحاسبية 

  5. الدولية التي تعد باللغة اإلنجليزية

                                      
   .180: محمد المبروك أبو زيد، مرجع سابق، ص -  1

2  - Cooke, T., Wallace, O., Op.cit, p: 84. 
3 - Belkaoui, A., Economic political and civil indicators and reporting disclosure adequacy  - Empirical investigation, 

Journal of Accounting and Public Policy, 2,1983,p: 208. 
4 - Wijewardena, H.& Yapa, S., Colonialism and Accounting Education in Developing Countries: The Experiences of 

Singapore and Sri Lanka, The International Journal of Accounting, 3(2),1998, pp: 269-281. 
5  -  Evans, L., Language, Translation and the Problem of International Accounting Communication, Accounting, 

Auditing & Accountability Journal,17(2), 2004, p:2. 
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  العوامل االقتصادية : ثانيا 

طبيعة تتمثل في نوع ودرجة تطور النظام االقتصادي السائد؛  ويةثان إقتصادية عوامل خمس توجد

والتكتالت  الروابطاالقتصادية الدولية؛ مستوى التضخم؛  األنشطة؛ حجم المؤسسات نظام تمويل

  .االقتصادية الدولية

 تطور ونوع النظام االقتصادي السائد  درجة - 1

) القتصاد الموجه أو االقتصاد الرأسماليا(درجة التطور االقتصادي ونوع النظام االقتصادي  رتؤث

فدرجة التطور . الدولة تلك في الموجود المحاسبية الممارساتمباشرا على  تأثيرا ماالمتبنى في دولة 

 النمو ذات االقتصاديات فيف المحاسبية، والممارسات األنظمة تطور عباطراد م االقتصادي تؤثر

 اتالتطورمواكبة لللقياس واإلفصاح  كأداةورھا في المجتمع د المحاسبةتؤدي  أن يجب الكبير االقتصادي

ويغلب  1.متطورة محاسبية ومعايير نظميحصل في األنشطة االقتصادية من خالل إيجاد  الذيالتعقد و

على االقتصاديات المتطورة اإلقتصاد الخدماتي، وبالتالي فإن اإلھتمام بالتطبيقات المحاسبية المتعلقة 

نتاجية مثل تقييم التثبيتات المادية أصبح أقل اھتماما وفي نفس الوقت ينصب االھتمام باإلقتصاديات اإل

       2.على تقييم األصول المعنوية والموارد البشرية

النشاطات  فيه عقدتوتمرتفع التكنولوجيا  ھااقتصاد يكونالمتطورة  االقتصادياتأن في  نجدكما 

 القرار لمتخذي الجديدة المتطلبات لتلبي تتطور أن يجب اسبةالمح فإن وبالتالي االقتصادية، الشركاتو

أما في  3.)القرار واتخاذ األداء تقييم الرقابة، مشكليزداد ( االقتصادية النشطات بتطور تتطور التي

ھي عليه المتطورة،  مماتعقيدا وتطورا االقتصادية تكون أقل  األنشطةفنجد أن  األقل تطورااالقتصاديات 

سبيل المثال  على. المحاسبية القوائمھي ال تحتاج إلى محاسبة معقدة لتلبية احتياجات مستعملي وبالتالي ف

ذات أھمية كبيرة في البلدان تكون ن براءات االختراع وحقوق الملكية الصناعية والتجارية نجد أ

 ألن لمتخلفةانجده في البلدان ال ما  وھوحمايتھا من أجل تتطور لالمحاسبة  ما يوجب على ،المتطورة

  4.المتطورة البلدان في بھا تحظى التي باألھمية تتمتع ال الصناعية الملكية حقوق

 المحاسبية الممارسات وبالتالي المحاسبة وأھداف دورالنظام االقتصادي المطبق بدولة  يحدد نوع

 الدولة فطر من االقتصاد تنظيم كيفية ھو المحاسبة ودور لھدف المحدد الشيءألن . فيه جودةوالم

ففي االقتصاديات الموجھة يكون كل شيء مراقب من  وبالتالي ما طبيعة الدور الذي تلعبه المحاسبة،

                                      
1  - Zeghal, D., Mhedhbi, K., An analysis of the factors affecting the adoption of  IAS by developing countries, The 

International Journal of Accounting, 41, 2006, pp: 376–377. 
2  - Choi, F.D.S., Meek, G.K., International accounting, Pearson Education, 7th  ed, USA, 2011, p: 33. 
3  - Roberts, C. et al, International Financial Reporting, prentice hall, 3 rd ed, UK, 2005, p: 148.  

  . 249:، ص2004أمين السيد أحمد، المحاسبة الدولية، الدار الجامعية، مصر،  -  4
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، في ھذه الحالة يكون للمحاسبة دورين )الخ. . . األسعار، العرض الطلب( ومحدد مركزيا  طرف الدولة

ھا ھدف، وال يكون االقتصاد مراقبة في المساعدةوالمساعدة في عملية التخطيط المركزي  ماأساسيين ھ

دور  الدولة فيه تلعب الذي الرأسمالي االقتصاد في عليه كونت ما عكس وھو الربح تحقيق المساعدة على

 ،السوق في العرض والطلبعن طريق  اة االقتصادية، حيث تحدد األسعاردون التدخل في الحي المنظم

رباح والمساعدة في اتخاذ القرارات األفي تحديد يجعل دور المحاسبة يكمن وجوا المنافسة  يخلق وھو ما

ولكن يعتبر الكثير من الكتاب أن اإلقتصاد الرأسمالي ھو األنسب  1.من طرف األعوان االقتصاديين

لتطور المحاسبة ألن دور المؤسسة فيه ال يجب أن يقتصر فقط على إنتاج السلع والخدمات، بل يجب أن 

ية تلبي احتياجات مستعمليھا، وھو سيخلق الكثير من الضغوط على يتعدى إنتاج معلومة محاسبية ومال

  2.المحاسبة لتلبيتھا مما يجعلھا في تطور مستمر

  الشركات السائد تمويل نمط - 2

أھم المحددات والمؤثرات األساسية على األنظمة المحاسبية  أحد الشركات نمط تمويل عتبريُ 

حيث  ،طريق القروض أو عن طريق إصدار األسھم عنيكون الشركات  نجد في الغالب تمويلوللدول، 

 ومواصفاتطرق  وكذلكد طرق القياس واإلعتراف المحاسبي يحديلعب كال النوعين دورا مھما في ت

 واليابان في فرنسا وألمانيا وإيطاليا الدولة أو الثرية والعائالت البنوك تلعب المثال سبيل على 3.اإلفصاح

 ثانويا دورا المالية األسواق تلعب بينما ،اإلقتصاديات تلك في الموجودة المؤسسات تمويل في كبيرا دورا

 في المبالغة، كالتقييم عملية في التحفظ صفةالممارسات المحاسبية سيطغى على  مما التمويل عملية في

والحفاظ على مصالح المقرضين الذين  بھدف تخفيض النتيجة والمؤونات الكاتتاإلھ تخصيص

وبالتالي فإن الطلب على  .والحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسة يستطيعون الوصول

وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمراجع الذي يكون معين في أغلب  ،اإلفصاح في ھذا النوع يكون أقل

وبالتالي فدوره  ،األحيان من طرف مجموعة قليلة من المساھمين الذين يملكون األغلبية من رأس المال

 يتمتع المستثمرين وال ضعيفةاألسواق المالية  تكونكذلك  4.بشكل أكثر على المسيرين يكون رقابي

 5.كبيرة حمايةب داخلھا

الواليات المتحدة األمريكية  كنمط للتمويل مثل  المالية األسواق وفي الدول التي تسود المقابل في 

المؤسسة وكذلك التنبؤ بالتدفقات  المستثمرين في تقييم المحاسبية الممارساتوبريطانيا يجب أن تساعد 

كذلك  ،6المستقبل إلى تقييمھا في وتتجه تحفظا أقل المحاسبةوھو ما يجعل  ،النقدية المستقبلية للمؤسسة

فإن مستخدمي المعلومات المحاسبية ال يستطيعون الحصول على المعلومات المالية والمحاسبية الخاصة 
                                      

1  - Roberts, C. et al., Op. Cit, pp: 146-147.  
2  - Belkaoui, A., 1983, Op.cit, p : 210. 

  .139: ص سابق، مرجعمحمد المبروك أبو زيد،  -  3
4  Nobes, C., Parker,P., Comparative international accounting, 10th ed, Prentice Hall imprint, England, 2008, p: 31. 
5 - Porta, R. La. et al, Legal determinants of external finance, Journal of Finance, 52(3), 1997, p: 1131. 
6  - Roberts, C. et al, Op. Cit, p:156.  



67 ي  ى التوافق املحاس الدو                                  الفصل الثاني عوامل البيئة املحاسبية وأثرها ع

ضغطا كبيرا على  سيولدوھو ما  "اإلفصاح الرسمي" بالمؤسسات إال عن طريق القنوات الرسمية

الشركات لكي تقوم باإلفصاح عن وضعيتھا لكي تلبي إحتياجات المستثمرين الحاليين الذين لھم الحق في 

معرفة كيفية تسيير استثماراتھم، وكذلك المستثمرين المستقبلين الذين يريدون معرفة أكبر قدر ممكن عن 

 تلك داخلما يفسر وجود حماية كبيرة لحقوق المستثمرين  وھو .ستثمار فيھاالشركة التي يريدون اال

بة األسواق المالية اتمارس ھيئات رقأخرى   جھةمن  .من طرف ھيئات مراقبة األسواق المالية الدول

داخل الدولة لكي تفرض عليھا الممارسات المحاسبية التي  المحاسبي التوحيدضغطا كبيرا على ھيئات 

في مسار األمريكية ليل على ذلك دور لجنة مراقبة البورصة دثمرين، وخير تترعى مصالح المستخدم أو 

  .التوحيد المحاسبي للوليات المتحدة األمريكية

الشركات  نمط التمويلفيھا  كونيالتي  لالعديد من الدراسات أن الدوأثبتت  أخرى جھة من

 دراسة، حيث تؤكد الدولية المحاسبية المعايير بيقتطأكثر إحتماال ل تكون السائدھو باألسواق المالية 

Zeghal& Mhedhbi (2006) داخلعدة عوامل تتحكم في نجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية  وجود 

وھي نفس الفكرة التي أكدتھا  1.العملية في إيجابيا دورا المالي السوق تطور درجةوتلعب  النامية الدول

حيث بينت أن الدول ذات األسواق المالية الكبيرة تقوم باإلفصاح ، Adhikari &Tondkar (1992)دراسة 

 Salterوأضاف إلى ذلك  2عن معلومات أكثر من تلك الموجودة في الدول ذات األسواق المالية الصغيرة،

أن ُبعد درجة تجنب عدم التأكد يعتبر من بين أسباب التي تعيق تطور األسواق المالية وبالتالي  (1998)

     3.نظرا ألن الطلب على ھذا األخير ھو تابع لتطور السوق المالي اإلفصاح المحاسبيتطور 

 االقتصادية الدولية األنشطةحجم  - 3

 الصادرات حجم ارتفع فكلما الدولية االقتصادية األنشطة بحجم المحاسبية الممارسات تتأثر 

 ممارسات إلى الحاجة ديزت س الوقتوفي نف أفضل، وإفصاح تقارير إلى الحاجة زادت كلما والواردات

حيث أدى النمو  ،وغيرھا المالية القوائمو العمليات وترجمة األجنبي الصرف بعمليات تتعلق محاسبية

لتطور انتيجة  النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحالي في حجم التجارة الدولية الكبير في

حجم اإلستثمارات  وازديادترابط األسواق المالية  أثر وكذلك ،التكنولوجي وتطور طرق المواصالت

 .  لمواكبة ذلك التطور لمحليةا تطور الممارسات محاسبيةالخارجية 

على الممارسات  امباشر اتأثيرمعينة حجم وعدد الشركات المتعددة الجنسيات في دولة لفإن  كذلك

 الشركات  عنختلف تركات متعددة الجنسيات ألن النشاطات والعمليات التي تقوم بھا الش فيھا،المحاسبية 

 تتطلب لتيا "Consolidated Information"المالية  القوائم جميعت عمليات المثال سبيل فعلى المحلية،

                                      
1 - Zeghal, D., Mhedhbi,  K., Op.cit, p: 384. 
2 - Adhikari, A. & Tondkar, R. H ., Environmental factors influencing accounting disclosure requirements of global 

stock exchanges, Journal of International Financial Management and Accounting, 4(2), 1992,p:95 
3 - Salter, S. B., Corporate financial disclosure in emerging markets: does economic development matter?, International 

Journal of Accounting, 1998, 33(2), 228. 
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 متعددة الشركات أن كما. التحويلومعالجة أرباح وخسائر أسعار الصرف  كذلك خاصة محاسبية قواعد

رسات المحاسبية الخاصة ببالدھا األصلية عن طريق الضغط نشر المما مھما في دورا تلعب الجنسيات

  . المحلية التوحيدعلى ھيئات 

 مستوى التضخم  - 4

وھو بمثابة العوامل  المحاسبية الممارسات على المؤثرة االقتصادية العوامل أحد التضخم عتبريُ 

التضخم السائد كلما كان معدل  حيث المذكور سابقا، Doupnik&Salterالمحفزة للتغيير حسب نموذج 

على أنه االرتفاع المستمر  التضخمعرف يُ و 1.التكلفة التاريخيةبكل التقييم امش ت معهمرتفع كلما ازداد

 غيراألصول حسب مبدأ التكلفة التاريخية  تقييم لألسعار، مما يجعلفي المستوى العام  الملحوظو

ستوجب القيام بتعديالت على ما ي ھوو للشركات، الحقيقي الواقعالمالية  القوائمتعكس  لكيصالحا 

اعتماد مبدأ القيمة الجارية في عملية كالممارسات المحاسبية من أجل معالجة اآلثار الناجمة عن التضخم 

 2. التقييم

عندما قامت ھيئة معايير كمثال عن ذلك التغير  في الواليات المتحدة األمريكية ويعتبر ما حدث

التقارير المالية وتغيرات  "بعنوان  1979في سنة  33ار المعيار رقم المحاسبة المالية األمريكية بإصد

ح في قوائم تكميلية عن بعض البنود بالتكلفة الجارية على افصاإلالشركات الكبيرة أجبر الذي  "األسعار

مثل ھذه الممارسات لم تكن معروفة لدى المحاسبين قبل حدوث التضخم . أساس القدرة الشرائية العامة

 في التضخم درجة انخفضت بعدھا ،لي جاءت كنتيجة للتغيرات البيئية بالواليات المتحدة األمريكيةوبالتا

 ما معظم يلغي" 2 رقم" المعيار 1984 سنة األمريكية المالية المحاسبة معايير مجلس أصدر الحقة فترة

 1986 سنة فيو .لجاريةا التكلفة بيانات عن باإلفصاح واالكتفاء ،1979 لسنة"  33 رقم" المعيار في جاء

 نتيجة الصرف أسعار في التغيرات أثر عن اإلفصاح بخصوص سبق ما كل يلغي 89 رقم المعيار صدر

    3. قبل عما التضخم معدل انخفاض

 والعالقات االقتصادية  الروابط -2

 ؤثر على الممارساتالروابط والعالقات االقتصادية مع الدول األخرى من  العوامل التي تُ  تعتبر

ن الدول الٌْمسَتْعِمرة تبحث دوما إلى عامال مھما في ذلك أل االستعمار وُيعتبرالمحاسبية للدول،  النظمو

فإن الدول الٌْمسَتْعَمرة بعد خروجھا من  كذلك. الوسائل جميعبإبقاء نفوذھا وتحكمھا في البلدان الٌْمسَتْعَمرة 

تكون منھكة من  ألنھا التي الْمسَتْعِمرة لھادول االستعمار تلجأ إلى تطبيق النظام المحاسبي الخاص بال

                                      
1  - Roberts, C. et al, Op.cit, p:149.  

  . 250:ص سابق، مرجع أحمد، السيد أمين - 2
  . 159:ص سابق، مرجعمحمد المبروك أبو زيد،  -  3
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ذلك  ومثال 1،بيئتھا تالءمبھا  خاصة نظم إلنشاء الوقتوألنھا ال تملك اإلمكانيات و االستعمار،طرف 

 Plans عن فرنسا قامت بتبني النظام المحاسبي العام الفرنسي 1962الجزائر عند استقاللھا سنة 

Comptable Générale Français (PCG). 

كعامل آخر مؤثر على المستوى  التكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية ومن جھة ثانية تلعب

 المحاسبية األنظمة على اتأثير لهحيث كان  ذلك، عن مثاال األوروبي اإلتحاد يعتبرو اإلقليمي والدولي

 يسمى ما لخلق حاجةال ظھرت التكامل ھذا ولتسھيل فيھا، اقتصادي تكامل خلق بھدف األعضاء للدول

 خالل من األعضاء الدول بين ما المحاسبية اإلختالفات تقريب محاولة طريق عن المحاسبي بالتوافق

  2. اإلختالفات تلك يحصر إطار وضع

  العوامل السياسية والقانونية:ثالثا

  العوامل السياسية - 1

فالفلسفة التي يحملھا في  تؤثر نوعية النظام السياسي السائد على المحاسبة بطريقة غير مباشرة،

طياته نوعية النظام السياسي تؤثر بشكل كبير على نمط الحياة العامة ألفراده وعلى الحياة االقتصادية 

حيث أن نوع النظام السياسي يؤثر . بشكل خاص كنوعية النظام االقتصادي السائد والنظام المحاسبي

ريا ھذا يؤدي إلى عدم وجود حرية في اختيار الشعب على الحريات الفردية، مثال إذا كان النظام دكتاتو

للحكومة وبالتالي ال تكون ھناك حرية ومشاركة في اتخاذ القرار، وھذا ال يساعد على تطوير مھنة 

إن درجة الحرية السياسية " Belkaouiالمحاسبة بشكل يبرز فيه مبدأ اإلفصاح الكامل والعادل حيث يقول 

ھي درجة حرية الحقوق السياسية، الحرية الفردية ونوع النظام السياسي، تتأثر بثالثة عوامل أساسية 

وأن القمع السياسي في أي دولة ينتج عنه خسارة وفقدان للحرية السياسية وكذلك الحرية الفردية مع 

  3 ."وجود أنواع معينة من النظم السياسية التي يمكن أن تعيق تطور المحاسبة

االستقرار االقتصادي الذي يعتبر ضروريا من أجل التطور  ويؤثر االستقرار السياسي على

والتحسين المستمر للمحاسبة، فھو يؤثر على كمية االستثمارات األجنبية المباشرة التي تلعب دورا مھما 

الذي يعتبر من مكاتب المراجعة الدولية  Ernst&Youngوقد قام مكتب . في دفع عجلة التطور االقتصادي

شركة من الشركات العالمية التي تعاني من عدم استقرار سياسي الذي   1000 لـ بدراسة استقصائية

من المستجوبين أن عدم وجود استقرار  %53ينعكس بدوره على وضع االستثمار في ذلك البلد، وقد ذكر 

  . 4سياسي يعتبر عائقا رئيسيا لالستثمار

                                      
1 - Chamisa, E.E., The Relevance and Observance of the IASC Standards in Developing Countries and the Particular 

Case of Zimbabwe , The International Journal of Accounting, 35(2), 2000,p :277. 
2 - Colasse, B., harmonisation comptable internationale, Op. Cit, p:758.  
3- Belkaoui, A., Economic,political and civil indicators and reporting and disclosure adequacy: Empirical 

investigation,  Journal of Accounting and Public Policy, 2, 1983, p:209. 
  . 252: أمين السيد أحمد لطفي، مرجع سابق، ص 4- 
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سية، حيث تؤدي اإلجراءات تمثل العوائق البيروقراطية العامل الثالث من العوامل السيا

البيروقراطية إلى بطأ وتأخر اتخاذ القرارات وبالتالي ال تكون في أوانھا مما يؤثر في عملية التطور 

كما يساھم النظام السياسي الفاسد في التدھور االقتصادي للبلد، حيث أن  1.االقتصادي وتطوير المحاسبة

بالسلطة يؤدي إلى تخصيص غير كفء للموارد وضع السياسة واتخاذ القرار عن طريق القائمين 

االقتصادية بسبب تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة البالد من طرف الطبقة الحاكمة والمحاباة في 

كما يلعب التدخل السياسي في الحياة االقتصادية وباألخص في  2.توزيع المناصب على عامل الكفاءة

  3.تقف أمام نجاح التوافق المحاسبي الدولي البلدان النامية كأحد أكبر العوائق التي

 العوامل القانونية  - 2

مؤسسات ( تحدد األنظمة القانونية الكيفية التي يتعايش بھا أفراد مجتمع ما مع ھيئات الدولة 

فيما بينھم، وعلى ھذا األساس فنوعية النظام القانوني في بلد ما سيؤثر بالطبع على طريقة إصدار ) الدولة

  4.وھو ما يؤثر على نوعية الممارسات المحاسبة السائدة) طرق التوحيد المحاسبي(محاسبية القوانين ال

توجد في العالم عائلتين لألنظمة القانونية ھما األنظمة القانونية  Porta et al.(1998)فحسب دراسة  

  ".  Common or Case Law "واألنظمة القانونية العرفية " code or civil law "المكتوبة أو المدنية 

" Continental"التي أصبحت تسمى القارية " Civil Or Romano-Germanic" األولى أي  عائلةفال

وتكون القوانين فيھا مكتوبة وتغطي جميع نواحي الحياة العملية  تنحدر جذورھا إلى القانون الروماني،

فمن الطبيعي أن تصبح المبادئ مجاال كبير لإلجتھاد الشخصي، وبالتالي  تعطيكما تكون تفصيلية وال 

والقواعد المحاسبية جزءا من القوانين العامة للدولة وال يجوز تجاھلھا، وتكون القواعد المحاسبية داخلة 

وتوجد ھناك ثالثة تقسيمات فرعية لھذا . في العديد من القوانين مثل القانون التجاري وقانون الضرائب

انتشر إلى بلجيكا، ھولندا، والذي  1807صله إلى عھد نابليون سنة النوع ھي القانون الفرنسي الذي يعود أ

إيطاليا، غرب ألمانيا وأجزاء من بولندا، وإنتقل خالل الحقبة اإلستعمارية إلى جميع مستعمرات فرنسا 

للكسمبورج، إسبانيا والبرتغال اللتين بدورھما نشرتا ھذا النوع افي إفريقا وآسيا، كما توسع أوروبيا إلى 

بعد توحيد ألمانيا من  1897أما القانون األلماني الذي كتب سنة . في أمريكا الالتينية مستعمراتھاخل دا

، المجر، اليونان، سويسرا، اليابان، كوريا افي سويسرا، يوغسالفي فانتشرطرف بسمارك 

    5.سكندينافيةوتشيكوسلوفاكيا، أما القسم الثالث فھو القانون االسكندينافي الذي ينتشر في البلدان اإل

                                      
1  - Zehri, F. et al, Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by the developing 

countries , Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18, 2013, p: 59. 
2 - Deese, D. A., Why political and civil freedom are fundamental to economic freedom, reform, and restructuring. 

Journal of Private Enterprise, 14(1),1998, Fall, p: 65. 
3 - Nurunnabi, M., Does accounting regulation matter?’: An experience of international financial reporting standards 

implementation in an emerging country, Research in Accounting Regulation, 26, 2014, p: 236. 
4 - Doupnik, T. S. & Salter, S. B, op.cit, 1995, p: 195. 
5  - Porta et al, Law and Finance, Journal of Political Economy, 106, 1998, pp: 1118-1119. 
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العائلة الثانية من القوانين ويعود أصله إلى القانون "  Common Law"يعتبر القانون العرفي  

البريطاني، وتحدد القوانين الخطوط العريضة التي يجب على األفراد أن يتبعوھا وُيترك لھم مجال 

ي الحياة حالة بحالة على عكس النظام اإلجتھاد في األحكام التفصيلية أي أن القوانين ال تعالج جميع نواح

) تجميع إجتھادات القضاة عند معالجتھم القضايا(األول، كما يعتبر التراكم كمصدر للقوانين في ھذا النوع 

إنتشر ھذا النوع في المستعمرات . على عكس النوع األول الذي يكون مصدره الدراسات الممنھجة

المحاسبية  الممارساتوتكون 1ألمريكية، كندا، أستراليا والھند،البريطانية على غرار الواليات المتحدة ا

عامة وتوجيھية ويترك لممارسي المحاسبة حرية التصرف مع الحاالت، مع مراعاة الخطوط العريضة 

المحددة مسبقا من خالل المعايير والقواعد المحاسبية الموضوعة من طرف المنظمات المھنية الخاصة 

 2. وع من المرونة واالبتكار في تلك الممارساتوالمستقلة، ھذا يخلق ن

القانونية والنظم المحاسبية نجد أن األول يؤثر في الثاني من عدة  للنظمبالربط بين التقسيم السابق 

وكذلك مسار ) القانون التجاري(أوجه، فيحدد النظام القانوني اإلطار العام الذي تسير عليه الشركات 

داخل البلدان، كذلك يحدد العاملين السابقين ) عايير والقوانين المحاسبيةوضع الم(التوحيد المحاسبي 

الشروط العامة لإلفصاح والتقييم المحاسبي ) النظم القانون المدني(باإلضافة إلى القوانين الضريبية 

تعتبر الدول ذات القانون العرفي األكثر حماية لحقوق  Porta et al. (1998) حسب دراسة  . للشركات

مستثمرين، يليھا في الوسط القانون األلماني واإلسكندنافي بينما يأتي في األخير القانون الفرنسي، كذلك ال

بين درجة  عكسيةوأضافت الدراسة أن ھناك عالقة  ،نفس الشيء بالنسبة لدرجة حماية المقرضين

في البلدان التي تكون  الحماية القانونية للمستثمرين وتوسع ملكية الشركات، حيث نجد درجة حماية كبيرة

ملكية شركاتھا موزعة بين عدد كبير من المساھمين نظرا للضغوط الممارسة من قبلھم على الھيئات 

من جھة أخرى فوجود درجة حماية كبير للمساھمين في بلد معين يضمن لھم . الرقابية لألسواق المالية

ل في األسواق المالية، وبالتالي توسيع عوائد عن أمواله المستثمرة مما يشجع صغار المساھمين للدخو

   3.تطور األسواق الماليةملكية المؤسسات بين المساھمين و

 Legal" كذلك تؤثر درجة تطور النظام القانوني على طريقة إنفاذ وفرض تطبيق القوانين  

Enforcement "ف أن كما نعر. بشكل عام وعلى نوعية المعايير المحاسبية وطريقة تطبيقھا بشكل خاص

النظام القانوني المحاسبي يتكون من جانبين األول يتمثل في جانب صنع أو وضع المعايير المحاسبية 

وكال الجانبين مھمين ومكملين لبعضھما  4.والثاني يتعلق بفرض التطبيق الصحيح لھا) عملية التشريع(

ءة القوانين التي يتم البعض، فدرجة تطور الجانب األول من النظام القانوني تؤثر في نوعية وكفا

                                      
1 -Ibid, p:1119. 
2- Choi, F.D.S., G.K.Meek, International accounting, Pearson Prentice Hall, 6th ed. U S A, 2008, pp: 36-37. 
3  - Porta et al, Op.cit, p:1152. 
4  - Höltken, M., Ebner, G., Enforcement of Financial Reporting: A Corporate Governance Perspective, HHL Working 

Paper, http:www.hhl.de/fileadmin/texte/publikationen/arbeitspapiere/hhlap0150.pdf, Accessed 17 december 2016, p :6. 
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المحاسبية يؤدي إلى نتائج جيدة، ) المعايير(تشريعھا، لكن ليس بالضرورة توفير نوعية جيدة من القوانين 

جب توفر ميكانيزمات تضمن التطبيق الجيد لتلك القوانين مثل مھنة المراجعة، فعالية النظام ستوولھذا ي

ويظھر جليا  1.إلخ...وجود حماية قانونية للمستثمرين، )Corruptionعكس الفساد (القضائي والشفافية 

دور النظام القانوني في مرحلة فرض التطبيق في حالة تبنى دولة معينة للمعايير المحاسبية الدولية التي 

تعتبر ذات جودة عالية، ففي الحالة إذا لم توجد مكانيزمات تفرض عملية تطبيقھا فإن ذلك سيؤدي ال 

وكما ذكرنا سابقا فأن الدول المتطورة وباألخص ذات النظام العرفي لديھا  2.ةمحال إلى فشل العملي

معايير محاسبية ومھنة محاسبية متطورة وحماية أكبر للمستثمرين على عكس الدول النامية التي يتفشى 

فيھا الفساد والنظام القضائي غير المستقل، حتى وإن إستوردت معايير محاسبية من ھيئات أو دول 

، فإن ذلك لن يجلب نتائج جيدة ما لم يصاحب ذلك )مثل لجنة المعايير المحاسبية الدولية(رمتطو

   3.ميكانزمات تضمن التطبيق الجيد لھا

إضافة إلى ما سبق تؤثر طبيعة النظام القانوني على التوافق المحاسبي الدولي، فحسب دراسة  

Hopper et al.(2012)  ني إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية من تتجه أغلب الدول ذات النظام المد

أجل توفير حماية أكثر للمستثمرين وفتح باب األسواق المالية أمام المستثمرين األجانب، وأيضا ألجل 

ھذا ما أكدته  4.الرفع في خاصيتي القابلة للمقارنة والقابلية الفھم للمعلومات المحاسبية أي زيادة جودتھا

Daske&Gebhardt (2006)دراسة 
، حيث أعطت دليال على تحسن جودة المعلومات المحاسبية لدى 5

 Lantto (2007)6نفس النتيجة توصلت إليھا دراسة . الدول األوروبية بعد تبنيھا للمعايير المحاسبية الدولية

 بالنسبة للدول النامية التي لھا نظام قانوني عرفي، حيث إعتبرھا األقرب لتطبيق المعايير المحاسبية

   7.الدولية

النظام المحاسبي وباألخص القواعد المحاسبية، تطور ونوع آخر من العالقة بين النظام القانوني 

أحد المحددات األساسية للممارسات والطرق المحاسبية فدرجة الحرية التي يمنحھا النظام القانوني تعتبر 

يعطي مجال القانوني فإذا كان نظام  .المھنيين المحاسبيينوكذلك درجة التفاصيل وحريات اإلجتھاد لدى 

كبيرا للحريات والتقييم الشخصي سيخلق جو اإلبتكار واإلبداع، وھو ما يجعل المحاسبة ومھنة وتعليم 

محاسبي في تطور مستمر مثل ما ھو موجود في دول النظام القانون العرفي، لكن نجد في الجھة المقابلة 

                                      
1  - Hopper, T. et al , Handbook of Accounting and Development, Edward Elgar Publishing,USA,2012, pp:126-127. 
2 - Jones, S.,The Routledge Companion to Financial Accounting Theory, Routledge,1st ed,UK,2015    p :173 p :173. 
3- Jaggi, B.& Lowy, P.Y., Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosures, The 

International Journal of Accounting, 35(4), p: 501. 
4 - Ball, R.et al, The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, Journal of 

Accounting and Economics, 29 ,2000, p :47. 
5 - Daske, H. and Gebhardt, G, International Financial Reporting Standards And Experts’ Perceptions Of Disclosure 

Quality. Abacus, 42(3- 4), 2006, pp.461-498. 
6 - A.M. Lantto, Does Ifrs Improve The Usefulness Of Accounting Information In  A Code-Law Country?, working 

paper, at: http://ssrn.com/abstract=905218,2007, p :3. 
7  - Zeghal, D., Mhedhbi, K., Op.cit, p: 384. 
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ألنه أكثر إجرائيا وجمودا، وبالتالي  نمجاال كبيرا للممارسي أن النظام القانون المدني الذي ال يترك

وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدولة ھي مصدرة المعايير المحاسبية   1سيكون أقل سرعة في التغيير والتطور،

في الدول ذات القانون المدني والھيئات الخاصة في بلدان القانون العرفي، ومن المعروف أن المعايير 

   2.لخاصة بالنوع الثاني تكون أكثر جودة وأكثر مرونة ومسايرة للمستجداتالمحاسبية ا

مما سبق يمكن القول أن ھناك عائلتين للنظم القانونية للدول، النظم العرفية والنظم المدنية وھما 

تختلفان من ناحية الجذور التاريخية لھا وكذلك من ناحية الخصائص والتأثير على المحاسبة، وباألخص 

ھا كأحد الميكانيزمات األساسية لحوكمة الشركات التي تختلف من بلد آلخر، وبالتالي فإختالف دور

 .حوكمة الشركات بين البلدان سيؤدي بالضرورة إلى إختالف دور المحاسبة كأحد ميكانيزماتھا

 الضريبي النظام - 3

رز ذلك جليا في درجة ُيعتبر النظام الضريبي أحد أوجه تأثير النظام القانوني على المحاسبة، ويب 

بمعنى آخر ). النتيجة المحاسبية(والقواعد المحاسبية ) ةالنتيجة الضريبي(الترابط بين القواعد الضريبية 

في حساب النتيجة ھي نفسھا القواعد المطبقة لحساب الشركات  ھاتطبقالتي القواعد المحاسبية أن ھل 

، وبما أن ةرا القواعد المحاسبية أم القواعد الضريبياألكثر تأثي ھو الطرف ما، وكذلك ةالنتيجة الضريبي

مثال، . درجة الترابط تختلف من بلد إلى آخر فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى إختالف النظم المحاسبية

التي أجريت على فرنسا وألمانيا وبريطانيا والواليات المتحدة  .Lamb et al )1998(حسب دراسة 

من حيث الجھة األكثر  ةبين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبي درست درجة الترابطو  األمريكية

ھي المؤثرة في كل من فرنسا  ةتأثيرا، حيث توصلت إلى وجود ترابط كبير بينھما وأن القواعد الضريبي

، لكن وجدت عدم ترابط بينھما في كل من بريطانيا )وھما بلدان يسود فيھما نظام القانون المدني(وألمانيا 

   3).ھي بلدان ذات نظام القانون العرفي(يات المتحدة األمريكية والوال

في البلدان التي  "Conservative Accounting "تطبق الشركات محاسبة متحفظة من جھة ثانية 

والقواعد المحاسبية من أجل تخفيض الوعاء الضريبي،  ةبين القواعد الضريبي اكبير اترابطھناك يكون 

وھذا ما ينتج عنه إنقاص جودة المعلومات  4ذات المعدالت الضريبية المرتفعة،وباألخص في البلدان 

سيكون منافيا  ةوفي بعض األحيان فإن تطبيق بعض القواعد الضريبي 5.المحاسبية أو اإلفصاح المحاسبي

                                      
1  - Jaggi, B.& Lowy, P.Y., Op.cit, p:501. 
2 -Lindahl, F., Schadéwitz, H., Are Legal Families Related to Financial Reporting Quality? Abacus, 49(2), 2013, p :263. 
3 - Lamb, M., Nobes, C., Roberts, A., International Variations in the Connections Between Tax and Financial 

Reporting, Accounting and Business Research, 28(3), 1998, pp: 186-187. 
4 - Doupnik, T. S. & Salter, S. B, op.cit, 1995, p:196. 
5 - Watrin et al ., The effects of book-tax conformity and tax accounting incentives on financial accounting: evidence 

from public and private limited companies in Germany, Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 
8(3), 2012, p:295. 
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 لمبدأ الصورة الصادقة وھذا ما سيؤثر سلبا على) مثال عدم السماح بتطبيق طريقة اإلھتالك اإلقتصادي(

  1.جودة المعلومة المحاسبية

  ودرجة تطور التعليم المحاسبي المحاسبة مھنة: رابعا

ھا، وھي قوة المنظمات المھنية فيوكذلك الممارسات المحاسبية بحجم وعمر مھنة المحاسبة  تتأثر 

ية في عمل القانونيوتدخل النظام تأثير ھذا باإلضافة إلى  ،2المحاسبي التنظيمعلى عملية  تؤثر بدورھا

في  اأساسي المنظمات المھنية دورحيث تلعب ا، العرفي نظام القانونالدول ذات المحاسبي داخل  التنظيم

االستقاللية التامة وال يكون تدخل وتأثير للدولة ب المراجعة مھنة تتمتع كما ،المحاسبية الممارسات يهتوج

موكلة لھيئة تابعة  التوحيدعملية  كونفتالمدني  القانون نظام فيھا يسود التي الدول في أما ،افي عملھ

  . تكون ضعيفة التوحيدالمھنية في عملية  توبالتالي فدرجة تدخل وتأثير المنظما ،للدولة

 Abdolmohammadiفي نفس الوقت تلعب مھنة المحاسبة دورا مھما في النمو اإلقتصادي، فحسب

&Tucker (2002)  مھنة محاسبة والتعليم محاسبي، وتكون  تكون الدول األكثر نموا ھي األكثر تطورا في

وُترجع نفس الدراسة سبب ذلك إشراك . عملية التنظيم المحاسبي مشتركة بين الدولة والمنظمات المھنية

المراجعين والمحاسبين في عملية التوحيد المحاسبي ألنھم ُيعتبرون كأطراف فعالة، وألنھم يساھمون في 

كما أن المشاركة في عملية التنظيم المحاسبي . المتعلقة بالمحاسبةإعطاء الحلول واإلقتراحات للمشاكل 

ستنمى الشعور باإلنتماء لديھم، ھذا ما يخلق حافزا أمام التطبيق الجيد للنظم والقوانين المحاسبية وبالتالي 

ة التحسين من جودة المعلومة المحاسبية، وھو ما سيحسن قدرة المؤسسة على المنافسة الداخلية والخارجي

    3.الذي سينتج في األخير نموا إقصاديا

 متطورالتعليمي ال النظامف ،نالمحاسبي يينمھنال كفاءة في التعليمي النظامدرجة تطور ُتؤثر أيضا و

 ،المحاسبي المحيط  على التأثير في القدرة لھم تكون عالية كفاءة ذوي مھنيين مجموعة تكوينإلى  يؤدي

 متطور غير التعليمي النظام ؤثريُ  في المقابل ،المھنية بواجباتھم ءبالوفا تخولھم مھارات ويمتلكون

وفي نفس الوقت فإن تبنى المعايير المحاسبية الدولية من طرف دولة معينة  .المحاسبية مھنة على بالسلب

عملية حساسة تتطلب تعليما متطورا وكفاءات من أجل فھم وترجمة وكذلك تطبيقھا على أرض  ھي

   4.لتعليم المتخلف يلعب دورا سلبيا في مسار التوافق المحاسبي الدوليالواقع، إذن فا

من خالل استعراضنا للمبحث الحالي نكون قد أجبنا عن عناصر مھمة في دراستنا، حيث تعرضنا 

إلى طبيعة األسباب التي تقف وراء االختالفات المحاسبية الدولية وكذلك طريقة تفاعلھا في سبيل تحقيق 

                                      
1 - Eva, l., Eberhartinger, E., The Impact of Tax Rules on Financial Reporting in Germany, France, and the UK, The 

International JOURNAL OF Accounting, 34(1),1999,p:95. 
2 - Roberts ,C. et al, Op. Cit, p:159 

3 - Abdolmohammadi, M.J., Tucker, R.R., The Influence of Accounting and Auditing on a Country's Economic 
Development, Review of Accounting and Finance, 1(3), 2002,pp. 48-49. 

4  - Zeghal, D., Mhedhbi, K., Op. Cite, p: .377  
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لنا تساؤل مھم جدا يتعلق أساسا بفائدة معرفة العنصرين السابقين، بمعنى آخر كيف يتم  ذلك، لكن بقي

  .اإلستفادة من نتائج تلك الدراسات وھو ما سنتطرق إليه في المبحث الالحق

  عوامل البيئة المحاسبية باستعمال الدولية المحاسبية األنظمة تصنيف: نيالثا المبحث

 من تمكننا فھي بمكان األھمية من مختلفة بيئات ظل في المحاسبة ورلتط المقارنة الدراسة عتبرتُ 

 لألنظمة تصنيف وضعب إال يكون الما  وھذا الموجودة، المحاسبية االختالفات لطبيعة الجيد الفھم

خالل  منتصنيف لألنظمة المحاسبية للدول  تقديم ھذا مبحثنا في سنحاول ولذلك ،الدولية المحاسبية

التي تعتبر " Nobes" اتدراسعلى  أكثر اھتمامنا سنركز لكن بذلك، عنيتالتي  تالدراسا استعراض

  .في ھذا المجالكمرجع 

   الدولية المحاسبية األنظمة تصنيف: األول المطلب 

 التي المحاسبية الممارساتومجموع القواعد بالنظام المحاسبي الذي سيرد فيما بعد  مفھومب قصديُ 

 المعلومات وعرض وتصنيف قياسل المستعملة الطرقفي  الممارسات ھذهأساسا  تتمثلو ،ما بلد تسود

  . بلدذلك ال في السائدة المؤسسة بأنشطة الخاصة

  المحاسبية األنظمة تصنيف أھمية: أوال

 ھذه بھا، المحيطة البيئية بالعوامل اكثير رَتَتأثَّ  المحاسبةأن كيف ھذا الفـصل في  سابقا ذكرنا

 داخلھا تعمل التي والتعليمية الثقافية ،القانونية السياسية، االقتصادية، العوامل مجموع في تتمثل األخيرة

 األنظمةبين  تشابهال أو ختالفاإل إلى يؤدي أخرى إلى دولة منبينھا  تشابهالو فختالواإل المحاسبة،

غرض ببروز ھذه العالقة بين المحاسبية والعوامل البيئية ظھرت عدة دراسات  مع. للدول المحاسبية

 تلكحيث حاولت  ،تسھيل فھم األسباب الرئيسية التي أدت إلى اختالف األنظمة المحاسبية للدول

 نفس في تتشابه التي الدول وضع طريق عن محاسبية مجموعات إلى الدول تبويبوالدراسات تصنيف 

 نظرا ساتالدرا  ھذه في إليھا المتوصل النتائج اختلفت وقد واحدة، مجموعات في البيئية الخصائص

دراسة مولر من بين تلك الدراسات  كرذنو. لقياسا وإلختالف معايير المتبعة المناھج الختالف

"Mueller" التي قام بھا  تلكلكن أھم ھذه الدراسات ھي  ،ودراسة الجمعية األمريكية للمحاسبة"Nobes "  

 منھا، المرجوة الفائدةوسنقدمھا بشيء من التفصيل بعد التطرق إلى أسباب التصنيف المحاسبي  حيث

  :في تكمن والتي

  ين محاسبيتطوير نظام كيفية في التصنيف يمكن أن يساعد ى مع اأن أساس عل  نعرف خصا ن

 ئص ذلك النظام وما ھي الظروف التي يسود فيھا؛
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   ُي تي ق الت ة العوائ ي دراس اعد التصنيف ف اس ي واجھن ة ف ق عملي ن خالل  ،المحاسبي التواف م

ا من  كيفيةوبالتالي معرفة  ،تي تجعل المعايير المحاسبية تختلف بين الدولمعرفة األسباب ال تخطيھ

 1 ؛المحاسبي التوافقأجل تحقيق 

  ُني اعد  كم بأن يس ة  تبوي م األنظم ي فھ ات ف ك اإلمكاني ي ال تمل ة الت ة وخاص دول النامي ال

 المحاسبية الدولية المتاحة ومعرفة أيا منھا يكون مالئما لظروفھا؛

  ُتقبال ھاالمشاكل التي ستواجھ   توقعذات المجموعة الواحدة من  الدول بويبت كنمَ ي ك  ،مس وذل

 2لمجموعة؛نفس ال التابعة األخرى الدول في مشاكل من حدثمن خالل التعرف على ما 

 ة وصف من التبويب يمكِّن ة خصائص ومقارن بية األنظم ذا للمجموعات، المحاس ا وھ  يكون م

 . الدولي المستوى على المحاسبة في يعملون الذين والمراجعين المحاسبين لمعارف مھم مصدر

  للدول المحاسبية األنظمة تصنيف محاوالت :ثانيا

 الدولية،المحاسبية  النظم تقسيمالمحاسبي العديد من الدراسات التي حاولت  ألدبا الباحث في يجد

أول  1911 سنة"  Hatfield" سةدرا وتعتبرالقرن العشرين  بدايةتلك المحاوالت منذ  بداية كانتحيث 

دراسة الجمعية المحاسبين  ؛Seidler (1967)دراسة دراسة في ھذا المجال، ثم تلتھا دراسات أخرى مثل 

 Doupnik and دراسة؛  Gray (1988)دراسة  ؛ Puxty et al. (1987)؛ دراسة 1978 سنةاألمريكيين 

Salter (1995)اتودراس ؛  Nobes  دراسة 2008، 2003، 1998، 1983خالل سنوات ،d’Arcy 

 علىركز تلك الدراسات إلى دراسات استداللية أو االستنتاجية تُ  3Roberts (1995)وقسم .إلخ....(2001)

النظام االقتصادي، الثقافة، (على المحاسبة داخل إي محيط محاسبي المؤثرة األساسية العواملمعرفة 

التي لھا نفس العوامل  األنظمةقوم بجمع تعلى أساس ذلك و ،)إلخ....النظام القانوني، النظام الضريبي

 األنظمةالدراسات اإلستقرائية التي ترتكز على تصنيف  فھي الثاني النوعأما . المھيمنة في مجموعات

  .المحاسبية على أساسا تحليل التطبيقات والممارسات المحاسبية السائدة في نظام محاسبي معين

البحث عن العوامل  علىلنظم المحاسبية للدول ل هسات في تصنيفالدرا من األول النوع يعتمد

المؤثرة أو المھيمنة داخل بيئة محاسبية معينة مثل النظام االقتصادي، درجة التطور االقتصادي، النظام 

 لھا التي الدول حصر أو بجمع يقومذلك  بعد ثم، الخ....السائدة، النظام الجبائي الثقافيةالقانوني، القيم 

يرجع اعتماد تلك الدراسات على العوامل المؤثرة في المحاسبة في مجموعات، و المشتركة العوامل نفس

                                      
1 -  Doupnik, T. & Salter, S., An Empirical Test of a Judgmental International Classification of Financial Reporting 

Practices,  Journal of International Business Studies, 24(1) (1st Qtr., 1993), p. 42. 
2 - D’Arcy. A, Accounting Classification and the International Harmonization Debate:an Empirical Investigation, 

Accounting, Organizations and Society, 26(4), 2001, p: 328. 
3 - Roberts, A., The Very Idea of Classification in International Accounting, Accounting, Organizations and Society, 

20(7-8), 1995, pp: 639-664. 
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 نفس في وھي بالمجتمع كبير بشكل مرتبطة تكون المحاسبة في المؤثرة العواملألن كأساس للتصنيف 

  . غيرالت سريعة تكونالتي  المحاسبية التطبيقات أو الممارسات على عكس ،التغير بطيئة الوقت

 في ينالسباق من عتبرت التي تدخل ضمن النوع الثاني من الدراسات، كما Nobes اتدراس ركزسن

وألن  .حتى وقتنا الحالي 1983وألنھا عرفت عدة تحسنيات وتحديثات منذ ظھورھا سنة  المجال ھذا

 & Doupnik &Salter Guenther&Young 2000; Hung 2000; Ali 1992( العديد من الدراسات مثل 

Hwang 2000; Ball et al 2000; Hope 2003; Barniv et al  2005 (  كانت نتائجھا تقريبا تصب في

  .نفس إتجاه نتائج الدراسة

  المحاسبية الدولية لألنظمة Nobes تصنيف:ثانيالمطلب ال

 تبويب حاولت، و1980 سنةمن خالل استخدامه للمنھج االستنباطي بإجراء دراسة  Nobesقام  

 في المدرجة لشركاتا( العامة للشركات المحاسبية ممارساتال أساس علىالمتطورة  الغربية لالدو

) المالية ومعرفة الطرق المحاسبية المستعملة من طرفھا والتي يمكن اإلطالع على القوائم البورصة

 إيطاليا، فرنسا،( متقدمة دولة 14بـ الخاصة والتقييم القياسطرق  وبالتحديدالموجودة في تلك الدول 

بريطانيا، كندا، الواليات المتحدة  السويد، اليابان، نيوزلندا، ،بلجيكا بريطانيا، الغربية، ألمانيا أسبانيا

  ). وأستراليا األمريكية، أيرلندا

في تقسيمه للنظم   " Hierarchical Clustering " إعتمد الباحث على طريقة التصنيف الھرمي 

متعلقة بالقياس (عدم تطبيق تسعة ممارسات محاسبية /ياس درجة تطبيقالمحاسبية الدولية من خالل ق

لمجموعة الشركات الخاصة بتلك الدول، مثل تطبيق أوعدم تطبيق التكلفة التاريخية ) والتقييم المحاسبي

  .   لبلد من البلدان األربعة عشرالتابعة   Xمن طرف الشركة 

 مستويات، ثالثة من يتكونل على أساس ھرمي إطارا نظريا لتفرعات تلك الدو قدم لنا الباحث

 عتتفرثم  مھنية،/الجزئي التوجه ذات والنظم التوحيد/الكلى التوجه ذات النظمإلى  األول المستوى ينقسم

ذات التوجه الجزئي إلى نظم على أساس النظريات االقتصادية لألعمال ونظم  الثاني المستوىفي  النظم

يتم تفريعھا ثانية إلى النظم المتأثرة بالنظام ل نجلوساكسونياألات األصل على أساس الممارسات العملية ذ

 تفريعھا فيتم الكلي التوجه ذات النظم أما، )الثالثالمستوى (األمريكي بالنظام المتأثرة النظموالبريطاني 

 انونيالق األساس ذات ونظم الضريبي األساس ذات نظم إلى بدورھا تفريعھا يتم حكومية قارية نظم إلى

  . حكومية اقتصادية ونظم

  المحاسبية ذات التوجه الكلي األنظمة: أوال

 واالنشغاالت االحتياجات بطبيعته يعكس محاسبي مخطط على أساسا فيھا المحاسبي التوجه يعتمد 

ة ألھداف التنظيم المركزي  ةالمعبر ذلك لفرض الضريبة(من طرف الدولة خدم ذي يتطلب ، و)وك ال
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ل  وم بضبط درجة من التماث دھا بواسطة مخطط محاسبي يق في محاسبة المؤسسات من خالل توحي

المالية للمؤسسات يسمح ويسھل عمليات التجميع للحصول  القوائمتماثل في  يوجدوبالتالي  ،الممارسات

 1.الستخدامھا في وضع ومراقبة السياسات االقتصادية لتلك الدول ةالكلياإلقتصادية  على المجمعات

إذ تمارس من  ،التوحيدن للدولة حضور قوي وإشراف كلى على ھيئات وكيألساس ھذا ا علىو

خاللھا باالشتراك مع بعض الفئات الفاعلة في حقل محاسبة المؤسسة من أصحاب المھنة وممثلي 

المحاسبية باالستناد إلى قواعد  الممارساتوكذلك الباحثين األكاديميين سلطة ضبط  المؤسسات

 يتضمنھا التي التشريعية والنصوص القانونية القواعد من بجملة طرھاؤتو ،المخطط المحاسبي

  . القانون

 الحكومية القاريةو ،حكومية واقتصادية حكومية قارية إلى الكلي التوجه ذات النظم بدورھا تنقسم

 مصدرو أساس ماھ الوطني المحاسبي والمخطط الضرائب قانون يكون نظم إلى تنقسم أيضا ھي

ھو  التجاري القانون يكون ونظم .وإسبانيا إيطاليا بلجيكا، فرنسا، مثللتطبيقات المحاسبية للممارسات وا

 المحاسبية النظم أما. واليابان ألمانيا غرار على المحاسبية والممارسات لتطبيقاتا ومصدر أساس

 الرئيسي صدرالمھي  الحكومة فتكون إيرلند، الدنمرك وأستراليا السويد غرار على الحكومية االقتصادية

  2.الضرائب جبايةو التخطيط عن المسئولة الجھة نھاأ أساس على المحاسبية للممارسات

   الجزئي التوجه ذات المحاسبية النظم: ثانيا

ا أساس على  في ھذا النوعالمحاسبة إلى نظر يُ  دأنھ روع األنشطة االقتصادية أح تطورت  حيث ،ف

ة احتياجات القطاع الخاص رو من أجل خدم االمؤسسة  تعتب ة  فيھ  أنومركز النشاط االقتصادي للدول

 لالقتصاديات أن كما .الحقيقي رأسمالھا على الحفاظ طريق عن واالستمرارية البقاء لھا الرئيسي الھدف

ات في خاصة الواقع تعكس جعلھا أجل من المحاسبة على تأثير الجزئية اس عملي ، وفي نفس الوقت القي

ة في القواعد المح ا تكون محددة من طرفھم وال تخضع ھناك مرون ا المحاسبين ألنھ بية التي يتبعھ اس

   .كثيرا للقوانين الضريبية، ويدخل ضمن ھذه الفئة ھولندا، بريطانيا، الواليات المتحدة األمريكية، كندا

دول المحاسبي داخل التوحيدھي مصدر  الجمعيات المھنيةفي غالب األحيان تكون  ذه ال يوجد ، وھ

بية  الضريبية النتيجةوالمحاسبية أو المالية  نتيجةفصل بين ال للشركات نتيجة الفصل بين القواعد المحاس

تحدد  ألنھا المحاسبي اإلفصاح النظم المؤثر األكبر ھذه في المالية األسواق تعتبرو 3.ةوالقواعد الضريبي

                                      
1  - Nobes, C., A Judgemental International Classification Of Financial Reporting Practices, Journal of Business Finance 

& Accounting, 10(1), l983, p:13. 
2  -.Alexander, D., Nobes, C., Financial Accounting: An International Introduction, Pearson Education,2 nd ed, England, 

2004, p: 84 
3 - Alexander, D., Nobes, C., Financial Accounting: An International Introduction, Pearson Education,4 th ed, England, 

2010, p:67. 
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ا  ة  الشركاتالقواعد والممارسات التي يجب أن تتبعھ االداخل وعين ، ونجد أيضا دفيھ نظم ن ذه ال اخل ھ

 .مستقلين من اإلفصاح األول الموجه للسوق المالي والثاني موجه لحساب الضريبية

 Nobesالفروق األساسية بين النظم المحاسبية الدولية حسب تقسيم : 2 -2الجدول رقم 

  Nobes  تصنيفتحديثات   :ثالثا

محيطة بالمحاسبية والتغيرات يعتبر النموذج المقدم في الفقرة السابقة قديم، وبما أن الظروف ال
التي حدثت على الساحة الدولية مثل سقوط المعسكر الشيوعي وتحول العديد من بلدانه إلى الرأسمالية، 

 األنظمة المحاسبية ذات التوجه الجزئي األنظمة المحاسبية ذات التوجه الكلي 
ةمھنة المحاسب   واسعة وقديمة ومؤثرة  محدودة ولھا تأثير ضعيف 

فئة مستعملي 
القوائم المالية 
 المستھدفة

  السوق المالي   اإلقراض الدولة، ھيئات

نوعية التنظيم 
 مھني حكومي المحاسبي

العناصر المكونة 
 للقوائم المالية

 الميزانية؛ 

 جدول حسابات النتائج؛ 

 المالحق 

 الميزانية؛ 

 ئج؛جدول حسابات النتا 

 جدول التدفقات النقدية؛  

 جدول التغيرات في األموال الخاصة؛
 المالحق  

بعض العناصر 
الخاصة باإلفصاح

تغليب الشكل القانوني على الواقع 
  العملي 

تغليب الواقع العملي على الشكل 
  القانوني  

ال يجب اإلفصاح عن حصة السھم 
 الوحيد

 يجب اإلفصاح عن حصة السھم الوحيد

 يوجد ھناك شفافية في اإلفصاح  اك تكتم في اإلفصاحيوجد ھن
تصنيف عناصر 
األعباء واإليرادات

 تصنيف األعباء حسب الوظيفة تصنيف األعباء حسب طبيعتھا

بعض القواعد 
 المبادئ
 المحاسبية

النتيجة المحاسبية ھي نفسھا النتيجة 
 الضربية

النتيجة الضريبية تختلف عن النتيجة 
  المحاسبية

المصاريف اإلعدادية تحتسب  ال تحتسب المصاريف اإلعدادية 
ال يمكن إعادة تقييم االستثمارات إال 

  بصفة إستثنائية

يمكن إعادة تقييم االستثمارات عند 
 توفر الشروط

 االحتياطات القانونية غير مسموح بھا االحتياطات القانونية مسموح بھا
ال تدخل االستثمارات المكتسبة حسب  

ضمن عناصر  ئتمان اإليجاريقرض اال
  الميزانية

تدخل االستثمارات المكتسبة حسب 
ضمن عناصر  قرض االئتمان اإليجاري
  الميزانية

Source: Alexander, D. Nobes, C., 2010, Op.cit, p: 86. 
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ولھذا فإن الباحث قام . كذلك ظھور وإنتشار العولمة المالية التي تبعتھا تغيرات محاسبية في بلدان كثير
  .1998تغيرات و بلدان لنموذجه لسنة بتحديثات لنموذجه من خالل إضافة عناصر وم

  عوامل بناء النموذج الجديد - 1

بنى الباحث نموذجه على عاملين أساسين ھما نمط تمويل الشركات وروابط اإلستعمار، وإستبعد 
يعتقد أن بعض منھا ھو عبارة عن نتائج وليست أسباب لإلختالفات  ألنهباقي العوامل التي ذكرناھا سابقا 

نظام الضريبي، أو ألن عوامل أخرى تتوافق مع العاملين الذين بنى عليھما نموذجه مثل المحاسبية مثل ال
/ ويتوافق القسم األول مع تقسيم نمط تمويل سوق مالي . النظام القانوني الذي ينقسم إلى عرفي ومدني

أوال ولھذا سنقوم . مستعملين داخليين/ مستعملين خارجيين والثاني يتوافق مع نمط تمويل بالقروض
  .   باستعراض متغيرات نموذجه ثم نتطرق إلى بعض العوامل التي أھملھا ونذكر سبب ذلك

يعتبره المحدد األساسي ألھداف األول، حيث تفترض الدراسة نمط تمويل الشركات المتغير 
اإلفصاح المحاسبي، ويفترض أن ھناك ثالثة أنماط لتمويل الشركات، ويعتبر أن نمط  التمويل بالسوق 

الذي يتميز بوجود مؤسسات مالية لإلستثمار ومنتجات مالية " Capital Market Based System"لمالي ا
أما النمط الثاني فھو . مختلفة وسھلة التداول، وھو موجود في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية،

الدولة المصدر  ، حيث تكون"Credit-Based System : Governmental" التمويل بالقروض العمومية
ويكون نمط التمويل الموجود في ألمانيا . ، ونجده في فرنسا واليابان)البنوك العمومية( األساسي للتمويل

مثل "  Credit-Based System : Financial Institutions"وتكزن قروض المؤسسات المالية الخاصة 
ويكون للسوق المالي كمصدر للتمويل . البنوك والمؤسسات المالية ھي المسيطرة على عمليات التمويل

طويل المدى في النمطين األخيرين دور ضعيفا، ولھذا تلجأ الشركات إلى البنوك كبديل للتمويل وينصب 
  .إھتمام المستثمرين فيھا على التسيير بدل اإلستثمار القصير المدى

، )خارجي/داخلي( ركاتمع طبيعة جھة ملكية الشNobes بعد تقديمه ألنماط التمويل السابقة ربطھا 
من خالل تحديد األطراف الداخلية والخارجية، حيث يعتبر األطراف الخارجية التي ال تكون ضمن 
أعضاء مجلس اإلدارة وليس لھا عالقة تفضيلية مع الشركة، بينما يعتبر األطراف الداخلية تلك التي لھا 

من خالل ھذا الربط قدم الباحث أربع . ئالتعالقة متينة وطويلة بالشركة مثل الدولة أو البنوك أو العا
تمويل بالسوق / تمويل بالقروض؛ داخلي/ ھي داخلي) يسمى ھذا التقسيم ذو بعدين(تقسيمات للعنصرين 

بعد إسقاط تلك األبعاد في الواقع وجد . تمويل بالسوق المالي/ تمويل بالقروض؛ خارجي/ المالي؛ خارجي
ه األطراف الداخلية ھي الغالبة والقروض ھي مصدر تمويل أن التقسيم األول ھو الذي تكون في

الشركات، وكذلك التقسيم الرابع الذي ُيعتبر السوق المالي مصدر التمويل وملكية الشركات تكون 
التقسيمين الغالبين، كما أن لكليھما عالقة بالنظم المحاسبية من خالل أھداف  ھمالألطراف الخارجية 
  .اإلفصاح المحاسبي
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األفضلية لألطراف الخارجية ) تمويل السوق المالي/ خارجي(في البلدان ذات التقسيم الرابع تكون 
تقييم األداء المالي للشركات وباألخص إمكانية التنبؤ  فيفي أنظمتھا المحاسبية، عن طريق مساعدتھا 
في بلدان التقسيم  أما. إسم المحاسبة األنجلوساكسونة  بالتدفقات المستقبلية لإلستثمارات، وأطلق عليھا

التي سماھا المحاسبة القارية، حيث تركز النظم المحاسبية على حماية ) تمويل بالقروض/ داخلي(األول 
  .المقرضين وتكون حيطة وحذر كبيرين عند حساب األرباح وال تكون حاجة كبيرة لإلفصاح العام

أنه عامل مھم في نشر ونقل  كما تعتبر الدراسة اإلستعمار العامل الثاني في النموذج، حيث ترى
بما فيھا الممارسات القانونية، المالية والمحاسبية من البلدان الُمستعِمرة إلى البلدان  تالقيم والثقافا

. في العامل األول) األول والرابع(المستعَمرة، وربط ھذا العنصر بعنصر الثقافة والتقسيمين الموجودين 
مرتبطة بنوع من الثقافة ونفس الشيء ) تمويل بالقروض/ داخلي( 'أ'إذ يفترض أن للبلدان ذات التقسيم 

 Cutlery"، ھذا بالطبع خاص بالدول مكتفية الثقافة )تمويل السوق المالي/ خارجي( 'ب'بالنسبة للتقسيم 

Self-Sufficient(CS)" تھا أما بالنسبة للدول المتخلفة أو المستعَمرة وبما أن ثقاف. أو المتقدمة أو الُمستعِمرة
مرتبطة وتابعة للدول المھيمنة عليھا ثقافيا  تكونفإنھا "  cutlery Dominated (CD)" تكون مھيمن عليھا 

إذن من خالل ھذه الطريقة استطاع الباحث إيجاد . وباألخص التي لھا روابط تاريخية مثل اإلستعمار
  .   ألخص البلدان المتخلفةالطريقة أو الرابط الذي مكنه إضافة بلدان أخرى إلى نموذجه األول وبا

   للدوللألنظمة المحاسبية  1998 لسنة الھرمي Nobesتصنيف  :5 -2الشكل رقم    

طريقة التصنيف الھرمي وتوصل إلى أن النظم المحاسبية تتكون من قسمين،  Nobesإستعمل   
اني يتميز المحاسبي األطراف الداخلية، وقسم ث اإلفصاحقسم أول يتميز بسوق مالي غير نشط يخدم 

كما يتفرع كل قسم إلى . بسوق مالي نشط تكون األطراف الخارجية الفئة المفضلة في اإلفصاح المحاسبي
عائالت ھي بدورھا تنقسم إلى أنظمة، مثال تنقسم العائلة االنجلوساكسونية إلى ثالثة أنظمة أو كما سماھا 

  1998سنة لالنظم المحاسبية 

سوق / أطراف خارجيةسوق/أطراف داخلية

Label 
 Anglo-Saxonاألنجلوساكسونية 

المعايير 
  األمريكية

المعايير 
 البريطانية

المعايير
األلمانية

المعايير 
 اإليطالية

المعايير
 الفرنسية

Source: Nobes, C., Towards a general model of the reasons for international differences in 
financial reporting, Abacus, 34, 1998 , p:181. 

المعايير 
  الدولية

 األقسام

 العائالت

ة األنظم
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النظم المحاسبية للدول بحد ذاتھا ألنه  ، ويعني بذلك مصدر معايير أو تطبيقات وليس" Labels" أصناف 
نكون قد حصرنا تقسيمنا في ذلك البلد، أما إذا قلنا مصدر  xفي الحقيقة عندما نقول النظام المحاسبي للبلد 

المعايير نقصد به مصدر الثقافة المحاسبية المھيمنة وكذلك يمكن أن نضم إلى ذلك تطبيق ذلك النوع في 
مثال عندما نقول المعايير الفرنسية نعني بھا المعايير المستعملة في . من عليھا ثقافياالبلدان النامية أم المھي

  ".  الفرنكوفونية"والتي إستعمرتھا فرنسا  ةفرنسا وكذلك المستعملة مثال في البلدان اإلفريقي

  التوافق المحاسبي الدولي على تصنيف األنظمة المحاسبية أثر: ثالمطلب الثال

، يمكن القول أن عوامل المحيط المحاسبي حظيت باالھتمام الكبير في األدب من خالل ما سبق 
لكن بعد استعراضنا للدراسات المرتبطة . المحاسبي وباألخص في النصف الثاني من القرن العشرين

مثال ھل بتلك العوامل أو تلك المرتبطة بتصنيف األنظمة المحاسبية، فھذا فتح الباب للعديد من التساؤالت 
زلت الفروق في التطبيقات المحاسبية موجودة حتى بعد انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في ال

الخمسة عشرة سنة األخيرة؟ وفي حالة ما إذا كانت موجودة ھل أن تلك العوامل ھي السبب في ذلك أم 
  أن ھناك عوامل أخرى؟  وكذلك ما ھي أھم مظاھر تلك اإلختالفات؟

  في ظل التوافق الحاسبي الدولي Nobesنيف تصصالحية : أوال

نھدف من خالل استعراضنا لھذه النقطة إلى إبراز فكرة بقاء الفوارق بين األنظمة المحاسبية للدول 
ولتبرير وجھة نظرنا سنختبر مدى بقاء صالحية . حتى بعد انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

بمعنى سنوات قليلة  1998رة، وبما أن الدراسة تمت في سنة في الخمسة عشر سنة األخي Nobesدراسة 
عملية التوافق المحاسبي الدولي حيث تبنت الكثير من البلدان المعايير المحاسبية الدولية بما  قبل تسارع

نامية، وكما نعرف أن ھناك دول لديھا خصائص عائلة  أخرىودول  يفيھا دول اإلتحاد األوروب
فھذا سيجلب إلى أذھاننا الكثير من . تلك المعايير التابعة للعائلة األنجلوسكسونية المحاسبة القارية طبقت

؟ 'أ'لنمط محاسبي من العائلة  'ب'التساؤالت مثل ھل سيكون تأثيرا إيجابيا لتبني بلد ما ينتمي إلى العائلة 
ھل التصنيف  سيبقى صالحا بعد حصول التوافق المحاسبي الدولي؟ Nobesوھل أن التصنيف المقدم من 

  ھو حقيقة صالح لجميع الدول وباألخص الدول النامية؟ Nobesالمقدم من طرف 

بالنسبة لطبيعة التأثير الذي يجلبه التوافق المحاسبي الدولي وباألخص للدول التي تقع ضمن العائلة 
لبلدان مكتفية يجب النظر إلى ذلك بعناية كبيرة، بحيث يجب أوال مراعاة موقع ذلك البلد ھل ھو من ا 'ب'

الثقافة أو المھيمن عليھا ثقافيا، فإذا كان من النوع األول ُيستحسن لھا إتباع إستراتجية المزج، بمعنى 
عدم التطبيق لما يتناسب مع ظروفھا، ألن في بعض األحيان ُتجبر /ترك الخيار لشركاتھا التطبيق

اسبية الدولية أو المعايير المحاسبية سواء المعايير المح(الشركات على تطبيق معايير محاسبية أخرى 
أما إذا ). مثال حالة شركة دايمر بنز األلمانية(ألھداف إقتصادية، مثل دخول سوق مالية معينة ) لدولة ما

كان البلد مھيمن عليه ثقافيا، والتي في غالب األحيان تستورد النظم المحاسبية الخاصة بھا من البلدان 
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يمكن أن يكون مناسبا ألھداف المحاسبة في حاالت معينة ويكون العكس في  المھيمنة عليھا ثقافيا، ھذا
حاالت أخرى، ولذلك يستحسن لھا تطوير نظام محاسبي يلبى تلك اإلحتياجات وباألخص الضريبة خيرا 

  1.لھا من تطبيق نظم دخيلة تحقق لھا تكاليف أكبر بكثير من تجلبه من مكاسب

لتوافق المحاسبي الدولي في الخمسة عشر سنة األخيرة، قدمت في ھذا الصدد وبعد تسارع وتيرة ا
 ;Kvall & Nobes, 2010, 2012;Nobes, 2006, 2008, 2011,2013(العديد من الدراسات مثل 

Haller&Wehrfritz, 2013 Stadler &Nobes,2014;;Hellman, Gray, Morris & Haller, 2015; 

Lourenço, Sarquis, Branco& Pais, 2015 ( دالئل على وجود تطبيقات مختلفة للمعايير المحاسبية
الدولية من طرف الدول، ھذا يعني بالضرورة استمرار االختالفات المحاسبية بين الدول أو عدم نجاح 
تحقيق ھدف قابلية المقارنة بين القوائم المحاسبية على المستوى الدولي، بطبيعة الحال ھذا يضع على 

     2.اسبية الدولية في تحقيق أھم أھدافھاالمحك دور المعايير المح

تصنيفه المقدم  ، حيث قام باختبار مدى صالحية2011سنة دراسته  في الطرح السابق Nobesويؤكد 
). نفس الثمانية دول(وبالطبع أعاد دراسة شركات لنفس الدول التي كانت في دراسته األولى  1983سنة 

وقد . ھو أن شركات تلك الدول تطبق المعايير المحاسبية الدولية لكن االختالف الوحيد في الدراسة الثانية
سة على اإلختالفات الموجودة بين البلدان عن طريق البحث عن درجة التشابه بين تطبيق اركزت الدر

الخيارات الموجودة في المعايير المحاسبية الدولية، بمعنى آخر تصنيف الدول حسب درجة التشابه في 
توصلت الدراسة إلى أن ). على مستوى الشركات(ات المحاسبية الموجودة في المعاييرتطبيق نفس السياس

الدول األنجلوساكسونية تطبق السياسات المحاسبية المشابھة كما كانت عليه قبل تطبيق المعايير 
المحاسبية الدولية، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لدول المجموعة القارية، بعبارة أخرى بقيت دول كل 

وفي نفس السياق  3.وعة محافظة على تطبيقاتھا حتى في ظل تطبيق المعايير المحاسبية الدوليةمجم
نفس نتائج الدراسة السابقة من خالل توسعة دراستھا إلى خمسة   Lourenço et al. (2015)أكدت دراسة 

  4.عشر دولة أروبية بما فيھا الثمانية دول الموجودة في الدراسة السابقة

كانت في نفس اتجاه دراستي  2015سنة  .Hellman et alا سبق توجد دراسة لـ إضافة إلى م
"Kvall & Nobes  تصنيف  فيحيث اعتمدتا على ثالثة عوامل أساسية  2012و 2010سنتيNobes  ھي

 common Law vsمدني / ؛ طبيعة النظام القانوني عرفي"ب"أو قسم  "أ"طبيعة مصدر التمويل قسم 

Code Law Systemsتأثير الثقافة السائدة، وقد حاولت الدراسة اختبار مدى صالحية وفعالية التصنيف  ؛

                                      
1 - Nobes, C., 1998, Op. Cite, pp: 182-183. 
2 - Lourenço et al., N., International differences in Accounting practices under IFRS and the influence of the USA , 

working paper, http://ssrn.com/abstract =2813585, consulted 19/2/2017 at 9:45 pm, p:7. 
3  - Nobes ,C., IFRS practices and the persistence of accounting system classification, Abacus, 47(3), 2011, p:281. 
4 - Lourenço et al ., Extending the Classification of European Countries by their IFRS Practices: A Research Note, 

Accounting in Europe, 12(2), 2015, p: 
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حسب العوامل الثالثة السابقة في ظل انتشار تطبيق المعايير ) أي قبل أعمال التوافق المحاسبي الدولي(
   1.ية الدوليةالمحاسبية الدولية، وأكدت بقاء االختالفات المحاسبية حتى بعد فترة تبنى المعايير المحاسب

في الحقيقة نظرت الدراسات المذكورة سابقا إلى مظاھر أو نتائج االختالف في ظل تطبيق 
المعايير المحاسبية الدولية إذ أنھا تعزز فكرة بقاء التطبيقات المحاسبية المحلية، لكن في حقيقة األمر 

أمام تحقيق أھداف ومزايا وباإلضافة إلى ذلك يجب النظر إلى األسباب والمشاكل التي تقف كعقبة 
التوافق المحاسبي الدولي، وھو ما يجعلنا نبحث عن المشاكل التي تصادف تطبيق المعايير المحاسبية 

مشكل ترجمة المعايير المحاسبية الدولية من اإلنجليزية إلى باقي لغات العالم كأحد  الدولية، مثال نجد
بية بين الدول، ففي بعض األحيان ھناك مصطلحات ال العوامل المتسببة في استمرار االختالفات المحاس

وقد تختلف من بلد إلى (يوجد لھا ترجمة إلى اللغة المحلية وبالتالي يمكن أن تؤدي الترجمة غير الدقيقة 
  2.إلى اختالف التطبيقات المحاسبية) آخر حتى في نفس اللغة

في فھم المصطلحات الجديدة  كذلك حتى وإن إفترضنا أن الترجمة كانت بشكل دقيق تبقى عقبة 
من طرف الجھات الفاعلة في الساحة المحاسبية إذا أضفنا إليھا المصطلحات والمفاھيم التي نادرا ما تقع 

زيادة عن ذلك ھناك اختالف في طريقة تبنى الدول لتلك المعايير فمنھا  3أو ال وجود لھا في تلك البيئة،
ام بتعديالت لتوائم أوضاعه المحلية، ومنھا من فرضھا على من قام بالتطبيق الحرفي لھا، ومنھا من ق

كل العناصر السابقة . جميع الشركات ومنھا من فرضھا على نوع ومنعھا أو ترك الخيار لنوع آخر
   4.ستؤدي بالضرورة إلى اختالفات في تطبيق تلك المعايير وبالتالي إختالفات محاسبية بينھا

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
1 - Hellman et al ., The persistence of international accounting differences as measured on transition to IFRS, 

Accounting and Business Research, 45(2), 2015,p:166-195. 
2 -Evans, L. , Language, translation and the problem of international accounting communication, Accounting, Auditing 

& Accountability Journal, 17 (2), 2004, pp.210-248 
3 - Zeff ,S., Some obstacles to global financial reporting  comparability and convergence at a high level of quality, 

British Accounting Review, 39(4), 2007,p:296. 
4 - Nobes, C., The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, Accounting and 

Business Research, 36(3). 2006, pp: 237-239. 
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  لمعايير المحاسبية الدولية والبيئة المحاسبية للدول الناميةا:  المبحث الثالث

بما أن أغلب الدراسات السابقة درس بيئات أغلب الدول المتقدمة، لكن ال يوجد إھتمام كبير 
بالدول النامية بالرغم من أن الكثير منھا قام بتبني المعايير المحاسبية الدولية مع العلم أن لديھا الكثير 

ولھذا نرى أنه يجب علينا تحليل البيئة المحاسبية لتلك . لتي تميزھا عن الدول المتقدمةمن الخصائص ا
  الدول وباألخص بعد تبنيھا للمعايير المحاسبية الدولية

  والدول النامية في ظل المعايير المحاسبية الدولية Nobesتصنيف : المطلب األول

بالنسبة للدول النامية والمتخلفة  Nobesنقطة مھمة تستوجب طرحھا وھي مدى صالحية تقسيم 
التي يقع أغلبھا ضمن الدول المھيمن عليھا ثقافيا، وما دام ھي كذلك يمكن أن تكون ضمن تقسيم سيطرة 

وفي كلتا الحالتين فالروابط . سوق مالي ضعيف/ سوق مالي ضعيف أو سيطرة داخلية/ خارجية
ألخ ستلعب دورا مھما في جعل ...سية واالقتصادية التارخية، الجغرافية، االستعمار، االتفاقيات السيا

ومن جھة أخرى يلعب . عليھا الظروف المحيطة بالمحاسبة متشابھة بين الدول المكتفية الثقافة والمسيطر
ضغط الھيئات العالمية أخرى مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية على تلك الدول لتبنى 

بل حصولھا على مساعدتھا، ولھذا يجب على تلك الدول أن تكون حذرة نوع معين من المعاييرمقا
  . وتعرف ما ھي التحديات العالمية وما ھي الظروف الداخلية وطبيعة األنظمة المحاسبية المناسبة لذلك

إضافة إلى أن ھناك عدد قليل من البحوث التي إھتمت بدراسة عوامل البيئة المحاسبية للدول 
نيف أنظمتھا وباألخص الدول العربية، حيث نجد أن بعض الدول من أوروبا أو النامية وحاولت تص

أمريكا أو حتى إفريقيا كانت موجودة في بعض الدراسات التي أقيمت على دول متقدمة أو أوروبية، لكن 
من الدراسات القالئل التي قامت باختبار  Elad (2014)تعتبر دراسة . ھناك عدد محدود للدول العربية

ألنظمة الدول اإلفريقية في ظل انتشار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، وقد  Nobesحية تصنيف صال
أكدت إمكانية تطبيقه على تلك الدول، كذلك بينت الدراسة أن أغلب الدول التي تتبع الثقافة المحاسبية 

ينما الدول التي تتبع الثقافة األنجلوساكسنوية ھي األكثر اتجاھا نحو تبنى المعايير المحاسبية الدولية، ب
   .  ھي األقل احتماال) وباألخص تلك المھيمن عليھا من طرف فرنسا(المحاسبية القارية 

لسنة  " Pricewaterhouse Coopers"وإعتمدت الدراسة على قاعدة البيانات المقدمة من طرف 
ا باستعمال طريقة التصنيف دولة إفريقية، من أجل تصنيف األنظمة المحاسبية لھ 30الخاصة بـ  2011
أنھا استعملت مصدر التأثير أوالثقافة  إضافة Nobes تقسيمواستعملت الدراسة نفس طريقة . الھرمي

بقيت تابعة  ةكعامل أساسي للتقسيم ألن الدول اإلفريقي) الدول التي استعمرت الدول اإلفريقية(المھيمنة 
في الكثير من جوانب الحياة ) المستعمرة(ة ثقافيابشكل كبير حتى بعد إستقاللھا إلى الدول المھيمن

يفترض الباحث أنه ما . اإلقتصادية بما فيھا الجانب المحاسبي حتى وبعد تبنيھا للمعايير المحاسبية الدولية
ة ثقافيا حتى بعد تبنى المعايير المحاسبية الدولية، فإن الدول التي يمنَ ھَ دام ھناك إختالف بين الدول المُ 
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ستبقى تابعة لھا وبالتالي يبقى ھناك اختالفات ) الدول النامية وباألخص اإلفريقية(يھا ثقافيا ھيمن علتُ 
  ).6- 2(محاسبية بينھا، ويظھر ذلك جليا من الشكل رقم 

أن ھناك قسمان رئيسيان ھما المدرسة األنجلوساكسونية والمدرسة ) 6-2( نالحظ من خالل الشكل
فالمدرسة . إلى أقسام فرعية وكل قسم فرعي يتفرع عنه عائالتالفرانكو ألمانية، وكالھما ينقسم 

األنجلوساكسونية تنقسم إلى قسمين فرعيين ھما القسم ذو التأثير البريطاني والقسم ذو التأثير األمريكي 
الذي توجد فيه دولة واحدة، أما القسم الفرعي البريطاني فتوجد فيه إثنا عشر دولة مثل مصر ونجيريا 

  . الخ...ياجنوب إفريق
  اإلفريقية للدولألنظمة المحاسبية اتصنيف  :)6 -2( الشكل رقم

 
 

Source: Elad, C., The Development of Accounting in the Franc Zone Countries in Africa, 
The International Journal of Accounting, 2014, P: 17. 
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ألمانية ينقسم إلى قسم ذو تأثير برتغالي الذي نجد - سم الرئيسي  الثاني أو المدرسة الفرنكوأما الق
تحت لوائه أنغوال والمزمبيق، وقسم فرعي ذو تأثير فرنسي ينقسم بدوره إلى عائلتين ھما عائلة الفرنكو 

-SYSCOAعائلة  بلجيكية التي يتنمي إليھا النظم المحاسبية للجزائر المغرب تونس ومدغشقر، وكذلك

OHADA  وھي الدول (الخ ...التي تنتمي إليھا النظم المحاسبية لسبعة عشر بلدا مثل السنغال مالي النيجر
المشكلة لالتحاد المالي اإلفريقي والتي تقع في غرب ووسط إفريقيا، وتقريبا كانت كلھا مستعمرات 

  ).فرنسية

يق تلك المعايير المحاسبية الدولية مثل  توجد دراسات أخرى بحثت العوامل التي تتحكم في تطب
التي حاولت حصر محددات اختيار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية  Zehri& Chouaibi (2013)دراسة 

. من طرف الدول النامية خالل دراسة عينة لسبعة وخمسون بلدا ناميا، بما فيھا إحدا عشر دولة عربية
نمو كبيرة ونظام تعليمي متطور ونظام قانون عرفي ھي األكثر وبينت أن الدول التي تتميز بمعدالت 

أنجلوسكسونية نجد أن البلدان ذات سوق مالي متطور وثقافة كما  1تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية،
 & Zeghal ھي األكثر تبنى لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية حسب دراسة  متطورتعليمي  ونظام

Mhedhbi (2006).2   دراسة وأضافت Chand et al (2008)  إلى العوامل السابقة درجة الخبرة والتطور
في مھنة المحاسبة لكل بلد في محاولتھا لمعرفة أھم العوامل المحددة للممارسات المحاسبية المحلية قبل 

ھي أستراليا، ع دول من جنوب المحيط الھادي بوبعد تطبيق المعايير المحاسبية الدولية داخل أر
  3.بابوا غينيا الجديدةفيجي ونيوزيلندا، 

  وعوامل بيئتھا المحاسبية  الدول النامية: المطلب الثاني

ظھر مفھوم الدول النامية في الفترة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث برزت مجموعة الدول 
ك مجموعة ل كانت ھنافي المقاب. المتقدمة وتميزت بدرجات كبيرة من النمو في جميع نواحي الحياة

دول العالم الثالث أو المتخلفة أو النامية وتميزت بمجموعة خصائص مثل انخفاض أخرى سميت ب
مستوى المعيشة ومستوى التعليم، انخفاض مستوى اإلنتاجية، ارتفاع معدات النمو السكاني، ارتفاع 

ية التي تصدر إلى الدول مستويات البطالة وانتشار االعتماد على اإلنتاج الزراعي واستخراج المواد األول
المتقدمة، كل الخصائص السابقة جعلت الدول النامية تتخبط في مجموعة من المشاكل االجتماعية 

الخ، وكذلك عززت تابعيتھا للدول المتطورة ألن ھذه األخيرة كانت والزالت ...واالقتصادية والسياسية
مل جاھدة لكي تبقى الدول النامية دوال فقيرة تعتبر تلك الدول تابعة لھا، ولھذا فھي حتى اآلن الزلت تع

  .   الخ.....خدمة لمصالحھا بشتى الطرق من خالل تكريس التبعية االقتصادية، السياسية، االجتماعية

                                      
1  - Zehri, F., Chouaibi ,J., Adoption determinants of the International Accounting Standards IAS/IFRS by the 

developing countries, Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 18, 2013, p:61. 
2  - Zeghal, D., Mhedhbi, K., Op.cit, p: 384. 
3  -  Chand et al ., Factors Causing Differences In The Inancial  Reporting Practices In Selected South Pacific Countries 

In The Post-Convergence Period, Asian Academy of Management Journal, 13(2), July 2008, p:125. 
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مستوحاة إما من أنظمة الدول المتقدمة التي تكون ونجد أن أغلب األنظمة المحاسبية للدول النامية 
؛  Elad (2014)؛ Zeghal & Mhedhbi  )2006(فيا، مثال حسب دراسات استعمرتھا أو القريبة منھا جغرا

Zehri& Chouaibi (2013)  ُيعتبر النظام المحاسبي الفرنسي في الدول الفرنكوفونية والنظام المحاسبي
ھناك من ذھب إلى أبعد من بل  . البريطاني بالنسبة لدول الكومنويلث مصدر أغلب أنظمتھا المحاسبية

أن النظام القانوني والنظام المحاسبي في أغلب الدول Perera &Baydoun (2007) قول ذلك فمثال ي
 1.النامية مستورد من دولة متقدمة واحدة وبطبيعة الحال الدولة التي لھا روابط استعمارية في السابق

دول في نموذجه لتصنيف األنظمة المحاسبية الدولية أي تلك ال Nobes وھي نفس الفكرة التي طرحھا 
وھي التي تكون تابعة للدول ذات الثقافة المھيمنة من خالل الروابط التاريخية (المھيمن عليھا ثقافيا 

 ) الخ....واإلقتصادية

أساسي للمحاسبة في البلدان النامية،  ركمؤثتعتبر العوامل القانونية والسياسية إضافة إلى ما سبق 
لسائد في أغلب تلك الدول، وھو ما ينتج عنه تفشي ا) غير الديمقراطي(فلنظام السياسي االستبدادي 
على الحريات الفردية للمجتمع، كل ذلك سيؤثر بالسلب على تطور  قالرشوة والمحسوبية والتضيي
ب عليھا الطابع لَ غَ يُ التي عملية تبنى المعايير المحاسبية الدولية وباألخص المحاسبة في الدول النامية 
ضعف البنية القانونية الموجودة  ذلك إلىھذا إذا أضافنا ، 2لك األنظمةفي ت السياسي وليس االقتصادي

وكذلك عامل ) ألن ھذه األخيرة تعتبر أحد مقومات نجاح تطبيق المعايير الجديد على أرض الواقع(
ألن رفض كل ما ھو مخالف للثقافة السائدة في مجتمع معين يعتبر شيئا متأصال (مقاومة التغيير الثقافي 

اللذان يعتبران من العوامل المھمة في إنجاح تطبيق معايير محاسبية جديدة داخل   )د مجتمع مافي أفرا
  . بلد ما

يعتبر التخلف التعليمي  كميزة أخرى للدول النامية، حيث يؤثر سلبا على تطور مھنة المحاسبة 
بالضرورة يؤثر على وھو . والمراجعة، كل ذلك سينعكس سلبا على النظام المحاسبي في البلدان النامية

نوعية المعايير المحاسبية المحلية التي يمكن أن تكون رديئة وال تواكب التطورات التي تحدث في تلك 
نوعية المعلومات (البيئة االقتصادية، وبالتالي سيؤثر في نوعية مخرجات النظام المحاسبي للمؤسسات 

ت جودة عالية فذلك يتطلب أوال أشخاص من جھة أخرى حتى و إن كانت تلك المعايير ذا). المحاسبية
مھنين ذوي كفاءة عالية لتطبيقھا ومراجعتھا، وھذا ينطبق  في حالة ما قام بلدا معين بتبني معايير 

          3.محاسبية أخرى وتكون ذات جودة عالية ألنه يتطلب تعليما متقدما لمرافقة تلك العملية

ر المحاسبية الدولية وھو طبيعة النسيج االقتصادي عامل آخر يعتبر مھما في حالة تبنى المعايي
أغلب الشركات الموجودة في الدول النامية ھي صغيرة ومتوسطة الحجم التي لھا الھش، حيث نجد أن 

                                      
1 - Perera, H., Baydoun N., Convergence With International Financial Reporting Standards: The Case Of Indonesia,  

Advances in International Accounting, 20, pp: 201–224 
2 - Poudel et al ., The adoption of International Financial Reporting Standards in a non-colonized developing country: 

The case of Nepal, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 2014,p :213. 
3 - Ibid, p:214. 
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خصائص مثل حجم انتشار ملكية رأس المال وحجم ونوع النشاط تجعلھا تختلف عن الشركات الكبيرة أو 
بعبارة أخرى . حرك األساسي للجنة المعايير المحاسبية الدولية وعملھاالمتعددة الجنسيات التي تعتبر الم

حتى وأن (إن المعايير المحاسبة الدولية ھي مصممة لتخدم بشكل أساسي مصالح الشركات الكبرى 
اللجنة تدعي أن المعايير المحاسبية الدولية مصممة لتطبق من طرف جميع الشركات بأنواعھا 

الكثير من الدول المتقدمة فضال عن الدول النامية قامت بتطبيق المعايير وكما نعرف أن ). وأحجمھا
المحاسبية الدولية لفئة من المؤسسات وأبقت المعايير المحلية لفئة أخرى، مما سيخلق نوع من التكلفة 
اإلضافية من جھة رقابة إدارة الضرائب أو تحليل مخاطر منح القروض من طرف البنوك ألن ذلك 

    1.ر مراجعين أكفاء لديھم القدرة على مراجعة كال النوعين من القوائم الماليةسيتطلب توف

  دراسة خصائص البيئة المحاسبية الجزائرية:  المبحث الرابع

سنحاول في مبحثنا ھذا التطرق إلى أھم خصائص البيئة المحاسبية الجزائرية، من خالل تقديم أھم 

  .ية لھاالخصائص اإلقتصادية والثقافية والقانون

  العوامل االقتصادية للبيئة الجزائرية : المطلب األول

تنقسم العوامل اإلقتصادية إلى عوامل إقتصادية كلية مثل طبيعة النظام اإلقتصادي، وعوامل مالية 

  .ومصرفية

  العوامل االقتصادية الكلية: أوال

  االنتقال من االقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق - 1

النظام االشتراكي حتى نھاية فترة الثمانينيات من القرن الماضي،  استقالھاذ لقد انتھجت الجزائر من

وخالل تلك المرحلة كانت الدولة تتدخل في جميع نواحي الحياة اإلقتصادية، فكانت ملكية رأس المال 

الخ، وكانت عملية تسيير الدولة ...الشركات للدولة كما كانت تخضع عملية تسييرھا للھيئات المركزية

انت عبر المخططات االقتصادية الكلية طويلة األمد، ھذه األخيرة ھي بدورھا تقسم إلى مخططات ك

متوسطة وقصيرة األمد بحيث يجب أن ينعكس ذلك على جميع نواحي الحياة االقتصادية الثقافية، 

ادية، وفي نفس الوقت فإن المؤسسات العمومية يجب أن تخدم تلك المخططات االقتص. الخ....القانونية

وبالرغم من أن الشركات كانت تھدف لتحقيق الربح فيمكن تجاوز ھذا الھدف في سبيل تحقيق تلك 

مثال كانت الشركات توظف عمال أكثر من إحتياجاتھا في إطار سياسة القضاء  2.المخططات االقتصادية

                                      
1 -  Trabelsi, R., International Accounting Normalization and Harmonization Processes across the World: History and 

Overview , Journal on Business Review (GBR), 4(2), December 2015,p:92.  

2 - Merrouche, C., The Role Of Accounting In Economies In Transition: The Case Of Algeria, Transition And 
Development In Algeria: Economic, Social And Cultural Challenges, Intellect Books ed, USA, 2005, pp:36. 
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باع بأقل من على البطالة، وكان دور المؤسسات توفير السلع والخدمات للمجتمع، بحيث يمكن أن ت

كما أن عملية تمويل الشركات كانت تحكمھا . تكلفتھا من أجل تحقيق بعض األھداف اإلجتماعية

اإلعتبارت السياسية واإلجتماعية، ولھذا حتى وإن كانت الشركات مفلسة تقوم الدولة بإعادة تمويلھا 

مل فإن دور وھدف وفلسفة بالمج. المنوط بھا) الخ..االجتماعي، السياسي(لتحقيق لضمان إكمال الدور 

  .المؤسسات في اإلقتصاد اإلشتراكي الذي كانت تتبعه الجزائر يختلف عن ما ھو في اإلقتصاد الرأسمالي

منبثقة من األساس الذي يخدم التخطيط المركزي،  1975ونجد أن فلسفة المخطط المحاسبي لسنة 

ستعمل لحساب القيمة المضافة على مثال نجد مفھوم القيمة المضافة داخل جدول حسابات النتائج ي

المستوى الكلي بجمع القيم المضافة لجميع مؤسسات، كذلك أيضا عملية مراجعة الشركات كانت تتم من 

طرف مجلس المحاسبة التابع لوزارة المالية، إضافة إلى أن عملية التوحيد المحاسبي كانت تتم من طرف 

اإلھتمام بالمحاسبة التحليلية قليل نظرا لعدم وجود ظاھرة كما أن . الخ...وزارة المالية في شكل قوانين

  . المنافسة، وألن تحديد األسعار تحكمه األھداف المتعلقة بالخطة المركزية

 نحو تحواللكن وبعد فشل السياسات اإلقتصادية  السابقة دخلت الجزائر في بداية التسعينات 

 لنقل المثلى الطريقة إيجاد ھدفب إصالحات من عةبمجمو القيامعليھا  ماالز، لھذا كان السوق اقتصاد

  1:وركزت في ذلك على النقاط التالية السوقإقتصاد  إلى الجزائري االقتصاد

 خاصة ضرائب واستحداث المضافة القيمة على الضريبة وإدراج بتبسيطه الجبائي النظام إصالح −

 ؛الضريبة معدالت وتخفيض أوعية توسيع مع المحلية بالجماعات

 النقدية السياسة وإدارة وضع في النقدية للسلطة االستقاللية بإعطاء والبنوك النقد نظام حإصال −

 التقليدية بأدواره القيام من المركزي البنك وتمكين االئتمان دائرة عن العمومية الخزينة وإبعاد

 ؛المنشودة أھدافه لتحقيق

 التمييز وإزالة االستثمار حرية مبدأ بتكريس عليه المفروضة القيود بإزالة االستثمار نظامتغيير  −

 الجبائية الحوافز مجموعة منح مع ،والخاص العمومي وبين واألجنبي الوطني االستثمار بين

 سعيا المحروقات خارج القطاعات في خاصةا بھ المتعلقة اإلجراءات وتبسيط والقانونية والمالية

 ؛الخام المحلي الناتج في مساھمتھا لزيادة

 من والتخلص السوق اقتصاد في لالندماج كأداة العمومية المؤسسات خوصصة مبدأ إقرار −

 المنافسة نحو له دفعا الوطني االقتصاد ھيكلة إلعادة وكأداة األداء، ضعيفة العمومية المؤسسات

 .االقتصادي المجال في والبيروقراطية االحتكار من للحد

                                      
 الُملِّحة القضايا :األردنية للجامعة الثاني المؤتمر مقدم بحث ،نموذجا الجزائر :العربية االقتصاديات على وأثرھا اليةالم األزمة قدي، المجيد عبد -  1

  .2009  أفريل  14،15 أيام عمان، ، الحديثة االعمال بيئة في الناشئة لالقتصاديات
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ةك ا ل محاول دماجمنھ المي االقتصاد في الن رال قامت الع ع جزائ ة بتوقي اد مع شراكة إتفاقي  اإلتح

ا بإصالح الجزائر قامتو للتجارة، العالمية للمنظمة لالنضمام تسع كما األوروبي  حيث المحاسبي نظامھ

 محل ليحل  2010 جانفي 01 من إبتداء الدولية المحاسبية المعايير من مستوحى مالي محاسبي نظام طبقت

  . 1975  لسنة الجزائري المحاسبي المخطط

  أھم المؤشرات اإلقتصادية الكلية - 2

دل  بية وھي مع ة المحاس ة بالبيئ ا عالق ة لھ سنتطرق في ھذه النقطة إلى ثالثة مؤشرا إقتصادية كلي

د  ة وتعقي ى طبيع ؤثر عل ة ت ل الثالث ر ألن العوام ي المباش تثمار األجنب م االس دل التضخم، حج و، مع النم

ة المعالجات المحاسبية كالقياس المحاسبي وك بية الدولي ذلك تلعب دورا مھما في جلب الممارسات المحاس

  .لشركات المتعددة الجنسياتفي شكل شركات وفروع لنظرا ألن اإلستثمار األجنبي المباشر الذي يكون 

و  دالت النم ت مع د عرف يوق ت  ف ى إن كان عيفا، وحت ورا ض ة اإلصالحات تط ذ بداي ر من الجزائ

األخص مرتفعة فيرجع سبب ذلك إلى قطاع ال ى  المسار المحاسبي وب لبا عل ا سيؤثر س محروقات وھو م

  .التوافق المحاسبي الدولي

  "GDP"ومساھمته في الناتج الداخلي الخام "  FDI "تطور اإلسثتمار األجنبي المباشر): 1- 3(جدول رقم 

 السنوات
FDI  

  )مليون دوالر( 

% FDI  

  FDIإلى مجموع 

  الدول العربية

في   FDI مساھمة%
GDP  

  FDIمساھمة  %
في الدول GDP في

    النامية

2000 280,1 18,74 6,17 21,16 
2001 1 113,1 4,51 8,21 22,65 
2002 1 065,0 9,26 9,79 21,97 
2003 637,9 1,41 9,13 23,21 
2004 881,9 8,22 8,29 23,24 
2005 1 145,3 9,83 7,97 23,04 
2006 1 888,2 11,65 8,64 24,48 
2007 1 743,3 11,82 8,78 27,13 
2008 2 631,7 9,30 8,47 21,60 
2009 2 753,8 8,26 12,58 26,66 
2010 2 301,2 8,52 12,12 27,40 
2011 2 580,4 -0,84 11,09 24,64 
2012 1 499,4 9,54 11,30 26,52 
2013 1 684,0 8,71 12,07 26,61 
2014 1 506,7 11,03 12,56 27,23 
2015 -  584,0 16,51 15,92 28,78 
2016 1 546,0 19,64 17,28 30,41 

  http://unctad.org/fdistatisticsمأخوذ من موقع  2016تقرير اإلستثمار الدولي لسنة  :المصدر  
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ات  ل البيان راءة وتحلي ي ق را ف ال كبي يخلق خل ا س رة مم دالت كبي خم مع دالت التض ت مع عرف

ا يفرض ا مم ادة  المحاسبية المبنية على التكلفة التاريخية، وھو بدوره ينعكس على مالئمتھا وموثوقيتھ إع

  .التفكير في طرق القياس المحاسبي المستعملة

ة  ن نالحظ ھيمن نوات، لك ر الس ا عب ورا ملحوظ ر  تط ي المباش تثمار األجنب دالت اإلس ت مع عرف

ات وخاصة إذا  بة ضئيلة للقطاعات خارج المحروق ك و نس ى ذل ات عل تقطاع المحروق ع دول  قورن م

د  ة، وُيع ة الجزائري ا نفس خصائص البيئ نة أخرى لھ وطني لس دم تماشي المخطط ال ى  1975ع ذي بق ال

نة  ى س ا حت ب  2009مطبق ام جل ت تقف أم ي كان ق الت م العوائ د أھ ة أح بية الدولي ورات المحاس ع التط م

  .  االستثمار األجنبي المباشر باإلضافة إلى البيروقراطية والنظام المصرفي المتأخر

لمباشر عرف تطورا ملحوظ  وكذلك مساھمته نالحظ أن اإلستثمار األجنبي ا 2-3من الجدول رقم 

ي المباشر عبر السنوات في الناتج الداخلي الخام  تثمار األجنب ا مع متوسط مساھمة االس ، لكن إذا قارناھ

دول  ه ال اه بمجموع ا النصف، نفس الشيء إذا قارن اوي تقريب ث يس ده ضعيفا حي ة نج دول النامي دى ال ل

  .العربية

 زائرواقع القطاع المالي في الج - 3

ذلك  ا القطاع المصرفي أو البنكي وك امين ھم ى عنصرين ھ ر عل الي في الجزائ ينبني القطاع الم

  .السوق المالي الذي يتمثل في بورصة الجزائر

   القطاع المصرفي.  1.3

ة اإلقتصادية  ثيلعب القطاع المصرفي دورا مھما في حلقة التنمي ل المشاريع،  حي يساھم في تموي

 14 بتاريخ المؤرخ10 .01  رقم األمرإصالحات كبيرة من خالل عدة قوانين أھمھا  وقد عرف ھذا القطاع

ده األمر 1990  أفريل م جاء بع د والقرض، ث ه  27/2/2001المؤرخ في  01-01المتضمن قانون النق ليتمم

وك من  11-03ويعدله، بعد ذلك جاء األمر  اقي البن دى البنك المركزي وب ة ل تضمن آليات وقواعد الرقاب

ة درتھا االئتماني ذا ق ك اإلصالحات بقي القطاع  1.أجل ضمان توازنھا وسيولتھا وك الرغم  من تل لكن وب

ة ه للتطورات الحاصلة في الساحة العالمي ك . المصرفي في الجزائر يعاني تأخرا كبيرا وعدم مواكبت وذل

ديين؛ ضعف ميكانيزامات لدى المتعاملين اإلقتصا  ةبنكي وساطةلعدة أسباب من بينھا دھنيات الدفع دون 

م  ار أن أھ ة باعتب ة والبيروقراطي يير القديم ة التس رة؛ عقلي ة الكبي وك والمخاطر االئتماني دى البن ة ل الرقاب

ة   وك عمومي ر، حيث يوجد ستة بن ا الجزائ البنوك عمومية حتى وبعد عمليات الخوصصة التي قامت بھ

                                      
 الخاصة التطبيقية العلوم لجامعة الثالث العلمي للمؤتمر مقدم بحث ،المعاصرة العالمية التحديات أمام الجزائري المصرفي النظام المجيد، عبد قدي -  1

  10ص، 2009 أفريل 29- 27 أيام المعاصرة المنعقد العالمية التحديات :األعمال منظمات إدارة" :حول
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وك الخاصة من بين عشرين بنك ينشط في الجزائر تسيطر على أغلب  ة البن ا بقي النشاط المصرفي، بينم

  . ھي عبارة عن فروع لبنوك أجنبية

   "بورصة الجزائر"السوق المالي . 2.3

ر من االقتصاد الموجه  ال الجزائ يعتبر إنشاء بورصة الجزائر أحد أھم األحداث التي  كرست إنتق

 من بمجموعة الحكومة ك، لھذا قامت لكن قبل ذلك كان عليھا خلق الجو المناسب لذلو. إلى إقتصاد السوق

رة لمجموعة االستقاللية تقديم أھمھا اإلجراءات ة، االقتصادية الشركات من كبي  صناديق تأسيسو العمومي

ر بورصة عمل منشط بعد فيما لتصبح الشركات لتلك المسير لتكون مةالمساھ ذا أُصدرت . الجزائ ألجل ھ

انفي  12المؤرخين في  04-88و  10-88مجموعة قوانين من بينھا القانونين  انون  1988ج ين بالق والمتعلق

انون  المطبقة الخاصة القواعدالتوجيھي للمؤسسات العمومية االقتصادية و ق  03-88عليھا، كذلك الق المتعل

يم  09/12/1990بعدھا وفي . بصناديق المساھمة أمضت صناديق المساھمة عقدا تأسيسيا لتشكيل شركة الق

ى المفاوضات سوق بتسيير يسمح تنظيم وضعدج ھدفھا األساسي ھو  320000ل قدره المنقولة برأسما  عل

ل الشروط أفضل وفق المنقولة القيم ة أعضا يمث كل ، كما ُشكل مجلس إدارة الشركة الذي يتكون من ثماني

نظم عمل. أحد الصناديق السابقةواحد منھم   وشھدت ھذه المرحلة إصدار مجموعة من التشريعات التي ت

القيم  170-91و 169-91شركة القيم المنقولة مثل المرسومان التنفيذيان  اللذان ينظمان المعامالت الخاصة ب

ذي  اريخ  171-91المنقولة وكذا طبيعتھا وأشكالھا وشروط إصدارھا، والمرسوم التنفي اي  21المؤرخ بت م

  .المتعلق بلجنة البورصة 1991

ق لصعوباتل نظر ة والعوائ ةوالقا التنظيمي ا، رأس ضآلةو نوني  األخرى المشاكل وبعض مالھ

أخرت تشغيل دون القيم المنقولة  شركة مھامھا بقيت بضبط المرتبطة دھا   .االنطالق في وت ةبع  في ورغب

 أي ،1992 فيفري شھر فيدج  9320000  مبلغ إلى ليصل مالھا رأس رفع قرار اتخاذ تمّ  العقبات تلك تجاوز

يم شركة  من إسمھا تغيير جانب إلى دج، يينمال 09 بلغت مال رأس بزيادة ىالمنقول الق يم بورصة ة إل  الق

 :أھمھا المتداولة القيم سوق تنظم التي التشريعية األسس مجموعة  وضع كما 1،المتداولة

 2؛المنقولة القيم ببورصة والمتعلق 1993ماي  23والمؤرخ في    10-93 رقم التشريعي المرسوم −

  3؛المنقولة للقيم الجماعي التوظيف بھيئات والمتعلق 1996جانفي  10في خالمؤر 08-96رقم األمر −

اي 29 في المؤرخ القرار − وطني المخطط توافق والمتضمن ، 1999 م  وسطاء نشاط مع للمحاسبة ال

 4.البورصة عمليات

                                      
 ،2006 الجزائر، الجزائر، جامعة ة،منشور غير دكتوراه أطروحة ،تفعيلھا وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقات ،شيدر.بوكساني -  1
  .190:ص

  .1993 ماي 23 :في والصادرة 30 للسنة 34 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمھورية الرسمية الجريدة -  2
  .1996  جانفي 14 :في الصادرة 33 لسنة 03 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمھورية الرسمية الجريدة - 3
  .1999 سبتمبر 12 في الصادرة 36 لسنة 63 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمھورية الرسمية جريدةال -  4
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ة ھي الرياض سطيف، مجمع صيدال ومؤسسة  ة شركات عمومي ة أُختيرت ثالث بعد ھذه المرحل

داول األوراسي إل ة الت دراجھا في بورصة القيم، وبالفعل تم فتح رأسمالھا للتداول ودخلت البورصة مرحل

وبر . 1999حيث كانت أول جلسة في شھر سبتمبر  بعدھا طرح قرض سندي لشركة سوناطراك في أكت

يم ھي    1999 ة بورصة الق دھا مھم ة تنظيموأصبحت بع ة األوراق إدراج عملي ي التنظيمو المالي  الفعل

ة المعلومات نشر ، ووالتسعير التداول نظام وتسيير البورصة في التداول حصصل امالت المتعلق  في بالمع

  . للتسعيرة الرسمية النشرة وإصدار البورصة

 الساعة لحد بقيتحيث  لآلمال، مخيبةالمتحصل عليھا من عمل بورصة الجزائر   النتائج كانتلقد 

 طريق عن الجزائري االقتصاد بتنشيط المتعلقة وخاصة منھا مرجوةال فااألھد تحقق ولم ھزيل بأداء تتميز

 ودخول سطيف رياضال شركة إنسحاب بعدو اآلن لحد، والشراكة طريق عن متنوعة إستثمارية فرص فتح

انس شركة أمين ألي نة  للت ة  2010س ارم  2011وشركة رويب ت، 2016وشركة بيوف ة بقي داول عملي  الت

ة ال يتجاوز  ةمدرج شركات خمس على محصورة ون دوالر، حيث 450وقيمة األصول المتداول ين  .ملي يب

  2011إلى  2000تطور نشاط بورصة الجزائر من سنوات  4-2الجدول 

  )2011-2000(تطور حجم التداول في بورصة الجزائر): 4-2( الجدول 

% قيمة المعامالت دج حجم المعامالت السنوات الزيادة السنوية   
1999 34 752 42 999 690 - 
2000 320 063 350 926 560 716,11 

2001 358 935 251 838 705 ‐28,24 

2002 79 432 35 936 045 ‐85,73 

2003 39 693 17 257 700 ‐51,98 

2004 22 183 8 432 615 ‐51,14 

2005 13 487 4 188 200 ‐50,33 

2006 63 561 23 756 950 467,23 

2007 35 794 14 493 415 ‐38,99 

2008 52 103 21 414 845 47,76 

2009 34 700 13 891 895 ‐35,13 

2010 27 420 11 985 965 ‐13,72 

2011 231 997 185 118 435 1444,46 

2012 49 471 36 038 865 ‐80,53 

2013 120 681 49 116 990 36,29 

2014 90 111 41 410 340 ‐15,69 

2015 2 213 143 1 251 956 825 2923,29 

2016 788 860 805 500 430 ‐35,66 

  http://www.sgbv.dzموقع شركة إدارة بورصة الجزائر  :المصدر

ات  األساسي ھالم تلعب بورصة الجزائر دور ايير والتطبيق ليم للمع ى التطبيق الس في اإلشراف عل

ن تلعب ال ا، أي ا ھو موجود دولي ة لم ا مقارن ل الشركات المدرجة فيھ بورصة دورا في المحاسبية من قب

ى عمل  فرض القواعد والشروط المتعلقة بمجال اإلفصاح والقياس المحاسبي من قبل الھيئات المشرفة عل
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ر المباشر في . البورصات دخل المباشر أو غي اال من خالل الت في نفس الوقت تلعب البورصة دورا فع

ا وممكن عملية التوحيد المحاسبي داخل الدول، لكننا في الواقع نجد أن دور ب ر مغيب تمام ورصة الجزائ

  .  أن يكون ذلك بسبب ضعف عملھا

  الجزائر في والثقافية والتعليمية القانونية البيئة: المطلب الثاني

  البيئة القانونية والجبائية: أوال

انون  ع الممارسات االقتصادية للق ه جمي ذي تخضع في دني ال انون الم ُتعد الجزائر من دول نظم الق

نظم عن النظام المحدد والمك وع من ال توب وال يكون لألفراد مجاال لإلجتھاد، وقد ورثت الجزائر ھذا الن

ون سنة من اإلستعمار  القانوني الفرنسي بعد اإلستعمار، حيث خرجت منھكة بعد إستقاللھا من مئة وثالث

المخطط المحا ا ب ر عملھ ه، ويعتب ذي تحصلت علي ار إال العمل بالنظام ال ا الخي سبي الفرنسي ولم يكن لھ

ك 1975الذي أُستبدل بالمخطط المحاسبي الوطني سنة  1957لسنة  ى ذل ل عل ع . أكبر دلي ى الواق النظر إل ب

انون الضرائب  انون التجاري وق ر، الق العملي نجد أن ھناك قانونان مھمان يسيران الشركات في الجزائ

  .باإلضافة إلى القانون المحاسبي

  القانون التجاري  - 1

لة األساسية التي تنظم الجوانب اإلقتصادية داخل البلد، فھو يتضمن أنواع الشركات ُيعتبر الوسي

التجارية ويعالج الجوانب المتعلقة بإنشائھا وتأسيسھا وعملية إفالسھا وتسييرھا، كذلك توزيع األرباح بين 

باإلضافة إلى  الشركاء، ويحدد طبيعة ونوع الدفاتر المحاسبية اإلجبارية التي يجب على الشركات مسكھا

  .    القوائم المالية التي يجب اإلفصاح عنھا و الجھة التي  تصادق عليھا وطرق وشروط تعيينھا

 القانون الجبائي - 2

ة  بية والنتيج ة المحاس ا النتيج ركات ھم ة الخاصة بالش ن النتيج وعين م د ن ه يوج روف أن ن المع م

انون ال د تطبيق الق ى عن د تطبيق الجبائية، بحيث ُيتحصل على  األول ا عن ة ُيتحصل عليھ محاسبي والثاني

انونيين ين الق ى درجة التطابق واإلختالف ب ا ترجع إل . القانون الضريبي، كما أن درجة اإلختالف بينھم

وعين من اإلفصاح، يوجه  انونين الشركات بن وم الق ين تق ومن المعروف أيضا أن في دول يكون فصل ب

ة مستعملي الجبائي إلى اإلدارة الضريبية من أجل ف ى المساھمين وبقي رض الضريبة ويوجه المحاسبي إل

ائي ھو . المعلومة المحاسبية انونين أي أن اإلفصاح الجب ين الق رق ب وفي دول أخرى كالجزائر ال يوجد ف

ذه  ة، حيث تحدد ھ وانين الجبائي ى الق بية إل نفسه المحاسبي، بل وأكثر من ذلك تخضع الممارسات المحاس

ا ھي الت رة م ل األخي ا مث ر المسموح تطبيقھ ا ھي غي ا وم بية المسموح للشركات تطبيقھ ات المحاس طبيق

موح  ر المس ك غي ي تل ا ھ دورة وم ة ال ن نتيج مھا م مح بحس ي يس اريف  الت تالك والمص رق اإلھ ط

  .  الخ...بحسمھا
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  البيئة الثقافية والتعليمية : ثانيا

لمة،   ة المس دين الموجه والمحرك  يعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات العربي ر ال حيث يعتب

ر  ذي يعتب ا ال دين اإلسالمي التعامل بالرب ثال يحرم ال ا االقتصادية، م ا فيھ راده بم األساسي لسلوكيات أف

ام األدوات  ا أم د عائق ا، وفي نفس الوقت يع ة التي تتعامل بالرب امالت التجاري عائقا كبيرا أم تطور المع

دين اإلسالميالمالية ومحاسبتھا لكي تتماشى أخال ك الموجودة في ال ة المحاسبة مع تل يالحظ . قيات مھن

ذلك "  Hofstede "أيضا عدم وجود تصنيف للثقافة الجزائرية في عمل  لكن الدراسة الوحيدة التي قامت ب

دل متوسط في  Mercure et al (1997) ھي دراسة  ع بمع ري يتمت حيث بينت الدراسة أن المجتمع الجزائ

عكس (والجماعية ) 8.6/10(ومعدل عالي في بعدي تجنب عدم التأكد ) 5.36/10(ت السلطة في ُبعد فروقا

ين . 7.12/10.1حيث يساوي ) الفردية ة أخرى ب لمة "  Hofstede "من جھ ة والمس أن المجتمعات العربي

ئص تتمتع بمعدل كبير في بعد الذكرية، ألنه حسبه يستمد من الدين اإلسالمي الذي يفرق بين دور وخصا

  2.الرجل والمرأة في الحياة

رة من أجل القضاء  ودا كبي ذا جھ ا ھ ى يومن ذ اإلستقالل إل ر من أما بالنسبة للتعليم فقد بدلت الجزائ

ة  على األمية وكذلك من أجل تحسين التعليم ولذلك يقدم التعليم بجميع أطواره مجانا، لكن يالحظ أن نوعي

رتبقى ضعيفة الشيء الذي المحاسبي التعليم   يم المحاسبي في الجزائ ى جودة التعل النظر .  ينعكس عل وب

نح من طرف المجلس  ر فھي تم ة المحاسبة في الجزائ رخيص ممارسة مھن إلى طريقة الحصول على ت

ھادة  وله ش ب حص ر المحاس ھادة الخبي ى ش ح عل ترط لحصول المترش ان يش ذي ك بة ال ى للمحاس األعل

ر محاسب أو الشركة  اللسانس في تخصصات متعلقة بالمحاسبة زائد دى خبي نتين ل تربص ميداني لمدة س

ذي  3.الوطنية للمحاسبة ا المشاركة  72-11لكن بظھور المرسوم التنفي ذي حدد الشھادات التي يحق لھ ال

الي سعت  لإللتحاق بالمعھد المتخصص لمھنة المحاسب، وكذلك ومع ظھور وتطبيق النظام المحاسبي الم

ك العديد من الجامعات والمعاھ ة مع تل رات التعليمي ادة ضبط المق ق إع د مسايرة تلك التطورات عن طري

   4.المستجدات وكذلك عقد مؤتمرات ومخابر في المجال المحاسبي

  

  
  

                                      
1 -A. Yahia-Berrouiguet, Algerian National Culture and TQM,  Journal of Economics and Business Research, XXI(2), 

2015, p: 150. 
2 -  A. Najm., Arab Culture Dimensions in the International and Arab Models, American Journal of Business, Economics 

and Management, 3(6), 2015, pp: 424. 
، رسالة دكتوراه،غير منشورة، جامعة -دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية -التنظيم المھني للمراجعة شريقي عمر،  -  3

  .118: ، ص2012لجزائر، ، ا1سطيف
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بومرداس، المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التوافق والتطبيقالعرابي حمزة،  -  4

  .176: ، ص213الجزائر، 
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  المحاسبة تنظيم مھنة : المطلب الثالث

تنعكس درجة تطور التعليم على كفاءة وتطور مھنة المحاسبة، وتضم مھنة المحاسبة في الجزائر 

المعتمدين ومحافظي الحسابات وكذلك الخبراء المحاسبين منذ الفترة  الممتدة من اإلستقالل  المحاسبين

نظرا إلحتكار الدولة للنشاط اإلقتصادي، حيث كانت الھيئات العمومية والشركات  1992إلى سنة 

إلى اإلقتصادية العمومية والشركات اإلقتصادية التي إستفادت من أي نوع من إعانات الدولة تخضع 

لكن في سنوات التسعينات ومع توجه الدولة إلى إقتصاد السوق وإنشاء  1.مراجعة مجلس المحاسبة

المھنية الخاصة للمحاسبين المعتمدين، محافظي الحسابات والخبراء  المكاتبالمؤسسات الخاصة ظھرت 

. ن المعتمدينالمحاسبين تحت وصاية المصف الوطني للخبراء المحاسبين محافظي الحسابات والمحاسبي

بمراجعة حسابات المؤسسات والشركات التي ال  08- 91وأصبحت تقوم تلك األطراف حسب القانون 

 الالحقة في الرقابة تخضع إلختصاص مراجعة المجلس الوطني للمحاسبة، بينما أصبحت مھمته تنحصر

 اإلداري والمحاسبة لقانونا لقواعد خاضعة ھيئة وكل العمومية والمرافق المحلية والجماعات الدولة لمالية

 اإلقتصادية العمومية بالمؤسسات الخاصة العمليات أما .20-95والقانون  32-90العمومية طبقا للقانون 

  .  والقانون التجاري المدني أصبحت تخضع للقانون

الخبير  مھنة أخالقيات قانون المتضمن 1996سنة  136-96رقم  التنفيذي المرسوم بعد ذلك جاء

أداءھا  ينظم دستور وجود تقتضي مستقلة مھن واعتبرھا المعتمد، والمحاسب الحسابات محافظ، المحاسب

شروط  وكذا والشھادات اإلجازات على الموافقة يتضمن 1999سنة  مقرر صدر ثم أعضائھا، وسلوك

 وذلك 2006ثم في سنة  2002سنة  المقرر ھذا وعدل المھنة، ممارسة في الحق تخول التي المھنية الخبرة

  2.المھنة ممارسة في الحق تخول أخرى شھادات على بالموافقة

 الحسابات ومحافظ المحاسبي الخبير بمھنالمتعلق  01-10 رقم القانون صدر 29/06/2010بتاريخ و

 مجلسال صالحياتالخلط بين  في اكبير جدال أنھىو 08-91الذي ألغى أحكام القانون  المعتمد والمحاسب

 01-10 رقم القانون وإنتھى، الحسابات ومحافظي المحاسبين للخبراء الوطني لمصفوا للمحاسبة الوطني

 للخبراء الوطني المصف الممثلة في المھنية التنظيماتوكذلك  للمحاسبة الوطني المجلس بين التمييز إلى

 اسيينأس كجھتين المعتمدين للمحاسبين الوطنية الحسابات،المنظمة لمحافظي الوطنية الغرفة المحاسبين،

  .مھنة المحاسبة في  الجزائر على نتيمشرف
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 للمحاسبة الوطني المجلس: أوال

 25 في المؤرخ 96-  318 رقم التنفيذي المرسوم إلى للمحاسبة الوطني المجلس إستحداث يعود

ُيعتبر  همن الثانية المادة حسبو ،وتنظيمهة للمحاسب الوطني المجلس إحداث المتضمن 1996 سبتمبر

 التنسيق بمھمة يقوم مشترك، ومھني وزاري طابع ذو استشاري جھازك للمحاسبة الوطني لسالمج

 التي نجازاتاإل أھم من. بھا المرتبطة والتطبيقات المحاسبية المقاييس وضبط البحث مجال في والتلخيص

 الرسمية يدةبالجر صدر الذي المالي المحاسبي للنظام إعداده ھو القديم التنظيم ظل في المجلس بھا قام

وأصبح   11- 07 القانون عن طريقللمحاسبة  الوطني مجلس تنظيم أعيد، بعدھا 2007 نوفمبر 25 بتاريخ

 تنص ، حيث 01- 10 رقم القانون صدور بعد خاصة الجزائر في المحاسبة مھنة على اإلشراف مسؤولية له

 يتشكل المالية وزير لسلطة عخاض للمحاسبة وطني مجلس إنشاء على 01-10 القانون من الرابعة المادة

 الممارسات تقييس لجنةھي  األعضاء متساوية لجان خمسة من من نفس القانون05  رقم المادة حسب

 .النوعية مراقبة لجنة والتحكيم، االنظباط لجنة التكوين، لجنة االعتماد، لجنة المھنية، والواجبات المحاسبية

 2011 جانفي 27 في المؤرخ 24- 11 رقم التنفيذي ومالمرس للمحاسبة حسب الوطني المجلس يضم كما

 الھيئات لمختلف ممثلين عضوا 26في سيره وقواعد وتنظيمه للمحاسبة الوطني المجلس تشكيلية حدديُ الذي 

كذلك ممثلين عن وزارات  عنه ممثال أو المالية وزيرھو  المجلس رئيسبحيث يكون  بالمحاسبة، المھتمة

التربية الوطنية وكذلك ممثلين عن ھيئات لھا عالقة بالتوحيد المحاسبي، معنية كالطاقة، اإلحصاء، 

  :ويتطلع المجلس بالمھام التالية

 الوطني المصف جدول في والتسجيل االعتماد طلبات استقبالب ذلك بخصوص يقوم حيث ،االعتماد 

كذلك  المعتمدين؛ ينللمحاسب الوطنية والمنظمة الحسابات لمحافظي الوطنية والغرفة المحاسبين للخبراء

 في والتسجيل االعتماد على الحصول في الراغبين المترشحين كل وشھادات إجازات صالحية تقييم

 والفصل نالمھني حق في التأديبية الشكاوي كل استقبالو الجدول في المھنيين قائمة ونشر إعدادو ،الجدول

 المنجزة المھنة أخالقيات قوانين مشاريع راسةود استقبالو وبرمجتھا المھنية النوعية مراقبة تنظيمو فيھا،

 ؛للموافقة وعرضھا المھنيين أصناف مختلف من

 بالمحاسبة المتعلقة والوثائق المعلومات كل واستغالل جمعب يقوم حيث المحاسبي التوحيد 

 والمسارات األدوات واستعمال تطوير مجال في والتحاليل الدراسات كل تحقيق على العملو وتدريسھا،

 النصوص مشاريع جميع دراسةة والمحاسب تنميط إلى تھدف التي اإلجراءات كل كما يقترح لمحاسبية،ا

 أنظمة تطوير في المساھمةو بشأنھا، التوصيات وتقديم فيھا الرأي وإبداء بالمحاسبة المرتبطة القانونية

 يتعلق فيما لنوعيةا مراقبة وضمان متابعةو ،يسباالمح مجالال في المستوى وتحسين التكوين وبرامج

 ؛للتدقيق الدولية والمعايير المحاسبية التقنيات بتطوير
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 في المساھمةو المحاسبية، المھن ترقية في المساھمةعن طريق  المحاسبية المھن ومتابعة تنظيم 

 واألدوات والنظم المناھج تطور متابعةكذلك  المھنيين، مستوى وتحسين التكوين وبرامج أنظمة تطوير

ويقوم . المھنية العناية تحقيق وضمان متابعةو الدولي المستوى على المحاسبة مجال في بالتكوين المتعلقة

 جھا،ئنتا نشر مع مباشرة غير وأ مباشرة ةقيبطر بھا المرتبطة والميادين المحاسبة في دراسات إجراءب

 بھذا متعلقة أخرى ومراجع بيداغوجية دعائم تصور خالل من المحاسبة في التكوين ھيئات مساعدةو

 .التكوين

 الدور يتمثل متكاملين، أساسيين دورين للمحاسبة الوطني للمجلس ه كانأن االستنتاج يمكنمما سبق 

 مزاولة إجازة على الحصول لشروط تنظيمھا خالل من المحاسبة نةمھ تنظيم على اإلشراف في األول

 فيتمثل الثاني الدور أما. بالمحاسبة متعلقةال المستجدات مختلف مع التكيف على المھنيين مساعدةة، والمھن

 التطورات مختلف مع المحاسبية األطر بتكييف قيامھا خالل من المحاسبي التنميط عملية على افھارإش في

 .المحاسبة بيئة على تطرأ التي والمستجدات

 ة للمحاسبةالمھني التنظيمات: ثانيا

الحسابات  ومحافظي المحاسبيين لخبراءل الوطني فصَ المَ  لحُ  01-10 رقم القانون إثر على

 من عقدين دام حكرا بذلك لينتھي الجزائر في للمحاسبة األول الراعي كانبعدما  المعتمدين والمحاسبين

 مصفال في متمثلةمستقلة  مھنية تنظيمات ثالثة إنشاء بعدھا تم. المحاسبة تنظيم على للمھنيين الزمن

، المعتمدين للمحاسبين ةوطنيال منظمةالو الحسابات لمحافظي وطنيةلا غرفةالو المحاسبين للخبراء وطنيال

 ومؤھلين معتمدين معنويين، أو طبيعيين أشخاصا ويضمون المستقلة المعنوية بالشخصية منھا كل يتمتعو

 تلك كما تضطلع. المعتمد المحاسب ومھنة الحسابات محافظ ومھنة المحاسبي الخبير مھنة لممارسة

 على سھركذلك ت واستقالليتھم، أعضائھا كرامة عن الدفاعو ممارستھا وحسن ةالمھن متنظيبالتنظيمات 

 المرتبطة المسائل كل في الرأي وتبدي  المھنة، ألخالقيات مدونة إعدادو وأعرافھا المھن قواعد إحترام

 مجال في المختصة العمومية السلطة بھا تبادر التي األعمال في المساھمةو سيرھا وحسن المھن بھذه

  .المھن بتلك المتعلقة النصوص وإعداد الخدمات وتسعيرة المھنية والواجبات المحاسبي التوحيد

 المحاسبين للخبراء الوطني لمصفا - 1

 طبيعيين أشخاصا يضمو المعنوية بالشخصية يتمتع تنظيم المحاسبين للخبراء الوطني المصفيعتبر 

 االنتخاب طريق عن أعضاء تسعة التنظيم ھذا يضم و ،المحاسبي الخبير مھنة لممارسة مؤھلين معنويين أو

 .التنظيم له يحدده الذي المنصب يتبوأ المالية لوزير ممثال يضم كما العام،

 للمصف الوطني المجلس لةيتشك 27/01/2011المؤرخ في  25-11 رقم التنفيذي المرسوم يحدد

 خبيرا يعد 01- 10 القانون من 18 دةالما وبحسب. سيره وقواعد وصالحياته المحاسبين للخبراء الوطني
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 وتحليل وفحص تنظيم مھمة مسؤوليته وتحت الخاص بإسمه عادية بصفة يمارس شخص كل محاسبيا

 للقيام القانون له ويسمح ،مةالمھ بھذه تكلفه التي والھيئات للمؤسسات الحسابات أنواع ومختلف المحاسبة

 بھا يربطه ال التي والھيئات المؤسسات محاسبة وتجميع ومراقبة وضبط وفتح ومركزة مسك أعمال بكل

 والھيئات للشركات استشارات تقديمكما يمكنه  ،والھيئات للشركات والمحاسبي المالي تدقيقالو ،عمل عقد

 .الحسابات محافظ وظيفة ممارسةو واالقتصادي واالجتماعي المالي الميدان في

 الحسابات لمحافظي الوطنية الغرفة - 2

 أشخاصا يضمو المعنوية، بالشخصية يتمتع تنظيمك الحسابات لمحافظي وطنيةال الغرفةتعتبر 

 عن أعضاء 09 تسعة التنظيم ھذا ويضم الحسابات، محافظ مھنة لممارسة مؤھلين معنويين أو طبيعيين

 .التنظيم له يحدده الذي المنصب يتبوأ المالية لوزير ممثال يضم كما العام، اإلنتخاب طريق

 للغرفة الوطني المجلس تشكلية 2011 جانفي 27 في المؤرخ 26-11 رقم تنفيذيال المرسوم يحدد

 محافظ يعد 01- 10 القانون من 22 المادة وبحسب .سيره وقواعد وصالحياته الحسابات لمحافظي الوطنية

 الشركات حسابات صحة على المصادقة مھمة  مسؤوليته وتحت الخاص بإسمه يمارس شخص كل حسابات

   :مھمامه من، وبه المعمول التشريع ألحكام ومطابقتھا تظامھاوان والھيئات

 عمليات لنتائج ومطابقة وصحيحة منتظمة السنوية التقارير بأن الالزم بالفحص قيامه بعد يشھد 

 والھيئات؛ الشركات وممتلكات المالية للوضعية بالنسبة األمر وكذا ، المنصرمة السنة

 اإلدارة مجلس من عليھا المصادق الداخلية الرقابة اءاتإجر حول خاص تقرير شكل في رأيه يبدي 

 المسير؛ أو المديرين ومجلس

 التي المؤسسات وبين لھا، التابعة والمؤسسات يراقبھا التي الشركة بين االتفاقيات إبرام شروط يقدر 

 مباشرة؛ غير أو مباشرة مصالح يراقبھا التي لشركة المسيرين أو باإلدارة للقائمين يكون

 من االنتھاء عند عليه يترتب كما النشاط، في االستمرار على المؤسسة قدرة يخص فيما رأيه نيبي 

 :تقديم عمله

 وصورتھا السنوية الحسابات وصحة انتظام على تحفظ بدون أو بتحفظ المصادقة تقرير 

 المبررات؛ تقديم مع المصادقة عن اإلمتناع أو الصحيحة

 جة؛المدم الحسابات على المصادقة تقرير 

 ؛مع مجلس اإلدارة المؤسسة عقدتھا التي اإلتفاقيات حول خاص تقرير 

 تعويضات؛ خمس أعلى تفاصيل حول خاص تقرير 

 للمستخدمين؛ الممنوحة الخاصة اإلمتيازات حول خاص تقرير 

 السھم؛ بربحية مرفق األخيرة الخمس سنواتلل النتيجة تطور حول خاص تقرير 

 الداخلية؛ الرقابة إجراءات حول خاص تقرير 
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 المؤسسة إلستمرارية محتمل تھديد أي حول خاص تقرير. 

 المعتمدين للمحاسبين الوطنية المنظمة - 3

 أو طبيعيين أشخاصا ضموت المعنوية بالشخصية المعتمدين للمحاسبين الوطنية المنظمة متعتت

 اإلنتخاب طريق عن منھم أعضاء 09 تسعة ، وُيعينالمعتمد المحاسب مھنة لممارسة مؤھلين معنويين

  رقم التنفيذي المرسوم يحددو. التنظيم له يحدده الذي المنصب يتبوأ المالية لوزير ممثال يضم كما العام،

 المعتمدين للمحاسبين الوطنية للمنظمة الوطني المجلس لةيتشك 2011 جانفي 27 في المؤرخ 27- 11

 يمارس الذي المھني معتمدا محاسبا دعيُ   01- 10 القانون من 41 المادة وبحسبه، سير وقواعد وصالحياته

 تطلب التي والشركات التجار حسابات وضبط وفتح مسك مھمة مسؤوليته وتحت باسمه عادية بصفة

 كلف التي بالمحاسبة المتعلقة واإلدارية والجبائية االجتماعية التصريحات جميع إعداد أعماله منو. خدماته

 الزبون في يساعد أن المعتمد للمحاسب يمكنكما   ،مھنيةال اإلدارات مختلف لدى زبونه مساعدةو ،بھا

 .ذلك منه طلب حالة فيالمالية  القوائم إعداد

مما سبق نالحظ أن تنظيم مھنة المحاسبة في الجزائر يخضع للسلطة العمومية كذلك نجد أن  

الوقت عانت عملية التنميط أو التوحيد المحاسبي تضطلع بھا الجھات الحكومية بشكل كبير، وفي نفس 

مھنة المحاسبية تأخرا كبيرا نظر لقلة التأطير والتكوين، لكن ومع التطورات المتسارعة في الساحة 

  .المحلية والدولية فنرى أن ھناك محاوالت لمجاراتھا
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  خاتمة الفصل
  

نية، الخصوصيات اإلقتصادية، الثقافية، القانومن خالل دراستنا لھذا الفصل إلى أن توصلنا 
السياسية والديموغرافية وكذلك الدينية ھي المتسبب والمحدد األساسي لإلختالفات المحاسبية بين الدول، 
حيث تلعب دورا مھما في تحديد أھداف اإلفصاح المحاسبي، ونظرا لإلختالف الموجود بين العوامل 

إلعتراف والقياس واإلفصاح السابقة سيؤدي ذلك إختالف المبادئ والمعايير المحاسبية التي تحدد طرق ا
لدى المحاسبين وتحدد أيضا طرق اإلدراك والفھم لدى مستعملي المعلومات المحاسبية في بيئة محاسبية 

في نفس الوقت يفيد تحليل تلك العوامل في تصنيف األنظمة المحاسبية سواء للدول المتقدمة و ،معينة
م خصائص كل مجموعة محاسبية، ھذا ي معرفة أھمن خالل استعملھا كأساس للتصنيف وبالتال ةوالمتخلف

  . خص في ظل أعمال التوافق المحاسبي الدولييساعدنا في األخير في التنبؤ بمستقبلھا وباأل

أن الدول النامية لھا خصائص بيئة محاسبية مختلفة عن الدول المتقدمة، لكن في إلى كما توصلنا 

. ات السياسية واإلقتصادية كاإلستعمار التي تربط بينھمانفس الوقت ھناك أوجه تشابه بينھا نظرا للعالق

وتبين لنا أن البيئة المحاسبية الجزائرية التي تميزت بتحولھا من النظام اإلشتراكي إلى النظام الرأسمالي 

وھذا التحول كانت والزلت أمامه عقبات كبيرة، وتتميز البيئة الجزائرية بتركيز ملكية الشركات وھيمنة 

مصدر للتمويل الخارجي لھا، وتتميز أيضا بضعف مھنة المحاسبة والتعليم المحاسبي، ووجود القروض ك

عالقة وطيدة بين الممارسات المحاسبية والضريبية، كل تلك العوامل ستلقي بضاللھا على جودة 

ذي المعلومة المحاسبية في البيئة المحاسبية وخاصة بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري ال

  .يستمد فلسفته من المعايير المحاسبية الدولية
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  تمھيد

بعدما تطرقنا في الفصل األول إلى الدور الكبير الذي تلعبه المعايير المحاسبية الدولية في مجال 

الدولي، كل ذلك في سبيل تحقيق أھداف العولمة المالية من خالل ربط األسواق المالية التوافق المحاسبي 

 القوائمودرجة المقارنة بين  شفافيةوكذلك زيادة  ،العالمية وتسھيل حركة رؤوس األموال العالمية

سنة  في الخمسة عشرةوبعد اإلنتشار الكبير الذي عرفته المعايير عبر دول العالم . المحاسبية دوليا

تلك المعايير وباألخص في ظل وجود ، كانت ھناك العديد من البحوث التي درست جدوى تطبيق األخير

  .للدولختالفات بين البيئة المحاسبية اإل

ومن بين مجاالت تلك البحوث الدراسات التي حاولت معرفة أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولة 

وفي ھذا  ،ذلك على مستوى دولة واحدة أو مجموعة من الدول على جودة المعلومة المحاسبية سواء كان

الجزائري الذي يستمد مبادئه السياق سنحاول في فصلنا ھذا معرفة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي 

  .من الشركات الجزائرية لعينةعلى جودة المعلومة المحاسبية من المعايير المحاسبية الدولية 

جودة المعلومة المحاسبية مفھوم فيه إلى  نتطرق، المبحث األول ينحثمب قسمنا فصلنا ھذا إلىلقد 

أما  األرباح وعالقته بجودة المعلومة المحاسبية، إدارةبالتفصيل على مدخل  ونركز مداخل قياسھاو

وكذا عاملي الضرائب دراسة أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري  خالله نحاولف الثانيالمبحث 

على جودة المعلومة المحاسبية لعينة من الشركات الجزائرية من خالل دراسة كل من مؤشر ن والديو

        .غير العادية لرأس المال العامل حجم المستحقات 
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  قياس جودة المعلومة المحاسبية وإدارة األرباح: المبحث األول

وھذا اإلختالف يجعل من الصعوبة  حول مفھوم جودة المعلومة المحاسبية ةكبير توجد إختالفات

ولھذا كانت محاوالت عديدة لقياس جودة المعلومة المحاسبية لكن  .بمكان تحديد الطريقة األمثل لقياسھا

يربط القسم األول المعلومة المحاسبية مع السوق المالي من خالل حيث  ،أغلبھا ضمن ثالثة أقساميندرج 

بية على السوق المالي مثل درجة مالئمة ووقتية األرباح دراسة أثر اإلفصاح عن المعلومة المحاس

ويربطھا القسم الثاني بمؤشرات خارجية مثل أعمال المراجعة أو تنقيط ھيئات ومكاتب . المعلنة

أما القسم الثالث فيھتم بأثر الدوافع الداخلية لإلدارة مع ممارسات القياس واإلعتراف . المراجعة

افع دورا مھما في التأثير على مستوى الجودة وتعتبر أعمال إدارة المحاسبي، حيث تلعب تلك الدو

ولھذا سنتطرق في مبحثنا إلى مفھوم إدارة األرباح . األرباح وتمھيد الدخل أھم األعمال تأثيرا عليھا

كاتجاه لقياس جودة المعلومة المحاسبية في ظل المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي المالي 

  .ي، ثم سنتعرف بعد ذلك إلى أھم الحوافز المرتبطة بإدارة األرباح وكذلك تقنياتھاالجزائر

  مفھوم جودة المعلومة المحاسبية وعالقته بإدارة األرباح : المطلب األول

أحد أھم المفاھيم المرتبطة بالنظام المحاسبي ألي بلد ما  يعتبر مفھوم جودة المعلومة المحاسبية

ي تلعبه المعلومة المحاسبية ضمن البيئة اإلقتصادية، ولھذا السبب كانت العديد من نظرا للدور المھم الذ

المحاوالت لتقديم مفھوم دقيق وشامل لھا، ألن ضبط ھذا المفھوم يساعد في تحديد آثار تطبيق معايير 

  .معينة في بيئة محاسبية معينة) IAS/IFRSمثال(محاسبية 

  مفھوم جودة المعلومة المحاسبية: أوال

دة الدراسات المحاسبية جودة المعلومة المحاسبية إنطالقا من معرفت  ة فائ قاربتين مختلفتين، مقارب

بية . في إتخاذ القرار والمقاربة اإلقتصادية المعلومة ة المحاس وم جودة المعلوم ى مفھ ة األول ربط المقارب ت

اتھم المعلوما ك مع مستعمليھا ومدى مطابقتھا لتطلعاتھم وتلبيتھا إلحتياح ى تحقيق ذل ا قاربت إل ة، وكلم تي

وم الجودة بمجموعة من  1.كانت أكثر جودة ة نجد من الدراسات التي ربطت مفھ ذه المقارب في ظل ھ

ل الخصائص الموجودة في  ا، مث بقا التي يجب أن تتصف بھ ة والمحددة مس ة والنوعي الخصائص الذاتي

                                      
  -  في األدب المحاسبي وباألخص األنجلوساكسوني يمكن أن نستعمل مصطلح جودة األرباح" Eamings Quality  " أو نستعمل مصطلح جودة

 "Accounting Quality "، أو ممكن نستعمل مصطلح جودة المعلومة المحاسبية "Financial Reporting Quality "اإلفصاح المالي 
  .وھي مصطلحات مترادفة

1 - Kamarudin, a,b  ,Ismail, W.,  Earnings Quality Construct and Measures in Empirical Accounting Studies, Procedia 
Economics and Finance, 2014,p:2. 
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ة،  ح بية الدولي ايير المحاس ة المع اھيمي للجن ار المف ة اإلط بية الدولي ايير المحاس ة المع د أن لجن ث نج ي

بية عرفتھا  ة المحاس ة التي يجب أن تتضمنھا المعلوم من خالل إعطاء مجموعة من المواصفات النوعي

م التمثيل الصادق، المالءمة، وتتمثل في  ة للفھ ق، التوقيت المناسب، القابلي ة للتحق ة، القابلي القابلية للمقارن

  1.ةلكي تكون ذات جودة عالي

ة اإلفصاح، ونجد في وتوجد دراسات أخرى ربطت مفھوم الجودة  ة أو عملي وائم المالي ة الق بنوعي

ذي التي  Dechow et al. (2010)ھذا السياق دراسة  وم الجودة بالمدى ال ه تعكس ربطت مفھ اح في  األرب

يبا نفس التعريف وھو تقر 2وصادق، موضوعي للشركة بشكل االقتصادية والقيمة الحالي التشغيلي األداء

ه  ذي قدم ة   Tang et al. (2008)ال ى إعطاء معلوم ة عل وائم المالي درة الق ا مدى ق ى أنھ ا عل حيث عرفھ

الي للمشروع ة وصادقة عن األداء والمركز الم ا أيضا 3.حقيقي ة   Biddle et al.(2009) وعرفھ ا دق بأنھ

   4.تدفقاتھا النقدية إلى المستثمرينوباألخص  التقرير المالي في إيصال معلومات حول نشاط الشركة 

ة  Dechow &Schrand (2004) 5إضافة إلى ما سبق يشير  ى جودة المعلوم ى وجوب النظر إل عل

ول أداء  ة ح درتھا التنبؤي ركة، ومق الي للش ة األداء الح ا حقيق ى  تمثيلھ درتھا عل ن خالل مق بية م المحاس

ة للشركةالنشاط المستقبلي، كذلك من خالل مقدرتھا على التأ ر  .ثير على القيمة الجوھري اك من إعتب وھن

دخل المقصود من طرف  اح، ألن الت أن المعلومة المحاسبية الجيدة ھي الخالية من ممارسات إدارة األرب

بية ة المحاس دة المعلوم ل من فائ بية يقل ايير المحاس ا ضمن المع  6.المسيرين في إطار الحدود المسموح بھ

ة  Jonas &Blanchet (2000)ويؤيد ھذا الطرح  حيث إعتبرا أن اإلفصاح المحاسبي الجيد يتضمن المعلوم

   7.الكاملة والشفافة والتي لم تعد بغرض تشويش أو خداع مستخدميھا) المالية(المحاسبية 

ن  ربح المعل ط ال بية إقتصاديا من خالل رب في المقابل تعتمد مقاربة تعريف جودة المعلومة المحاس

ى أو المعلومة المفصح د بن  Schipperعنھا مع حقيقة الربح أو األحداث والظواھر الُمفترض عرضھا، فق

&Vincent (2003)8  ربح(مفھوم الجودة على أساس نظرية الدخل التي تعني قدرة الدخل ه ) ال المفصح عن

دخل ل وم ال اليتين، وھو نفسه مفھ دى على إظھار قيمة التغير في الثروة الحقيقة للمؤسسة بين دورتين متت

                                      
1 - Ewert, R., Alfred Wagenhofer, Earnings Quality Metrics and What They Measure, 2012,available at: 

http://ssrn.com/abstract=2068134, p: 2. 
2 -  Dechow et al., Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their 

consequences, Journal of Accounting and Economics, 50, 2–3,  2010, pp: 344-401 
3 - Tang et al., Financial reporting quality and investor protection: aglobal investigation, Working Paper, 2008, p: 2. 
4- Biddle et al., How Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency? , Journal of Accounting and 

Economics, vol.48 (2-3), 2009, p: 115. 
5 - Patricia et al., Earnings Quality, 2004, pp: 5 
6 Kamarudin, a,b  ,Ismail, W.,  Op.cit, p:2. 
7 - Jonas, G.J., Blanchet, J., Assesing Quality of Financial Reporting, Accounting Horizons, 3(14), 2000, pp: 353-363. 
8 - Schipper, K. &Vincent, L., Earnings quality. Accounting Horizons, 17, 2003, p:98 
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ال ھيكس ى رأس الم وم المحافظة عل رتبط بمفھ ط . الم ة  Yee (2006)في نفس السياق رب جودة المعلوم

الل  ن خ بية م ربح"المحاس ر أن " ال ث إعتب ه، حي ربح المفصح عن ي و ال ربح األساس ا ال بعنصرين ھم

حين أن الثاني العنصر األول يمثل ربحية الشركة ويقيس مقدرة الشركة على توزيع األرباح مستقبال، في 

دير للعنصر األول ة. ھو عبارة عن إشارة غير كاملة أو تق تند نوعي ابق، تس اح وحسب الباحث الس  األرب

ة بسرعة الكشف في عنھا المفصح األرباح مقدرة على اح عن وبدق ا للشركة، األساسية األرب  حيث كلم

ةالق في للصدمات عنھا المفصح ووقتية األرباح انعكاس ودقة زادت درجة ة يم اح الحالي تقبلية لألرب  المس

  1.األرباح جودة ارتفعت كلما المتوقعة

ة  ودة المعلوم وم ج ول مفھ اع ح د إجم ه ال يوج تنتاج أن ن اإلس ابقة يمك اريف الس ن التع إذن م

رتبط أيضا بمضمون  ا وھي اإلدارة، وي تج لھ الطرف المن رتبط ب ه ي ى أن المحاسبية، لكن أغلبھا تتفق عل

ة للطرف المستخدم اإلفصاح وھو مثال  ذلك اإلحتياجات المعلوماتي مستوى أداء الشركة أو المشروع، وك

  . للمعلومة

  مفھوم، أساليب ودوافع إدارة األرباح : ثانيا

  مفھوم وأساليب إدارة األرباح - 1

وم يعرتھناك عدة تعريفات لمفھوم إدارة األرباح حيث يمكن  ذي تق فھا على أنھا التدخل المقصود ال

ه إدارة ال لحتھا ب ة لمص ب خاص ق مكاس ل تحقي ن أج ور م ة للجمھ وائم المالي دادھا للق د إع ة عن مؤسس

Schipper (1989)2 . ن ا يمك ى يعرتكم ا عل افھ هالتالعب  أنھ وم ب ذي تق ي األداء اإلقتصادي  ال اإلدارة ف

ن  لالمعل ركات داخ ة للش وائم المالي ليل  ،الق ا تض دف إم ية بھ ديراتھم الشخص تخدام تق ق إس ن طري ع

ين المالكمس نھم وب ا بي ة فيم ة التعاقدي داف تخدم العالق وائم أو ألھ ك الق  Healy & Wahlen تخدمي تل

دخل  من التعاريف السابقة يمكن القول أن  . 3(1999) انوني ي ر ق د غي مفھوم إدارة األرباح يأخذ بعدين بع

ه اإلدارة وم ب ذي تق ي إطار الغش ال د ،ف ي إطار القواع ه ف انوني مسموح ب د ق بية  وبع ادئ المحاس والمب

تميز بعنصرين أساسيين ھما محفزات يكذلك يمكن القول أيضا أن مفھوم إدارة األرباح  . المتعارف عليھا

ة  ذي يحدد طبيع إدارة األرباح وكذلك أساليبھا وھما مرتبطان مع بعضھما البعض، فالعنصر األول ھو ال

  .لقياس درجة ونوع العنصر األولالعنصر الثاني، وفي نفس الوقت يستعمل العنصر الثاني 
                                      

  تھلكه أن للفرد يمكن الذي االقتصادية الموارد من قصياال دخل ھيكس الحدب يقصد ره خالل يس ه فت ه زمني اء مع معين ه بق ة في ثروت ك نھاي  تل
  . الفترة بداية في عليه كانت الذي المقدار بنفس الفترة

1 - Yee, K., Earnings Quality and the Equity Risk Premium: A Benchmark Model, Contemporary Accounting Research 
23, 2006, p: 837. 

2 -  Schipper, K., Earnings Management, Accounting Horizons, 3 (4). 1989, pp:91-102. 
3 - Healy, P. M., & Wahlen, J. M., A review of the earnings management literature and its implications for standard 

setting, Accounting horizons, 13(4) ,1999,pp:365-383. 
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فإن أساليب إدارة األرباح يمكن أن تصنف إلى المرتبطة  DuCharme et al. (2000)1حسب 

االختيار االنتقائي من بين السياسات المحاسبية المسموح بھا مثل إختيار طريقة محددة من طرق تقييم ب

أو يكمن أن تكون متعلقة  ،نتيجةالمخزون أو طرق إھتالك األصول من أجل زيادة أو تخفيض ال

بإجراءات محاسبة االستحقاق بقصد التالعب في أرقام األرباح المعلنة من خالل األسس المتبعة في تقييم 

المخزون السلعي، أو في تكوين مخصصات الديون المشكوك فيھا أو في توقيت االعتراف باإليرادات 

تعلقة بإستخدام التوقيت المخطط لالعتراف ببعض كما يمكن أن تكون إدارة األرباح م. والمصروفات

 .اإليرادات المصروفات بھدف نقل األرباح من السنوات الجيدة إلى السنوات السيئة

  دوافع إدارة األرباح - 2

كأفراد  المسيرينتفترض أن  فھي، إدارة األرباح ُتقدم النظرية المحاسبية اإليجابية تفسيراً لدوافع 

تعظم منفعتھم لوقع أن يتخذوا إجراءات واختيار بدائل لسياسات محاسبية معينة يتمتعون بالرشد ومن المت

بمعنى آخر لو ُترك للمديرين حرية االختيار من بين  .خاصة في ظل وجود ال تماثل للمعلومات ،الخاصة

 التيختيار السياسات إل، فسوف يميل ھؤالء الماليالمستخدمة ألغراض التقرير حاسبية مالسياسات ال

أن تؤدى الحوافز المختلفة إلى قيام المديرين بإدارة  ومن الطبيعي ،لھم أقصى منفعة شخصيةقق تح

إلى أربعة المؤسسة أرباح دارة دارة إلاإلدوافع  Healy &Wahlen (1999)قسم  ومن ھذه الزاوية. األرباح

حثون دوما عن تعظيم أن ترتبط بخطط المكافآت والحوافز اإلدارية للمسيرين الذين يبيمكن حيث دوافع، 

ون ؤأن المسيرين يلج Healy (1985)2َبَيـَن في ھذا الصدد مكافآتھم عن طريق تعظيم األرباح المعلنة، 

، أو افيه على المكافآت إذا كان ربح السنة الحالية ضعيف ناألرباح إلى المستوى الذي يحصلو إلى زيادة

وفي نفس الوقت  ،فيه على المكافآت نحصوتلذي ييمكن أن يقوموا بتخفيض األرباح إذا تعدت المستوى ا

  . بتأجيل الزيادة في الربح إلى السنوات التي يكون الربح فيھا في مستوى ضعيف نيقومو

كما يمكن أن تكون االتفاقات التعاقدية وشروط المديونية ھي الدافع نحو إدارة األرباح، فعلى سبيل 

م المثال تتضمن عقود الديون بعض التعھدات الت د وإذا ت رة التعاق ي يجب أن يلتزم بھا المقترض خالل فت

دة  أو  عن ذلك مخالفة ھذه التعھدات، فإن الشركة ستتحمل تكلفة عالية ناتجة مثل الزيادة في معدالت الفائ

تثمارية التشغيلية ة بالسياسات اإلس ود المتعلق ادة فرض القي ى  Jaggi & Lee (2002)،3 زي دفعھا إل ذا ي فھ

دات اإلفصاح عن الحوافز  .األرباح التي تبقيھا في مجال تلك التعھ اح ب رتبط إدارة األرب ذلك يمكن أن ت ك

                                      
1 Larry et al ., Earnings Management: IPO Valuation and Subsequent Performance, journal of accounting,auditing 

&finance, 16 (4), 2001,pp: 369-396 
2  Healy, P., The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics, 7(4), 1985, 

p:85-107 
3  Jaggi, B., & Lee, P., Earnings management response to debt covenant violations and debt restructuring. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance, 17(4), 2002, pp: 295-324. 
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ال  ة بسوق رأس الم ال(المتعلق ي، وھي )توقعات سوق رأس الم ة الت ا القيم ق عليھ ة   - يطل  "الموثوقي

value-relevance " ة وقية للمؤسس ة الس بية بالقيم ة المحاس ة المعلوم ة موثوقي ي. أي عالق ذا الصدد  ف ھ

ن  ون أن يمك الي لتك وق الم ات الس ة توقع رض مطابق ة بغ اح المعلن ادة األرب ع لزي إلدارة دواف

Myers&Skinner (2007)1  ائج ر النت  Burgstahler & Dichevأو لتجنب اإلفصاح عن الخسائر أو تقھق

د  2(1997) ات ال/أو تأكي د التوقع ي تأكي اھمون ف ذين يس ين ال ات المحلل ة توقع ة مخالف تقبلية للمؤسس مس

Graham et al.(2005)3 . ،ة ة والقضايا المحتمل دخالت التنظيمي و الت اح فھ ر إلدارة األرب دافع األخي أما ال

دت بعض  د أك يض  فق ى تخف د إل ات اإلقتصادية تعم ود أو األزم ة الرك ي حال ركات ف ات أن الش الدراس

ة  وم الجھات الحكومي ة لل ا كطريق ام Smith, Kestel & Robinson (2001)4أرباحھ ذلك في حال قي ، وك

لبية  ر عن اإلنعكاسات الس الدولة بتسقيف أو تحديد األسعار تلجأ الشركات لتخفيض األرباح المعلنة للتعبي

د كذلك  ،Navissi (1999) 5على الشركات  لتلك السياسة الحكومية ا ق ى تخفيض أرباحھ أ الشركات إل تلج

ألخص في حالة تغيير القوانين الضربية، حيث تعمد تلك الشركات بھدف التقليل من األعباء الضريبية وبا

دل  ا مع رات التي يكون فيھ ى الفت ر إل دل الضرائب كبي ا مع إلى نقل األرباح من الفترات التي يكون فيھ

  ).Gonchanalyze &Zimmermann, 2006; Coppens, &Peek, 200567( الضرائب ضعيف

راسات المرتبطة باتفاقيات المعاوضة بين المسيرين ُيستعمل الربح ومؤشرات قياسه في الدو

المبني على معلومات ذات جودة ضعيفة يؤدي إلى التحويل  والمالكين أو إتفاقيات الديون، حيث أن التعاقد

مثال قد يكون الحصول على عوائد إضافية خاصة بالتسيير الجيد أو تحسين الصورة . غير الفعال للثروة

لمبالغة في اإلفصاح عن األرباح، والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق منافع للمسيرين كمسير كفؤ دافعا إلى ا

على حساب المالكين، كذلك فإن تلك المبالغة قد تعطي مؤشرات مغلطة حول مالءة المؤسسة للحصول 

  .على ديون إضافية من دائنيھا

                                      
1  Myers et al.,  Earnings momentum and earnings management. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 

22(2), 2007, pp: 249-284. 
2  Burgstahler, D., Dichev, I., Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of 

Accounting and Economics, 24(1), 1997, pp: 99-126. 
3  Graham et al., The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and 

Economics, 40(1),  2005, pp:3-73 
4   Smith et al., Economic recession, corporate distress and income increasing accounting policy choice. 

Accounting Forum, 25(4), 2001, pp: 335–352. 
5  Navissi, F., Earnings Management under Price Regulation, Contemporary Accounting Research, 16 (2), 

1999, pp: 281-30. 
6 Coppens, L. &Peek, E., An Analysis of Earnings Management by European Private Firms. Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation, 14 (1), 2005, pp: 1-17. 
7   Gonchanalyze, L. & Zimmermann, J., Earnings management when incentives compete: The role of tax 

accounting in Russia, Journal of International Accounting Research, 5, 2006, pp: 41-65. 
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  مداخل قياس جودة المعلومة المحاسبية: المطلب الثاني

ة مجموعة   Dechow et al.(2010) دراسة تقسم ى ثالث بية إل مؤشرات قياس جودة المعلومة المحاس

 الخارجية والمؤشرات لألرباح؛ )المستثمرين(السوق المالي  مدى استجابة األرباح؛ مختلفة ھي خصائص

ات ھي و. األرباح ألخطاء ى ست مقارب دورھا إل ى التي تقسم ب ى المجموعة األول ا عل سينصب إھتمامن

ات أو دي ربح ثب ة ال ع "Earnings Persistence Or Sustainability"موم ة للتوق ؛ "predictability"؛ القابلي

اح وجودة المستحقات  د " earnings management and accrual quality "مستوى إدارة األرب ؛ تمھي

  .؛ إدارة األرباح بالعتبات "income smoothing"الدخل 

 بات وإستمرارية الربحث: أوال

يم األسھم يعت تثمرون في تقي تعمله المس ا يس اح بشكل ثابت مؤشرا مھم ر تحقيق الشركات لألرب ب

بية . وحقوق الملكية، ولھذا يعتبر تحقيق الربح باستمرار عبر السنوات كعالمة عن جودة المعلومة المحاس

ربح  ويقوم ھذا النوع من الدراسات على افتراض  مدخالت ققسيحأن الثبات واالستمرارية في تحقيق ال

ربح في  تعرفلملكية، وكذلك ألن الشركات التي ا حقوق تقييم لنماذج أفضل ثبات واستمرارية  تحقيق ال

تقبال ارستمرلإل اكبير احتماال سيكون لھاالماضي  ك مس دب  في ذل ى عكس الشركات التي تعرف تدب عل

  . في تحقيق الربح

ات في يھدف ھذا النوع من الدراسات إلى معرفة الخصائص المر تبطة بظاھرة اإلستمرارية والثب

ين  تحقيق الربح  ة ب تقبلية من خالل المقارن اح أو الخسائر المس ؤ باألرب ألنھا تمكنھم من زيادة قدرة التنب

 :عالقة الربح بين فترتين من خالل المعادلة المبسطةويمكن ربط  1،خصائص الشركات

  ن + نالربح    += 1+نالربح   

ان ا ا ك ل حيث كلم را   لمعام ان كبي ات،دلك ود خاصية الثب ى وج ذا  يال عل ة ھ ا مقارن وإذا أردن

ا  إن ربحھ المعامل مع معامالت شركة أخرى فان الشركة ذات المعامل األكبر ھي األكثر ثباتا، وبالتالي ف

ةالمعل اس فعالي اال لقي ر إحتم ة الت ن ھو األكث أ في عملي إن الخط تقبال، وفي نفس الوقت ف ؤ الشركة مس نب

    2.بالربح المستقبلي والتدفقات المستقبلية للشركة ذات المعامل األكبر أقل منه في الشركة األخرى

رتبط   ھناك منو ربح الم ى جزأين األول ال ربح إل يم ال ابقة من خالل تقس ة الس قام بتطوير المعادل

  : كما يليالسابقة المعادلة  تصبححيث بالتدفقات النقديات والثاني الربح المرتبط بالمستحقات المحاسبية، 

                                      
1 - P. Dechow et al, Op. Cit, pp: 351-352.  
2 - Ibid. p: 352.  
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  )1........( ن + نالمستحقات المحاسبية  2+  نالتدفقات النقدية   +1= 1+نالربح 

ث  رض أن حي ا وھ 1  2يفت ك  و م ن ذل ا م ر ثبات ة أكب دفقات النقدي رتبط بالت ربح الم ي أن ال يعن

ين حجم  أيالمرتبط بالمستحقات المحاسبية،  بية وخاصية أن ھناك عالقة عكسية ب المستحقات المحاس

   1.الثبات وبالتالي جودة المعلومة المحاسبية

 قابلية المعلومة المحاسبية للتوقع: ثانيا

الربح  ع ب ى التوق ة عل نوات الماضية والحالي بي للس ربح المحاس درة ال ى ق ع عل ة التوق د قابلي تعتم

ر ال ابه عب تقبلالمستقبلي تحت فرضية أن تكرار أرقام الربح بشكل متش ذلك في المس . سنوات سيستمر ك

بية أنه ينطلق من فرضية   dechow & Schrand (2004)وھناك رأي أخر  لـ  إذا كانت المعلومات المحاس

اح ف ذات الجودة العالية تمثل الوضعية الحقيقة للشركة، ام بتوقعات أرب دا للقي ستكون بالضرورة أساسا جي

تقبلية، ن 2المس زءا م ابق ج ذا التعريف يط ايير  ھ ة المع اھيمي للجن ار المف ة ضمن اإلط خاصية المالءم

  .المحاسبية الدولية

ة ة للمقارن اس القابلي م  وھو  يوجد مؤشر أساسي لقي ة رق المرتبطة بحساب ) 1(ُيشتق من المعادل

  :لمعادلة أي أنبواقي تقدير اخاصية ثبات وإستمرارية الربح، حيث يعتبر الجدر التربيعي لتباين 

 √   توقعلل  3.    القابلية 

 )الربح(تمھيد الدخل : ثالثا

وبالتالي  ،إن الھدف األساسي لتمھيد الدخل ھو إبراز أن المؤسسة تقوم بتحقيق أرباح بشكل مستمر

في صحة مالية جيدة، وألجل ذلك فإنھا تتفادى التقلبات في منحنى تطور أنھا  يعتبر كدليل علىفھو 

أعمال تمھيد الدخل بخاصية اإلستمرارية ألن مستخدمي المعلومات كذلك ترتبط . الربح عبر الفترات

المحاسبية وباألخص المستثمرين يفضلون ھذه الخاصية في الشركات ويستعملونھا كأساس للتنبؤ 

إذن تأسيسا على ما  4.بالمستقبل، ولھذا تلجأ اإلدارة إلى التخفيف من التقلبات في منحنى تطور األرباح

تقوم بھا اإلدارة لنقل جزء من الربح  عبارة عن محاولةف تمھيد الدخل على أنه عريُ يمكن أن  ،سبق

المحقق في سنة أرباحھا مرتفعة إلى سنة أخرى أرباحھا منخفضة سعيا منھا إلى تخفيض حدة التقلبات 

ويمكن ممارسة ھذه السياسة عن طريق اإلجراءات المتعارف عليھا في  السنوي،الكبيرة في رقم الربح 

                                      
1 - Kamarudin &Wan Ismail, Op.cit, p:6. 
2 - Dechow &Schrand ,Op.cit,p: 6. 
3 - Francis et al., Earnings Quality, Foundations and Trends in Accounting, 1(4), 2006, p: 301. 
4 - Schipper, K. , Vincent, L., Op.cit, p: 101. 
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ضمن مجال السياسات المحاسبية المسموح بھا ھذا وبطبيعة الحال يكون  1.سبة االستحقاقمحا

والمرتبطة بمحاسبة اإلستحقاق، مثل استخدام التوقيت المخطط لالعتراف ببعض المصروفات 

  . من خالل رسملتھا) مصاريف البحث والتطوير واالعالن، ومصاريف التدريب(

ين أساسيين لقياس مدى لجوء الشركات لتمھيد الدخل، األول يتمثل مؤشر Leuz et al. (2003) 2قدم 

في نسبة اإلنحراف المعياري لنتيجة الدورة إلى اإلنحراف المعياري لتدفقات النقدية التشغيلية 

)(NI)/(CFO) (ويدرس المؤشر . حيث كلما قلت النسبة دل ذلك على قيام الشركة بتمھيد الدخل

              ن التغير في المستحقات المحاسبية والتغير في التدفقات النقديةالثاني طبيعة العالقة بي

Cov ((ACC), (CFO)) فإذا كانت العالقة عكسية نعتبر الشركة قامت بتمھيد الدخل. 

 حجم وجودة المستحقات المحاسبية: رابعا

ر  اح  Healy الباحث ُيعتب اس مدى إدارة األرب ه  يمكن قي تحقات  أول من أثبت أن من خالل المس

بية ي  المحاس نةف ا 1985 س ا قانوني موح بھ بية المس ديالت المحاس وع التع ا مجم ا أنھ ث عرفھ ى ، حي عل

   3.المستحقات المحاسبية+ تدفقات الخزينة =  حسبه فإن نتيجة الدورة التدفقات النقدية للشركة، و

ى م بية إل ة والمستحقات من خالل العالقة السابقة يمكن تقسيم النتيجة المحاس دفقات النقدي جموع الت

دفقات  د لت المحاسبية، حيث تتكون ھذه األخيرة من اإليرادات والمصاريف المحتسبة لكن ال يكون لھا تولي

 ُ ات، نقدية حقيقة في السنة التي أ ات إسترجاع المؤون ل مخصصات اإلھتالكات والمؤون ا، مث حتسبت فيھ

لوتتكون كذلك من المصاريف واإليرادات الم . ؤجلة المكونة أساسا للتغير في إحتياجات رأس المال العام

ة  دفقات النقدي ق التالعب بتوقيت الت اح عن طري ون إدارة األرب ن أن تك ل يمك ي المجم اح (ف إدارة األرب

  ).ةإدارة األرباح المحاسبي( أو عن طريق التالعب في المستحقات المحاسبية ) الفعلية

رتبط  ة اإلدارةت اح الفعلي ا لألرب ا أن لھ ركات كم ل الش يير داخ ات التس أثير بعملي را ت ى مباش  عل

 في يصعب الخصوص وجه كشفھا وعلى الصعب من ذلك على وعالوة للشركة،الحقيقية  النقدية التدفقات

بية بالنتائج التالعب في والرغبة األمثل اإلدارة قرار بين التمييز األحيان من كثير ع . المحاس رتبط جمي وت

امالت ا ات التع ة والمخرج رف المؤسس ن ط رارات م اذ الق ت إتخ ة بتوقي اح الفعلي إدارة األرب ة ب لمتعلق

اليف البحث والتطوير أو  رارات االستغالل المرتبطة بتك المرتبطة بھا، مثال يمكن التالعب عن طريق ق

                                      
1 - Ronald, M. Copeland, Income Smoothing, Journal of Accounting Research. 6, 1968, p: 101. 
2  - Leuz et al., Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of 

Financial Economics, 69, 2003, pp: 505–527. 
3 - Healy, 1985, Op.Cit, p. 89. 
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ة من خالل توقيت تس رارات التمويلي ق الق ديد مصاريف البيع أو المبيعات، كما يمكن التالعب عن طري

  1.الديون أو عن طريق القرارات اإلستثمارية مثل التنازل عن التثبيتات

را ألن و بية، نظ ادئ المحاس د والمب من القواع بية ض تحقات المحاس ون إدارة المس ل تك ي المقاب ف

رق  ات والط ار السياس ة باختي بية المرتبط رارات المحاس اذ الق ي اتخ ة ف ن المرون وع م ع بن اإلدارة تتمت

ين طرق اإلھتالك(المحاسبية  ار ب ا )اإلختي ات( ، أو طرق تطبيقھ يم المؤون ة أو تقي دة النفعي د الم ). تحدي

ي توقيت  ؤثر ف ي ت بية والت د المحاس ن القواع ه م ال المسموح ب ي إطار المج ادات ف إن اإلجتھ الي ف وبالت

بية تحقات المحاس ة بالمس ات المرتبط وع الدراس ي موض ة ھ دفقات النقدي ذه األ. الت م ھ ى و تقس رة إل خي

ترتبط بالنشاط العادي للمؤسسة أو قطاع معين من الصناعة أو ظروف ) غير إختيارية(مستحقات عادية 

ة عن ) إختيارية(إقتصادية كلية، ومستحقات غير عادية  ر حقيقي دخل اإلدارة إلعطاء صورة غي تعكس ت

ر ال. المؤسسة د حجم المستحقات غي ى تحدي ةولھذا فإن أغلب الدراسات تھدف إل ا بدراسة سلوك  عادي إم

ين  المستحقات غير العادية ككل، أو نوع محدد من المستحقات غير العادية لكن ضمن قطاع صناعي مع

  . مثل البنوك والتأمينات، وإما بدراسة جودة المستحقات المحاسبية الكلية

  حجم المستحقات المحاسبية اإلختيارية - 1

ا يعتمد ھذا النوع من الدراسات على قياس حجم ا ة، حيث كلم ة أو اإلختياري ر العادي لمستحقات غي

عف  الي ض اح وبالت ات إدارة األرب ود عملي ى وج را دل عل م كبي ك الحج ان ذل ي ك ة ف ودة المعلوم ج

ة  1991 سنة    Jones modelويعتبر نموذج . المحاسبية الذي ربط مسار المستحقات المحاسبية العادية كدال

ات المادي ات والتثبيت ور المبيع ر أن لتط ث يعتب تعماال، حي ا إس ال وأكثرھ ذا المج ي ھ اذج ف م النم ة أھ

ال  المستحقات العادية ھي دالة للتثبيتات المادية من خالل اإلھتالكات ويعتبر أيضا أن إحتياجات رأس الم

اني العامل ھو نسبة من المبيعات بمعنى أن التغير في العنصر األول ھو نسبة من تغير تم . العنصر الث وي

د تُ الخطوة األولي  ،المستحقات اإلختيارية من خالل خطوتينحساب  ا حدي امالت النموذج الخاصة فيھ مع

رات ابھا لفت ن خالل حس ة م بية الكلي تحقات المحاس تة  بالمس ل س ى األق وذج عل ترط النم ث يش ة، حي كافي

  : 2كالتاليسنوات، ويكون النموذج  

ACC i,t  * REV i,t 2 * PPE i,t  i t 

                                      
1 - Ising, P., Earnings Accruals and Real Activities Management around Initial Public Offerings - Evidence from 

Specific  Industries, PhD Dissertation, University of Zurich, 2013,p: 14. 
2- Jeanjean, T., Gestion Du Resultat : Mesure Et Demesure « . Technologie et management de l'information : enjeux et 

impacts dans la comptabilité, le contrôle et l'audit, May 2002, France. pp.CD-Rom, 2002.p : 10. 
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يمثل التغير في مبيعات  REV، و tفي السنة  iقيمة المستحقات الكلية للمؤسسة  ACCحيث يمثل 

ك tفي السنة  iقيمة التثبيتات المادية للمؤسسة  PPEو   tفي السنة  iالمؤسسة  إيراداتأو  ، وبالطبع فإن تل

  .العناصر تكون مقسومة على مجموع أصول بداية الفترة

نموذج   Dechow, Sloan et Sweeneyطور النقائص في النموذج السابق لكن لوجود مجموعة من  

وذج 1998  سنةآخر  ائن  Jones، حيث عدل في نم التغير في الزب ال ب م األعم ر في رق ، ألن  Recالتغي

ات  ي المبيع ادة ف نوية الزي أثيرالس ا ت يس لھ ي ل ر االت رة  امباش دة المفس ي الوحي ائن ھ وق الزب ى حق عل

  :كالتالي المعدل Jones ويصبح نموذج. 1ليةللمستحقات الك

ACC i,t  *( REVi,t  -  Rec i,t 2 * PPE i,t t  ........................... (1) 

ة  بية العادي في الخطوة الثانية وبعد تحديد معالم النموذج السابق نستعملھا لتقدير المستحقات المحاس

  :من خالل المعادلة التالية "Normal Accruals (NA) ") غير اإلختيارية(

NAi,t
α

Asseti,t‐1
 + β 1 

ΔRevi,t    ΔARi,t

Asseti,t‐1
β2 

PPEi,t

Asseti,t‐1
 

ة  ر العادي تحقات غي وم بحساب المس دھا نق ن خالل طرح " Abnormal Accruals (AA)"بع م

    :المستحقات العادية من المستحقات الكلية، أي

                                       AAi,t  
ACCi,t

Assetj,t‐1
 NAi,t 

 

نشير ھنا إلى أن أغلب الدراسات التي تبحث عن جودة المعلومة المحاسبية تعمد على حساب يمكن 

ة  ر العادي رتين  |AAj,t|القيمة المطلقة للمستحقات غي ين فت ذي يحدث ب ر ال ة أو حجم التغي تم بقيم ا تھ ألنھ

 . حالة فالقيمة المطلقة ھي التي تدل على ذلكوفي ھذه ال

   جودة المستحقات المحاسبية - 2

بية  ة المستحقات بتحقق  ھيبما أن المستحقات المحاس إن مقارن ذا ف تقبلية، لھ ة المس دفقات النقدي الت

ودة نتيجة لھذا ترتكز ج. التدفقات النقدية المرتبطة بھا ُيَمكننا من دراسة جودة المستحقات وجودة األرباح

ة  بية بدرج تحقات المحاس اطالمس ين تطور  اإلرتب ع ب غيلية م ة التش دفقات النقدي ال الت تحقات رأس الم مس

وذج    .العامل ر نم ذا المجال،   Dechow &Dichev (2002)ويعتب ا استعماال في ھ اذج وأكثرھ م النم أھ

ث يربط احي ل ب  ھ ال العام تحقات رأس الم غيلية  للومس ة التش دفقات النقدي ة بالت ابقة، والحالي رة الس فت

  : والمستقبلية من خالل المعادلة التالية

                                      
1 - Francis et al. Op.cit, p: 298. 
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WCAj,t/ Assetsj,t = 0,j + 1,j CFOj,t−1 /Assetsj,t + 2,j CFOj,t / Assetsj,t +3,j CFOj,t+1 / Assetsj,t  

+νj,t...............................................................(2) 

  :العالقة التاليةحسب بــتو t للفترة  jللمؤسسة  رأس المال العاملحقات مست WCA حيث تمثل

WCAj,t = ΔCAj,t − ΔCLj,t − ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t 

  .t−1والفترة  tبين الفترة  jمتوسط مجموع أصول المؤسسة  Assets و 

 CFOj دفقات ة الت غيلية النقدي ركة  التش رة jللش ر  t للفت ث يعتب ين نت، حي رق ب تغالل  الف ة اإلس يج

  التي تساوي  TAوالمستحقات المحاسبية الكلية 

  TAj,t =ΔCAj,t − ΔCLj,t − ΔCashj,t + ΔSTDEBTj,t − DEPNj,t   

ر في  t− ، ΔCL و tبين الفترة  jقيمة التغير في األصول المتداولة للمؤسسة   ΔCAj,tأين  قيمة التغي

رة  jللمؤسسة الخصوم الجارية  ين الفت ة  t−1 ،ΔCashو tب ر في النقدي ة التغي ة قيم ين  jللمؤسسة الجاري ب

رة  ي   ΔSTDEBTو، t−1و  tالفت ر ف ة التغي ة ديون القصيرة األجل القيم رة  jللمؤسس ين الفت ، t−1و  tب

   .tخالل الفترة  jللمؤسسة قيمة مخصصات اإلھتالكات والمؤونات  DEPNو

زمن أو لقطاع من سابقاللفترات ل) 2(حساب معامالت المعادلة رقم  يمكن ر ال ة لنفس المؤسسة عب

ة ة معين رة زمني ي فت ر ف تعمل و. الصناعة عب اليس واقي  في ك دير االطريقتين ب اس لجودة ) νj,t(لتق كمقي

بية دير  والتي المستحقات المحاس واقي التق اري لب  AccrualQualityتساوي اإلنحراف المعي σ νj,t   .

ى خطأ  ذلكدل  كبيرة لبواقي التقديروكلما كانت قيمة اإلنحراف المعياري  ر عل ديركبي الي  ،في التق وبالت

ر  ي األخي ي ف ذا يعن بية، وھ تحقات المحاس ة والمس دفقات النقدي ين الت ل ب رابط قلي م ت ة ال أنحج معلوم

   1.محاسبية ذات جودة ضعيفة والعكس صحيحال

 إدارة األرباح بالعتبات: خامسا

ع البفي يتضمن ھذا النوع من الدراسات  ل التوزي ق تحلي اح عن طري حث عن وجود إدارة لألرب

اإلحصائي لتطور النتيجة، من خالل البحث عن وجود شذوذ أو تغير في التوزيع اإلحصائي لدالة الربح 

ن من طرف الشركة ربح المعل ثال ف 2.أو شذوذ في توزيع دالة الفرق بين تنبؤات المحللين الماليين وال م

ر من الدراسات إ ربح حول مجال بينت الكثي ة ال ع دال دة أو غموض يكتنف توزي اك عق حصائيا أن ھن

                                      
  - حصل عليھا من قائمة التدفقات النقدية، وطريقة الميزانية التي ة، الطريقة المباشرة أين نتشغيليھناك طريقتين للحصول على التدفقات النقدية ال

  .إعتمدتھا
1 - Gaio, C.,   The Relative Importance of Firm and Country Characteristics for Earnings Quality around the World, 

European Accounting Review, 19(4), 2010, p: 698. 
2 - Casta, J.F., Stolowy, H.. De la qualité comptable : mesure et enjeux, in Comptabilité, Société, Politique, Mélanges en 

l'honneur du Professeur Bernard Colasse, M. Nikitin et C. Richard (Eds), 2012, p : 5. 
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اح الضعيفة و ل الصفر من الجانبين، حيث أكدت الدراسات أن الكثير من الشركات ذات األرب في المقاب

اه نحو تجنب الشركات لإلفصاح عن  اك إتج ى أن ھن القليل من الشركات ذات الخسائر الضعيفة، بمعن

ق ائر ضعيفة عن طري ا يسمى ظاھرة تجنب  خس اح ضعيفة أو م ى أرب اح للحصول عل ا األرب إدارتھ

   Small profits and small loss avoidance".1"الخسائر 

ة  وجوديفترض ھذا النوع من الدراسات  ة وجود عدم إستمرارية في دال اح في حال إدارة لألرب

راتأي عدم وجود تقارب بين الربح الحالي والم( الربح في مجال ضيق  ابقة عدل العام للفت ذا ). الس ولھ

ة ظاھرة تجنب اإلفصاح يتم  مقارنة الربح أو التغير في الربح الحالي بثالثة عتبات ھي الصفر في حال

نة الماضية  اح الس ائر الضعيفة، أرب اح والخس ر(عن األرب ي األخي ب التطور ف) أو الثالث ة تجن ي حال

  . السنة الحالية لتأكيد أو دحض تلك التوقعات ، وأخيرا توقعات المحللين لربحالضعيف للربح

اح ي ة وجود تجنب اإلفصاح عن الخسائر واألرب بية في حال قتضي قياس جودة المعلومة المحاس

ائر  اح ضعيفة أو خس وم باإلفصاح عن أرب دل الشركات التي تق الضعيفة من خالل حساب نسبة أو مع

عيفة  عيفة إذا(ض اح ض ن أرب ركة أفصحت ع ول أن الش ى  نق افية عل ة الص مة النتيج ان حاصل قس ك

ال ي المج ع ف وع األصول يق ربح الضعيف و 0 ،1مجم ة ال ي حال ارة الضعيفة -1  ،0ف ي الخس ، )ف

ائر  اح أو الخس ن األرب ب اإلفصاح ع اھرة تجن ود ظ ى وج ك عل رة دل ذل بة كبي ك النس ت تل ا كن وكلم

  .الضعيفة

 للين الماليين يرتبط بنية اإلدارة لتأكيدھا أو دحضھابالنسبة لمقارنة الربح الحالي مع توقعات المح

ذا  لھا، ألن تقبلي ولھ ربح المس ائمة نحو ال اليين متش ين الم أ في بعض الحاالت تكون توقعات المحلل تلج

إدارة األرباح لنفي تلك التوقعات عن طريق الرفع من الربح، أو ممكن أن تكون من أجل الشركات إلى 

ات اإليجا د التوقع ةتأكي اس . بي ة القي ات فطريق ي التوقع د أو نف ع اإلدارة لتأكي ت دواف ا إختلف م مھم المھ

ة  تقتضي معرفة العالقة بين المستحقات اإلختيارية وھامش أو فارق التوقع الذي يساوي النتيجة المتوقع

 .    من طرف المحللين الماليين والنتيجة الحالية

بية داخل األدب المحاسبي، لكنجودة الماھيم مف إختالفمما سبق يتأكد لنا   ة المحاس ا في علوم ھ

وكنتيجة لھذا فإن ھناك العديد من الدراسات  ،ربط مع مفھوم الربح أو النتيجة المحاسبيةأغلب األحيان ت

ربح المحاسبي  التي بنت طرق قياس الجودة على أساس العالقة بين مدى تدخل أو تالعب اإلدارة في ال

  .وافع اإلدارة في ذلكعن طريق إدارة األرباح ود
  

                                      
1-  Dechow, P. et al, Op.cit, p: 364. 
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  دراسة جودة المعلومة المحاسبية في عينة من الشركات الجزائرية: المبحث الثاني

ة  ة من الشركات الجزائري سنقوم في مبحثنا ھذا بدراسة التغير في جودة المعلومات المحاسبية لعين

اد حجم المستحقات  نقوم باعتم اس جودة قبل وبعد تطبيق النظام المحاسبي المالي، حيث س ة لقي اإلختياري

  . الربح المحاسبي

  بناء النموذج وطرق قياس المتغيرات: المطلب األول

بينا في الفصل السابق الميزات األساسية للبيئة المحاسبية الجزائرية، حيث وجدنھا تتميز بمعدل لقد 

أما  ،لى الدولةترجع ملكية أغلبية المؤسسات اإلقتصادية الكبرى إ نمو ضعيف ونظام إقتصادي رأسمالي

تتميز بنظام بنكي غير كما  ،)العائالت( المالكالمؤسسات األخرى فتنحصر ملكيتھا بين عدد قليل من 

مالي من حيث عدد السوق دور الف ھو ما يعكس ضعمتطور ومھيمن على عمليات تمويل المؤسسات، و

بنظام قانون مدني  الجزائريةأيضا البيئة المحاسبية  تتميزو. وكذلك حجم التعامالت المدرجةالشركات 

 )النتيجة(المحاسبية والقوانين ) النتيجة(إرتباط وثيق بين التطبيقات وزمات إنفاذ ضعيفة يكانيتميز بم

تتميز بتنظيم محاسبي حكومي ومھنة المحاسبة تعرف تأخرا كبيرا ألنھا تابعة الجبائية، كما وجدناھا 

  . للدولة كذلك لضعف التعليم المحاسبي

التي عنت بربط أثر عوامل البيئة المحاسبية مع جودة المعلومة نوعين من الدراسات ھناك 

ربط ى دولي أو بين مجموعة من الدول ويدراسات على مستوحيث يكون النوع األول من ، المحاسبية

تطور السوق المالي، ي، درجة عوامل البيئة المحاسبية على المستوى الكلي مثل طبيعة النظام القانون

تدرس عالقة جودة المعلومة  ت أخرى على مستوى دولة واحدةودراسا. الخ..ور مھنة المحاسبيةتط

. الخ... المحاسبية مع العناصر المرتبطة بميكينزمات حوكمة الشركات مثل طبيعة الملكية، دور المراجع

 ير تابع كمتغ درس جودة المعلومة المحاسبيةحيث تتندرج دراستنا ضمن القسم الثاني الدراسات، و

التغير  وكذلك ممثلة في الديون وعالقة النتيجة الضريبية بالمحاسبية لعوامل البيئة المحاسبية الجزائرية

 إدارة األرباحوتستعمل الدراسة مؤشر . النظام المحاسبي المالي من المخطط المحاسبي الوطني إلى

ق النظام المحاسبي المالي، حيث يلقياس تغير جودة المعلومة المحاسبية قبل وبعد تطب كعنصر أساسي

  .فترض أن ھناك عالقة عكسية بين المؤشرين وجودة المعلومة المحاسبيةيُ 

مل نمط اتقوم الدراسة بتحليل أثر عاملين إثنين من عوامل البيئة المحاسبية الجزائرية ھما ع

 تعتبر القروض ألنوذلك . د المحاسبية والقواعد الضريبيةالتمويل وعامل درجة اإلرتباط بين القواع

النمط السائد في تمويل الشركات داخل البيئة الجزائرية، حيث نستخدم مؤشر الرافعة المالية لقياس دور 
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تعتبر مؤشرا مھما لقياس الخطر أو الصحة  القروض على جودة المعلومة المحاسبية ألن الرافعة المالية

 ; R.Pe´rez and v. Hemmen, 20101(ر كل من وقد بينت العديد من الدراسات على غرا المالية للشركة،

Jaggi &Lee, 20022 ; DeFond &Jiambalvo, 19943 ( أن الشركات التي لھا رافعة مالية كبيرة سيكون

لھا دوافع كبيرة للقيام بإدارة األرباح من أجل إعطاء صورة جيدة عن وضعيتھا المالية، أو تحسين 

، أو لتجنب انتھاك شروط عقود القروض، أومن أجل قدرتھم على المساومة للحصول على قروض

الحصول على قروض إضافية بموجب شروط تعاقدية مواتية وكذا الحفاظ على عالقة جيدة مع 

  4.المقرضين تحسبا لتكرار التعامالت

ستتعرض  تعني أن الشركات التي لھا رافعة مالية كبيرة التي"  debt/equity"إذن تحت فرضية  

اقبة أكبر من قبل الجھات الخارجية وباألخص المقرضين، فھذا يدفعھا إلى زيادة األرباح إلى تحقيق ومر

المعلنة عن طريق إدارة األرباح من أجل إعطاء صورة جيدة عن وضعيتھا المالية وبالتالي الحصول 

ھا على القروض بأفضل الشروط، فإننا نفترض أن الشركات التي لھا رافعة مالية كبيرة ستكون معلومت

  . المحاسبية ذات جودة ضعيفة قبل وبعد تطبيق النظام المحاسبي المالي

كما تؤثر درجة الترابط بين الممارسات المحاسبية والضريبية دورا مھما في تحديد طبيعة سلوك 

، وباألخص إذا كانت ھناك عالقة وطيدة بين الممارسات الضريبية Ball et all.(2000)إفصاح الشركات 

محفزا للتقليل من الربح الخاضع  مثل ما ھو موجود في البيئة الجزائرية، حيث يعتبر عامالوالمحاسبية 

ونفترض أن الشركات الجزائرية تلجأ إلى  5 ،للضريبة وبالتالي تخفيض جودة المعلومة المحاسبية

أن ولھذا نعتبر  .Levitt, 1998 ; Othman &Zhegal, 20066(7(ممارسات إدارة األرباح لتحقيق ذلك 

كل لالشركات التي يكون معدلھا الضريبي الحقيقي إلى التدفقات النقدية التشغيلية للفترات أقل من الوسيط 

الشركات ھي األكثر تورطا في إدارة األرباح من أجل تخفيض العبء الضريبي، ويتم حسابه من خالل 

                                      
1 - Rodríguez-Pérez, G., Hemmen, S. v., Debt, diversification and earnings management, J. Account. Public Policy, 29, 

2010, pp:  138–159 
2 - Jaggi, B., Lee, P., Earnings management response to debt covenant violations and debt restructuring. Journal of 

Accounting, Auditing, and Finance, 17 (4), 2002, pp: 295–324. 
3 - DeFond, M. , Jiambalvo, J., Debt covenant violation and manipulation of accruals, Journal of Accounting and 

Economics, 17 (12), 1994, pp:145–176. 
4 - Anagnostopoulou, S. C., Tsekrekos, A. E. The effect of financial leverage on real and accrual-based earnings 

management, Accounting and Business Research, 2016, p: 2. 
5 - Burgstahler et al., The Importance of Reporting Incentives: Earnings anagement in European Private and Public 

Firms. The Accounting Review: October 2006,  81(5), p:988 
6 -Othman, B.H., Zhegal, D., A study of earnings-management motives in the Anglo-American and Euro-Continental 

accounting models: the Canadian and French cases. The International Journal of Accounting, 41, 2006, pp: 406–435. 
7 - Levitt, A., The importance of high quality accounting   standards, Accounting Horizons, 12(1), 1998, pp: 79-82. 
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 Chen et al 1يلية للفترة التدفقات النقدية التشغعلى تقسيم مجموع مبلغ الضرائب المدفوعة للفترة 

(2010).2  

قوم على تحليل أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي وكذا كل الضرائب ونمط تمويل تفدراستنا إذن 

مؤشر لقياس درجة وإدارة األرباح الشركات على جودة المعلومة المحاسبية، من خالل دراسة مؤشر 

يق النظام المحاسبي المالي الجزائري، حيث نعتمد التغير في مستوى جودة المعلومة المحاسبية بعد تطب

تطبيق قبل  )2009-2006(أربع سنوات على دراسة معدل التغير في المستحقات اإلختيارية للعينة لمدة 

ثم ننظر ھل . بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي) 2015- 2012(النظام المحاسبي المالي، وأربع سنوات 

لجودة بعد عملية التطبيق، وبعد ذلك سنحاول البحث ھل أن سبب يوجد ھناك تحسن في مؤشرات ا

 .التحسن يرجع فقط تطبيق النظام المحاسبي المالي أم يرجع للعملين اآلخرين

  مؤشرات قياس جودة المعلومة المحاسبية : أوال

  مؤشر حجم المستحقات اإلختيارية - 1

 جونز نموذج، ولعل أھمھا تياريةفي حساب المستحقات اإلخج المستعملة ذالكثير من النماتوجد  

Jones (1991)  3 طرف ونموذج جونز المعدل من(Dechow et al. 1995) 4 ، كال يفترض حيث

وتتمثل . األرباحبدارة اإل قيامأو عدم  قيامأن المستحقات اإلختيارية ھي أساس إكتشاف النموذجين 

 التي تتكون من المستحقات غير يةالكلالمحاسبية تحديد أوال المستحقات على  منھجية النموذجين

والمستحقات اإلختيارية الناتجة عن الحرية في  ،اإلختيارية التي تفرضھا الظروف اإلقتصادية الخارجية

المعادلة المقدرة تقدير قي واعتبر ھذه األخيرة عبارة عن بتُ حيث  ،المؤسسة إدارةالتصرف الموجودة لدى 

لن لكننا . على قيام  اإلدارة بإدارة األرباحذلك بواقي كبيرة دل وكلما كانت تلك ال ،للمستحقات الكلية

 DeFondدراستنا على النموذجين السابقين ألنه ليس لدينا عدد كبير من المشاھدات فحسب  نعتمد في

&Park (2001)5 ولھذا فدراستنا ستقوم  ،يتطلب كال النموذجين وجود مشاھدات كبيرة لمدة طويلة نسبيا

لرأس المال العامل  المحاسبية الكلية عبر حساب المستحقات غير العاديةالمستحقات حجم على حساب 

  :التالية DeFond &Park (2001)من خالل معادلة 

                                      
1 ‐ Karampinis, N.I., Hevas, D.L.,  Effects of IFRS Adoption on Tax-induced Incentives for Financial Earnings 

Management: Evidence from Greece The International Journal of Accounting, 48, 2013, p: 228 
2 - Chen et al ., Are family firms more tax aggressive than non-family firms?, Journal of Financial Economics, 

 95(1), 2010, pp:41-61 
3 - Jones, J., Earnings Management During Import Relief Investigations, Journal of Accounting Research, 29 (2), 1991, 

pp: 193-228. 
4 - Dechow et al., Detecting Earnings Management, The Accounting Review, 70(2), 1995, pp:193-225. 
5 - Defond, M. L. , Park, C. W., , The reversal of abnormal accruals and the market valuation of earnings surprises, The 

Accounting Review, 76(3), 2001, pp:375-404 
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    : حيث  

        AWCA :  تمثل المستحقات غير العادية لرأس المال العامل" Abnormal working capital 

accruals"  

t  و t-1 : لسنة الحالية والسنة السابقةاأي تمثل الفترات  

WCA : رأس المال العامل غير المتعلق بالتدفقات تمثل مستحقات" realized non-cash working 

capital accruals  " التي تساوي األصول الجارية ماعدا الخزينة واإلستثمارات قصيرة األجل

  ف؛ناقص الخصوم الجارية ما عدا الديون القصيرة والسحب على المكشو

Rev :تمثل اإليرادات السنوية  

مشكل  لتفادي المحسوبة على مجموع األصول لنھاية الفترة |AWCA|لــالقيمة المطلقة  قسمتُ 

داخل معادلة  " heteroskedasticity"لتجنب مشكل عدم ثبات التباين  وأيضا ،عدم التجانس بين المؤسسات

 دم معرفة إتجاه سلوك إدارة األرباح في بيئة معينةستعمل في حالة عھذه الطريقة تُ  ألن كذلك اإلنحدار،

 ,Becker, DeFond, Jiambalvo, & Subramanyam, 19981; Warfield, Wild, &Wild) وألنھا أكثر دقة

19952; Marra et al. , 20113   (  

بية وجودة المعلومة المحاس) النظام المحاسبي المالي(لمحاسبية العالقة بين المعايير ا درسنكما  

  : من خالل العالقة التالية

AWCAit α   β1 IFRSit β2 LEVit β3 CFOit β4  ROAit β5 GROWTHit

β6 DISSUEit β7  SIZEit ε it                               

   :حيث   
               AWCA  لرأس المال العامل   المستحقات غير العادية  

IFRS  ات تطبيق النظام المحاسبي المالي أي بعد سنة في فتر 1متغير وھمي بحيث يساوي

   2010في فترات تطبيق المخطط المحاسبي الوطني  قبل  0؛ 2010

LEV  تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على مجموع األصول لبداية الفترة.  

                                      
1 Becker, C.L., DeFond, M.L., Jiambalvo, J. and Subramanyam, K.R., The effect of audit quality on earnings 

management,  Contemporary accounting research, 15(1), 1998, pp.1-24. 
2 - Warfield et al., Managerial ownership, accounting choices and informativeness of earnings,  Journal of Accounting & 

Economics, 20, 1995, pp: 61-91. 
3 - Marra et al ., Board monitoring and earnings management pre- and post-IFRS, The International Journal of 

Accounting, 46(2), 2011, pp.205-230 

AWCAt= WCAt – [(WCAt-1 /Revt-1)*Revt]
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CFO   الفترة بدايةتمثل  التدفقات النقدية التشغيلية تقسيم مجموع أصول.  

ROA  على األصول الذي ھو حاصل قسمة  نتيجة اإلستغالل على مجموع  تمثل  معدل العائد

  ؛أصول بداية الفترة
GROWTH  تقسيم المبيعات  التغير في المبيعات الصافية بين بداية الفترة ونھاية الفترة قيمة

  الصافية لبداية الفترة
DISSUE   قيمة التغير في مجموع الديون بين بداية الفترة ونھاية الفترة  

SIZE   اللوغاريتم النبري لمجموع أصول نھاية الفترة  

عدم وجود عالقة بين جودة المعلومة المحاسبية وتطبيق النظام أو  وجود دليال β1تعتبر قيمة 

تساوي أو قريبة من الصفر ھذا يعنى أنه ال يوجد تغير في جودة   β1المحاسبي المالي، فإذا كانت قيمة 

ذلك  دليل على إتجاه β1إشارة فإن تغير  أي أن ھناكفي حالة العكس و ،بعد التطبيق المعلومة المحاسبية

في المعادلة ألنھا أيضا تعتبر عوامل متعلقة ) control variables(المتغيرات المستقلة  ناضفأكما . التغير

ھناك  Frankel, Johnson, & Nelson (2002)1حسب ف بالشركات وتتحكم في مستوى إدارة األرباح

التدفقات النقدية التشغيلية وأضفنا أيضا وإدارة األرباح، " LEV"ابية بين الرافعة المالية عالقة إيج

"CFO " ومعدل العائد على األصول"ROA  "الشاذ للشركات ) الربحية( كمتغيرات للرقابة على األداء

 كلما كانت حيث ،)Kothari et al2., 2005; McNichols, 20003(على المستحقات  ايمكن أن يؤثر انذلال

ظروف عدم تأكد على دقة وھامش الخطأ أثرت تقلبات كبيرة في التدفقات النقدية والمبيعات، كلما ھناك 

   4.في عملية إتخاذ القرار من طرف اإلدارة، مما ينعكس على نوعية وحجم المستحقات المحاسبية

 Carey & Simnettبشكل طردي على إدارة األرباح " GROWTH"معدل نمو الشركات ويؤثر 

ستحتاج  إلى موارد أموال خارجية وبالتالي فھذا كبيرا ألننا نعتبر أن الشركات التي تعرف نموا  (2006)

متغير  DISSUE 5عتبر يُ  .يدفعھا لتحسين جودة معلوماتھا المحاسبية من أجل الحصول على تلك الموارد

اللوغاريتم النبري لمجموع الذي يساوي  SIZE حجم الشركاتلقياس عالقة الديون مع إدارة األرباح، أما 

  .Prencipe, A., Bar-Yosef, S (2011)6لھا عالقة طردية مع إدارة األرباح وأصول الفترة 

  

                                      
1 - Frankel et al., The relation between auditors’ fees for non-audit services and earnings management. The Accounting 

Review, 77(Suppl), 2002,pp: 71-105. 
2-  Kothari et al., Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting & Economics, 39, 2005, 

pp:163-197. 
3 - McNichols, M., Research design issues in earnings management studies. Journal of Accounting and Public Policy, 19, 

2000, pp: 313-345. 
4- Gaio C., The Relative Importance of Firm and Country Characteristics for Earnings Quality around the World, 

European Accounting Review, 19(4), 2010, P:706. 
5 - Carey, P., Simnett, R.,  Audit partner tenure and audit quality. The Accounting Review, 81, 2006, pp:653-676. 
6 - Prencipe, A., Bar-Yosef, S.,  Corporate governance and earnings management in family-controlled companies, 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 26, 2011, pp:199-227. 
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  جمع البيانات: ثالثا

 شركات جزائرية، أربعة منھا البيانات المحاسبية والمالية لسبعةبجمع  قمناإلختبار فرضياتنا 

ھي األوراسي، مجمع دحلي، رويبة، ومجمع صيدال حيث تحصلنا على في بورصة الجزائر  مدرجة

شركة سونطراك  يفھ لشركات الثالث األخرىأما ا .موقع اإللكتروني لبورصة الجزائرالبياناتھا من 

بياناتھا من المصدر السابق  تحصلنا على جزء منوشركة اإلسمنت لعين الكبيرة، و وشركة سونلغاز

بعد ذلك قمنا بتنزيل بيانات تلك الشركات . ا الشركاتوجزء آخر من التقارير السنوية التي تصدرھ

، ثم قمنا بتقدير وحساب العناصر Microsoft Excelوحساب المتغيرات المتعلقة بالنموذج على برنامج 

  .EViewsالمتعلقة بالنماذج باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 مناقشة وتحليل النتائج: المطلب الثاني

  الدراسة الوصفية:  أوال

لمتغيرات باالخاص  1-3لجدول رقم في انتائج اإلحصاء الوصفي المبينة  مالحظةمن خالل 

قبل للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل نجد أن متوسط القيمة المطلقة  ،المستعملة في دراستنا

بعد تطبيق النظام المحاسبي من مثيلتھا أكبر بكثير  وھي) 1.66( تساوي المحاسبي الماليتطبيق النظام 

من قبل شركات العينة بعد  ض استعمال المستحقات المحاسبيةافعلى إنخل ھذا دلي .)0.051( أي المالي

 NI نويمتوسط التغير في الربح السل كما نالحظ نفس الشيء بالنسبة تطبيق النظام المحاسبي المالي،

ھذا يعني أن ھناك اتجاه نحو تمھيد الدخل بعد تطبيق النظام  0.0513بعدما كان  0.0012 أصبح حيث

بعد تطبيق  DISSUE ،  GROWTH ،LEV ،ROAكل من إنخفاض في  يوجد كذلك، المحاسبي المالي

  .النظام المحاسبي المالي
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 العناصر الوصفية لمتغيرات الدراسة: 1-3جدول رقم

 
Pre adoption Post adoption 

Mean Median Std. Dev. Mean Median Std. Dev. 

ABSAWCA 1.6580 0.0677 4.8621 0.0506 0.0260 0.0973 

NI 0.0513 0.0064 0.1607 0.0012 -0.0032 0.0265 

CFO -0.0204 0.0209 1.5643 0.0350 -0.00837 0.2204 

DISSUE 0.8892 0.1512 2.6306 0.1495 0.06464 0.5977 

GROWTH 3.5605 0.1136 15.0139 0.6999 0.07815 2.787 

LEV 1.4385 0.5334 3.5801 0.5226 0.46502 0.2519 

ROA 1.2393 0.3999 0.088 0.1648 0.061 0.3544 

SIZE 3.0726 23.957 24.636 25.125 24.176 2.736 

TURN 1.1058 0.9279 0.8945 1.2316 0.974 0.7851 

CFO -0.2691 0.0442 2.2814 0.09617 0.0225 0.3454 

AWCA -0.2057 -0.0076 1.0967 0.0233 0.01 0.105 

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر
  
  
  
 

  دراسة اإلرتباط بين المتغيرات: ثانيا

معامالت  ساببين متغيرات الدراسة من خالل حبتحليل االرتباط  3-3الجدول رقم  قمنا في

 سالبةعالقة  من خالل الجدول وجودنالحظ  و ، Pearson correlation coefficientsاالرتباط لبيرسن 

والقيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال " IFRS"بين النظام المحاسبي المالي 

"ABSAWCA"،  أن تطبيق النظام أي يمكن القول . 0.2421-تساوي حيث نجد أن قيمة المعامل سالبة

، لكن لتأكيد ذلك سنقوم خفض من مستوى إدارة اإلرباح السبعةالمحاسبي المالي من قبل الشركات 

كذلك وجدنا عالقة طردية بين القيمة المطلقة للمستحقات . في المراحل الالحقة من البحث هبالبحث عن

، لكن وجدناه سالبا SIZEات وحجم الشرك GROWTHمع معدل النمو العامل  غير العادية لرأس المال

    .وھو عكس التوقعات   LEVبالنسبة للرافعة المالية 
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 معامالت بيرسن لمتغيرات الدراسة: 2-3جدول 

 على التوالي%10،%5،%1عند درجات المعنوية إحصائية دو داللة *** ، **،*

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر

  الدراسة التنبؤية:ثالثا

  حجم المستحقات اإلختيارية - 1

 ،لى جودة المعلومة المحاسبيةالنظام المحاسبي المالي ع تطبيقمعرفة أثر التحول إلى من أجل   

المستحقات غير القيمة المطلقة الخاص بتقدير ) 1(الموجود في المعادلة رقم تقدير أوال النموذج  تم

كانت المستحقات االختيارية إذا قمنا بتقدير النموذج في حالة كخطوة ثانية  .العادية لرأس المال العامل

رفة اتجاه أو سلوك الشركات نحو إدارة األرباح، بمعنى كانت سالبة من أجل معإذا موجبة وفي حالة 

جل أة األرباح التحفظي أي استعمال المستحقات االختيارية من ارھل تتجه الشركات نحو سلوك إد آخر

  .جل زيادة األرباحأالتقليل من األرباح أو العكس أي استعمال المستحقات اإلختيارية من 

 ، 2010تحول إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي بعد سنة اختبار أثر ال 3-3يلخص الجدول رقم 

غير العادية لرأس المال العامل على القيمة المطلقة للمستحقات  لعملية التحولويتبين أن ھناك تأثير سلبي 

وھذا يؤكد فرضية أن تطبيق النظام المحاسبي المالي ). %5 بدرجة معنوية( - 0.6946قيمته كبير بمعامل 

تخفيض معدل إدارة األرباح ة للشركات محل الدراسة من خالل ة المعلومات المحاسبيحسن في جود

قات غير العادية لرأس المال القيمة المطلقة للمستحعلى  معدل النمول تأثيرا إيجابياكذلك نالحظ  .لديھا

ا على وھذا يعني أن معدل النمو يؤثر سلب )%1 بدرجة معنوية( 0.0636  بـ العامل، حيث تقدر قيمته

  . جودة المعلومة المحاسبية

  

Correlation ABSAWC  CFO CFO  DISSUE NI GROWTH IFRS LEV ROAI SIZE TURN 

ABSAWCA 1    
CFO -0.0378 1          
CFO  0.1108 0.6976* 1         

DISSUE  0.0347 0.0066 0.0115 1        
NI  0.0485 -0.8777* -0.533* 0.0104 1       

GROWTH  0.9592* -0.0066 0.0372 0.0797 -0.0092 1      
IFRS  -0.2421 0.1184 0.0264 -0.2017 -0.226 -0.1396 1     

LEV  -0.0138 -0.0216 0.0052 
0.0004

7
0.0718 -0.0076 -0.1891 1    

ROAI  -0.0637 0.0316 0.024 -0.0537 0.0695 -0.056 -0.1356 0.939* 1   

SIZE  0.090 0.2397 0.1296 -0.0117
-

0.289**
*

0.1343 0.086 -0.0796 0.0767 1  

TURN  -0.080 0.1697 0.236 -0.0041 -0.0572 -0.093 0.0767 -0.0359 0.0027 -0.008 1 



125                                       دراسة جودة املعلومة املحاسبية لعينة من الشركات الجزائرية  : فصل الثالثال @

  تقدير المستحقات غير العادية لرأس المال للعينة ككل:  3-3جدول رقم 

Dependent Variable: ABSAWCA   

 Variable  Coefficient  

 C  1.057612  

 CFO  0.279846  

 DISSUE  -0.056102**  

 GROWTH  0.063630*  

 IFRS  -0.694697**  

 LEV  0.222425  

 ROA  -0.150182  

 SIZE  0.143125  

AWCAit α   β1  IFRSit β2 LEVit β3 CFOit β4 ROAit β5 GROWTHit
β6 DISSUEit β7 SIZEit ε it  

CFO تمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛:  ABSAWCA :تعريف المتغيرات
قيمة التغير في مجموع=  DISSUE مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =تدفقات النقدية التشغيلية ال

قيمة التغير في المبيعات الصافية بين بداية الفترة =معدل النمو GROWTH؛ الديون بين بداية الفترة ونھاية الفترة
تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على= معامل الرافعة  LEV؛ رةونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافية لبداية الفت

تمثل  معدل العائد على األصول الذي ھو حاصل قسمة  نتيجة اإلستغالل  ROA؛ مجموع األصول لبداية الفترة
 .اللوغاريتم النبري لمجموع أصول نھاية الفترة SIZE ؛على مجموع أصول بداية الفترة

على التوالي%10،%5،%1درجات المعنوية  دو داللة عند*** ، **،*

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر

نالحظ أيضا تأثيرا إيجابيا لمعدل الديون على جودة المعلومة المحاسبية، ألنه يؤثر سلبا على 

، وھذا منطقي )%5 بدرجة معنوية( - 0.0561المستحقات غير العادية لرأس المال العامل بمعامل قدره 

ھذا  ممكن أن يدفع، وألن البيئة المحاسبي الجزائرية التي تتميز بھيمنة الديون في طريقة التمويل

   .تحسين جودة المعلومة المحاسبية ألجل الحصول على القروضلالشركات 

عادية غير الإذا كانت المستحقات ما في حالة  النموذجباإلضافة إلى اإلختبار السابق قمنا بتقدير 

حالة إذا كانت سالبة من أجل معرفة االتجاه االيجابي أو في  ھاثم بعد ،موجبةلرأس المال العامل 

قمنا أوال بدراسة ف ،قمنا بدراسة إختبارات إضافيةكما    .لعينة في إدارة األرباحلسلوك شركات االتحفظي 

لفترة قبل التطبيق وللفترة بعد تطبيق إتجاه العينة ككل خالل الفترتين، ثم بعد ذلك قمنا بنفس اإلختبار ل

" fixed least square dummy variables"المالي واستعملنا في جميع الحاالت إختبار  النظام المحاسبي

  .ألننا نفترض أن الشركات لھا نفس سلوكيات إدارة األرباح" Pooled OLS"عوضا عن 

نالحظ أن قيمة  4-3ول من الجدول رقم ختبار السلوك اإليجابي الموجود في العمود األبالنسبة إل

لتطبيق النظام المحاسبي المالي على ھناك أثر إيجابي ھذا يعني أن  ،0.0179تساوي  IFRSمعامل 

كما نالحظ وجود عالقة إيجابية لكل من معدل الديون،  .لكنه ضعيف السلوك اإليجابي لشركات العينة
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المستحقات غير العادية لرأس المال العامل، حيث يقدر  معدل النمو، معدل العائد على األصول على قيمة

ن في لك .)على التوالي %1و %1،%10معنوية وب( على التوالي 0.72، 0.026، 0.07معامل كل منھا 

على قيمة المستحقات غير العادية لرأس المال " LEV" المقابل نالحظ تأثيرا سلبيا ألثر الرافعة المالية

  ). %1بدرجة معنوية ( 0.27معاملھا  العامل الموجبة حيث يقدر

إذا قارننا السلوك اإليجابي قبل وبعد تطبيق النظام المحاسبي المالي نالحظ إنخفاضا فيه بعد  

، كذلك كان - 0.286وأصبح  -  0.8388التطبيق، مثال كان معامل تأثير التدفقات النقدية قبل التطبيق 

، نفس الشيء بالنسبة لمعامل النمو حيث 0.0264ح وأصب 0.5345معامل تأثير القروض قبل التطبيق 

إلى  - 1.29وانخفض معدل أثر الرافعة المالية من . مع تغير اإلشارة 0.031وأصبح   - 0.0893كان 

مما سبق يمكن القول أن ھناك تأثير إيجابي لتطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري على . - 0.064

ير العادية الموجبة، وفي نفس الوقت ھناك انخفاض لتأثير باقي حجم مستحقات رأس المال العامل غ

  .المتغيرات األخرى

من أجل تحليل اتجاه تغير سلوك إدارة األرباح التحفظي لشركات العينة قمنا بنفس اإلختبارات 

اسبي لتطبيق النظام المح اإيجابي ا، ويتبين لنا أن ھناك أثر4-3السابقة في العمود الثاني من الجدول رقم 

المالي على سلوك إدارة األرباح التحفظي، بمعنى أن ھناك زيادة في حجم المستحقات غير العادية لرأس 

ويعتبر ھذا األمر طبيعي ألن البيئة المحاسبية الجزائرية ُتعتبر من البيئات . المال العامل بعد فترة التطبيق

حيث تلجأ الشركات إلى إدارة األرباح من  ن عليھا سلوك إدارة األرباح التحفظي،ميھالمحاسبية التي يُ 

  .أجل تخفيض حجم األرباح المعلنة

تأثيرا سلبيا لمعدل الديون وحجم الشركات على  4-3كما نالحظ أيضا خالل العمود الثاني للجدول 

المستحقات غير العادية لرأس المال العامل السالبة بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي، حيث تقدر 

، ھذا يدل أن )لكليھما p > 5%(وھي ذات داللة إحصائية  - 0.0364و - 0.665ا على التوالي معاملتھ

كل من معدل الديون وحجم الشركات يؤثران سلبا على السلوك إدارة األرباح التحفظي بعد تطبيق النظام 

ومعدل العائد  من جھة أخرى نالحظ أن معدل نمو شركات العينة وأثر الرافعة المالية. المحاسبي المالي

على األصول، تؤثر إيجابيا على حجم المستحقات غير العادية لرأس المال العامل السالبة بعد تطبيق 

 %5 ،%1وبدرجة معنوية ( 0.79، 0.057، 0.941ر معامالتھا تقدالنظام المحاسبي المالي، حيث 

  ).على التوالي %5و
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  والسالبة لرأس المال العامل تقدير المستحقات غير العادية الموجبة: 4-3جدول رقم 
Dependent Variable: AWCA 

Var   AWCA>0  AWCA<0 

 All   Pre                Post All           Pre                     post 

C  1.231584 1.884458 0.011369 -1.060911 0.849877 0.792145 

CFO  -0.864834* -0.838763* -0.285958* -0.309705* -0.289842 00 

DISSUE  0.070162*** 0.534536 0.026451 0.156935*** 0.094480 -0.665434**

GROWTH  0.026283* -0.089343 0.030868** -0.091728*** -0.003499 0.941703*

IFRS  0.017930 - - 0.633479*** - - 

LEV  -0.267243* -1.294558** -0.063936*** -3.494001** -2.252169 0.056941**

ROA  0.723254* 1.428432 0.278721* 3.048848** 1.266445 0.792334**

SIZE  -0.043631 -0.054934 0.001393 0.801860** -0.014464 -0.036448**

AWCAit α   β1  IFRSit β2 LEVit β3 CFOit β4 ROAit β5 GROWTHit β6 DISSUEit
β7  SIZEit ε it 

التدفقات النقدية CFO تمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛:  ABS_AWCA :تعريف المتغيرات
اية الفترة ونھايةقيمة التغير في مجموع الديون بين بد=  DISSUE مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =التشغيلية 

قيمة التغير في المبيعات الصافية بين بداية الفترة ونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافية لبداية =معدل النمو GROWTH؛ الفترة
تمثل  معدل العائد  ROA؛ تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على مجموع األصول لبداية الفترة= معامل الرافعة  LEV؛ الفترة

اللوغاريتم النبري لمجموع أصول SIZE ؛صول الذي ھو حاصل قسمة  نتيجة اإلستغالل على مجموع أصول بداية الفترةعلى األ
 .نھاية الفترة

على التوالي%10،%5،%1دو داللة عند درجات المعنوية *** ، **،*

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر

حسن من  2010المحاسبي المالي بعد سنة  ن القول أن تطبيق النظاميمكوكنتيجة لما سبق إذن 

بية لشركات العينة بالنظر إلى مؤشر إدارة األرباح، حيث خفض في حجم جودة المعلومات المحاس

وفي نفس الوقت نالحظ أن ھناك اتجاه  .المستحقات غير العادية لرأس المال العامل بعد فترة التطبيق

بسلوك إدارة األرباح التحفظي بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي، ويقف وراء ذلك لقيام شركات العينة 

وأثر الرافعة المالي، حيث يؤثر العنصر األول بشكل ) المديونية(عنصرين أساسين ھما معدل الديون 

عكسي على سلوك إدارة األرباح التحفظي أي أن الشركات تقلل من إستعمال المستحقات غير العادية 

. أس المال العامل  كلما زادت نسبة المديونية لديھا نظرا للقيود والضغوط المفروضة عليھا من دائنيھالر

أما العنصر الثاني فيؤثر بشكل إيجابي على السلوك إدارة األرباح التحفظي، أي كلما كان أثر الرفع 

  .العامل لتقليص األرباح المعلنةالمالي كبيرا أثر إيجابا على إستعمال المستحقات غير العادية لرأس المال 
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قمنا باختبار دور الضرائب على جودة  لدراسة عالقة الضرائب بجودة المعلومة المحاسبية

المعلومة المحاسبية من خالل التأثير على سلوك إدارة األرباح، حيث قدرنا أوال النموذج الموجود في 

، وھي نسبة %19لفعلي للضرائب أقل من نسبة بالنسبة للشركات التي يكون المعدل ا)  1(المعادلة رقم 

الضريبة على أرباح الشركات للقطاع الصناعي والسياحي، ألن كل شركات العينة تنتمي إلى القطاع 

الضريبة على أرباح الشركات لھذا القطاع لم تعرف تغيرا خالل فترة  الصناعي والسياحي وألن نسبة

قمنا باستعمال طريقة المربعات الصغرى مع تثبيت عامل و. 2015-2006الدراسة التي تمتد من سنوات 

 Fixed Effect Least"أو ما يسمى " Least Square Dummy Variable (LSDV) "التغير بين الشركات 

Square "،  ثم بعد ذلك قمنا بإعادة تقدير النموذج لكن أخذنا بعين اإلعتبار سلوك إدارة األرباح التحفظي

)AWCA<0 ( اه شركات العينة نحو سلوك إدارة األرباح التحفظي من أجل تخفيض الربح لدراسة إتج

 .يبين ذلك 5-3وبالتالي تخفيض العبء الضريبي، والجدول رقم 

نالحظ أن ھناك تأثيرا إيجابيا لتطبيق النظام المحاسبي المالي لدى  5-3خالل الجدول رقم  من

فيض الربح المعلن عنه، حيث نجد أن معامله شركات العينة على ممارسات إدارة األرباح من أجل تخ

بالنسبة للشركات التي تتجه نحو تقليل األرباح  من أجل تخفيض العبء الضريبي  0.24موجب ويساوي 

نفس الشيء بالنسبة للشركات ذات سلوك إدارة و ،%19عن أي تلك التي يقل معدلھا الفعلي للضرائب 

  ).5- 3العمود الثالث من الجدول (ي األرباح التحفظي ألجل تقليل العبء الضريب
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  دراسة عالقة الضرائب على مؤشر إدارة األرباح: 5-3جدول رقم 

Dependent Variable: ABS_AWCA 

    

Variable 
ETR< %19  ETR> 19% 

ETR< %19  and 
AWCA<0 

C 4.61 -4.185 -0.584 
IFRS 0.239* -0.436 0.261 
CFO 0.102 0.2056 -0.322 

DISSUE 0.837** 0.1586 0.126 
GROWTH -0.471* -0.962 0.782 

LEV 0.429** -0.908 0.209 
ROA -0.069** -0.4128 -0.069 
SIZE -0.024** 0.0758 -0.585 

AWCAit α   β1  IFRSit β2 LEVit β3 CFOit β4 ROAit β5 GROWTHit
β6 DISSUEit β7 SIZEit ε it 

المعدل ETRتمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛ :  ABS_AWCA :ريف المتغيراتتع
قيمة=  DISSUE مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =التدفقات النقدية التشغيلية  CFO ؛الضريبي الفعلي

قيمة التغير في المبيعات الصافية بين =معدل النمو GROWTH؛ رةالتغير في مجموع الديون بين بداية الفترة ونھاية الفت
تمثل حاصل قسمة مجموع الديون= معامل الرافعة  LEV؛ بداية الفترة ونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافية لبداية الفترة

نتيجة اإلستغالل على تمثل  معدل العائد على األصول الذي ھو حاصل قسمة   ROA؛ على مجموع األصول لبداية الفترة
 .؛اللوغاريتم النبري لمجموع أصول نھاية الفترة SIZE ؛مجموع أصول بداية الفترة

على التوالي%10،%5،%1دو داللة عند درجات المعنوية *** ، **،*

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر
  

سالب بالنسبة للشراكات التي ليس لديھا دوافع  لكن في نفس الوقت نالحظ أن المعامل السابق

إلدارة األرباح من أجل تخفيض العبء الضريبي، وھذا يعني تخفيضھا لسلوك إدارة األرباح بعد فترة 

مما سبق يمكن القول أن تطبيق النظام ). - 0.44قيمة المعامل ھي (تطبيق النظام المحاسبي المالي 

ارة األرباح ألجل تخفيض الربح المعلن وبالتالي تخفيض العبء المحاسبي المالي لم يحد من سلوك إد

فإن درجة الترابط الكبير بين الممارسات المحاسبية والضريبية تؤثر سلبا على جودة  ومنهالضريبي، 

  .المعلومة المحاسبية لشركات العينة حتى بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي

نعتمد على معامل الرافعة ) القروض(د في البيئة الجزائر لدراسة أثر طبيعة تمويل الشركات السائ 

المالية، ألنه كما قلنا سابقا ُيعتبر معامل الرافعة مؤشرا مھما لقياس الصحة المالية للشركات من طرف 

ولھذا نفترض أن الشركات ذات معدل ديون كبير . البنوك من أجل اتخاذ قرار إعطاء القروض من عدمه

ستتجه نحو سلوك إدارة األرباح إيجابي، بعبارة أخرى ستقوم الشركات ذات ) كبير معامل رافعة مالية(

معامل الرافعة المالية الكبير بإدارة األرباح من أجل زيادة الربح المعلن من أجل إظھار نفسھا في 

  .  وضعية مالية جيدة
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معامل الرافعة  لمعرفة ما سبق قمنا بتقدير النموذج بالنسبة للشركات التي يفوق متوسط تغير

المالية لديھا عن متوسط التغير في معامل الرافعة المالية العينة ككل، ثم قمنا بنفس العملية بالنسبة 

  . للشركات التي يقل متوسط معامل الرافعة لديھا عن متوسط الرافعة للشركات العينة ونقارن بينھما
  

  المحاسبية  دراسة أثر عامل الديون على جودة المعلومة: 6-3جدول رقم 

Dependent Variable: ABS_AWCA   

Variable Mdlev > mmdlev Mdlev<mmdlev
Mdlev>mmdlev 

and awca>0 
Mdlev>mmdlev 

and awca<0 

C 0.492 -7.299 -6.639 -1.387 
IFRS -0.116 0.43 -0.571 -0.049 
CFO 0.691* -0.59* -0.986 0.809* 

DISSUE 0.399 -0.235 0.053 1.691** 
GROWTH 0.112* 0.958 0.385 -0.617*** 

LEV -1.099 -1.403 -0.727*** -2.314*** 
ROA -0.736* 5.757 0.946 -2.324* 
SIZE 0.0153 0.3157 0.283 0.123 

AWCAit α   β1  IFRSit β2 LEVit β3 CFOit β4 ROAit β5 GROWTHit
β6 DISSUEit β7 SIZEit ε it 

متوسط التغير في:  MDLEVتمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛:  ABS_AWCA :تعريف المتغيرات
المستحقات: AWCAمتوسط متوسطات التغير في معامل الرافعة للعينة ككل؛ : MMDLEVمعامل الرافعة الخاص بكل شركة؛ 

التدفقات CFOفي العكس؛  0بالنسبة لفترة تطبيق النظام المحاسبي المالي و 1متغير وھمي يأخذ قيمة غير العادية لرأس المال العامل؛ 
قيمة التغير في مجموع الديون بين بداية الفترة=  DISSUE مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =النقدية التشغيلية 

في المبيعات الصافية بين بداية الفترة ونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافيةقيمة التغير  =معدل النمو GROWTH؛ ونھاية الفترة
تمثل  معدل  ROA؛ تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على مجموع األصول لبداية الفترة= معامل الرافعة  LEV؛ لبداية الفترة

اللوغاريتم النبري لمجموع   SIZE ؛ية الفترةالعائد على األصول الذي ھو حاصل قسمة  نتيجة اإلستغالل على مجموع أصول بدا
  .أصول نھاية الفترة

على التوالي%10،%5،%1دو داللة عند درجات المعنوية *** ، **،*

  EViews9من إعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج  :المصدر

لنظام المحاسبي المالي على سلوك يتبين أن ھناك تأثيرا سلبيا لتطبيق ا 6-3من خالل الجدول 

، لكنه ضعيف حيث )العمود األول(إدارة األرباح من شركات العينة التي لھا معامل رافعة مالي كبير 

، وفي المقابل نجد أن له تأثيرا إيجابيا بالنسبة للشركات العينة التي لھا معامل رافعة مالي - 0.12يقدر بـ 

ظرنا إلى سلوك إدارة األرباح اإليجابي لشركات العينة التي لھا معامل أما إذا ن). 0.43(أقل من المتوسط 

نالحظ أن تطبيق النظام فرافعة مالي أكبر من المتوسط بھدف إعطاء صورة جيدة عن وضعيتھا المالية، 

العمود ( ةالمحاسبي المالي أثر سلبا على حجم المستحقات غير العادية لرأس المال العامل الموجب

وھو أكبر بكثير مقارنة بمعامل شركات العينة التي لھا معامل رافعة  -  0.57ذ يقدر معامله بـ ، إ)الثالث

، وھذا يعنى أن )- 0.5قيمة المعامل  (مالي أكبر من المتوسط وتسلك سلوك إدارة األرباح التحفظي 
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ه الحصول على للحد من سلوك إدارة األرباح الذي دوافع اإيجابي اتطبيق النظام المحاسبي المالي أثر

 . القروض من أطراف خارجية ألنه خفض من السلوك اإليجابي والسلوك السلبي إلدارة األرباح

رائب  املي الض ذلك ع ري وك بي الجزائ ام المحاس ق النظ ر تطبي ة أث ا بدراس دما قمن ديونبع  وال

ث  ة، حي ركات العين بية لش ة المحاس ودة المعلوم ى ج ة عل بية الجزائري ة المحاس ونين للبيئ كعنصرين مك

ال (إستعملنا مؤشر إدارة األرباح من خالل حجم المستحقات اإلختيارية  المستحقات غير العادية لرأس الم

  .العامل

د سنة  أن تطبيق النظام بعد دراسة مؤشر إدارة األرباح توصلناوحيث  الي بع  2010المحاسبي الم

رأس  فقد ،بية لشركات العينةجودة المعلومات المحاس فيحسن  ة ل ر العادي خفض في حجم المستحقات غي

ة بسلوك إدارة المال ال ام شركات العين اه لقي اك اتج عامل بعد فترة التطبيق، وفي نفس الوقت وجدنا أن ھن

الي بي الم ام المحاس ق النظ د تطبي اح التحفظي بع بة . األرب اح بالنس ر إدارة األرب ادة مؤش دنا زي ا وج كم

ن من أجل تخفيض العبء الضريبي، لك ربح المعل ع لتخفيض ال ل للشركات التي لديھا دواف ن في المقاب

ي  ھا ف ار نفس ع إلظھ ديھا دواف ي ل ة الت بة لشركات العين اح بالنس ي مؤشر  إدارة األرب نالحظ إنخفاض ف

  .وضعية مالية جيدة من أجل الحصول على قروض من البنوك

ول أن إذن  ن الق بق يمك ا س م كخالصة لم يض حج ي تخف اھم ف الي س بي الم ام المحاس ق النظ تطبي

ال العامل(المستحقات المحاسبية اإلختيارية  رأس الم ادة وبال) المستحقات المحاسبية غير العادية ل الي زي ت

بية ة المحاس ة أخرى نالحظ أن  .جودة المعلوم اك ومن جھ ى جودة ھن لبيا لعامل الضرائب عل أثيرا س ت

ديون  الي، وفي نفس الوقت نالحظ أن عامل ال المعلومة المحاسبية حتى بعد تطبيق النظام المحاسبي الم

رة تطبيق النظام المحاسبي لعب تأثيرا سلب د فت ل بع أثير اق اك ت بية لكن ھن ة المحاس يا على جودة المعلوم

  .   المالي
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  الفصل خاتمة

بعد دراستنا ألثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على جودة المعلومة المحاسبية لعينة من الشركات 

 األرباح، خصائصمدخل ة المعلومة المحاسبية ھي جودالجزائرية، تبين أنه توجد ثالثة مداخل لقياس 

. األرباح ألخطاء الخارجية المؤشراتمدخل و لألرباح، )المستثمرين(السوق المالي  مدى استجابةمدخل 

تطبيق النظام  وتبين لنا أن. إلى المدخل األول ينتمي يلذاوقد إعتمدنا في دراستنا على حجم المستحقات 

المحاسبي المالي ساھم في تخفيض ممارسات إدارة األرباح عن طريق تخفيض مؤشر المستحقات غير 

نجد أن  كماالعادية لرأس المال العامل، وھذا دليل على األثر اإليجابي لتطبيق النظام المحاسبي المالي، 

، بمعنى آخر ھناك إستمرار ة األرباحإلدار ھناك سلبي إيجابي لتطبيق ھذا األخير على السلوك التحفظي

  .الجزائريةلممارسات المحاسبة التحفظية التي تميز البيئة المحاسبية 

المال  ونالحظ بقاء التأثير اإليجابي لعامل الضرائب على حجم المستحقات غير العادية لرأس

حتى بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي، وبالتالي بقاء تأثيره السلبي على جودة المعلومة العامل السالبة 

بعد تطبيق النظام  إنخفضنالحظ انه فأما بالنسبة لتأثير الديون على جودة المعلومة المحاسبية . المحاسبية

حقات المحاسبية غير العادية لرأس المال العامل بعد المحاسبي المالي، حيث إنخفضت قيمة المست

      .التطبيق
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  الخاتمة

ليل أثر عوامل البيئة المحاسبية الجزائرية على جودة المعلومة المحاسبية في ھدفت الدراسة إلى تح

ظل أعمال التوافق المحاسبي الدولي، حيث حاولت معالجة إشكالية الدراسة التي تدور حول فكرة كفاية 

مة في المعايير المحاسبية الدولية لتحسين جودة المعلو ةمثلالمتطبيق معايير محاسبية ذات جودة عالية 

بيئة محاسبية ال تساعد على ذلك، من خالل تطبيق النظام المحاسبي المالي المستوحى المحاسبية داخل 

ولھذا حاولنا في الفصل األول تسليط الضوء على . الجزائرية من المعايير المحاسبية الدولية في البيئة

مستوى الدولي والمحلي وباألخص التوافق المحاسبي الدولي وإبراز أھم دوافعه وآثاره اإلقتصادية على ال

جودة المعلومة المحاسبية، أما الفصل الثاني فدرسنا عوامل البيئة المحاسبية ودورھا في خلق  أثره على

اإلختالفات المحاسبية الدولية وأثرھا على مسار التوافق المحاسبي الدولي وجودة المعلومة المحاسبية، 

ام المحاسبي المالي على جودة المعلومة المحاسبية لعينة من في األخير حاولنا معرفة أثر تطبيق النظ

   .الشركات الجزائرية

  :نتائج الدراسة وإختبار الفرضيات

  :بعد معالجتنا لجوانب الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إلى النتائج وإختبار الفرضيات كالتالي

ن الدول العديد من اآلثار اإليجابية، لقد كان لنجاح وإتساع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بي

في مسار التوافق المحاسبي المتعلقة بدور المعايير المحاسبية الدولية  ىوھو ما يؤكد صحة الفرضية األول
الدولي وتسهيل تدفق رؤوس األموال العالمية وزيادة ترابط األسواق المالية العالمية وتحسين مستوى جودة 

  :نأل، وذلك المحاسبيةالمعلومة 

زيادة مستوى شفافية اإلفصاح المحاسبي، حيث بينت الكثير من الدراسات أن ھناك دالئل على  -

تخفيض مستوى ال تماثل  التي تتميز بالجودة العالية كان السبب فيتطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

لجميع المتدخلين عن طريق توفير معلومات محاسبية ذات جودة عالية  األسواق المالية داخلالمعلومة 

في األسواق المالية، وھو ما يقلل فرص اللجوء إلى سياسة السعر الحمائية والذي بدوره ُيقلص في 

 ؛" ask spread-bid"فجوة سعر عرض طلب األصول المالية 

توجد زيادة في موثوقية المعلومة المحاسبية المعدة وفقا المعايير المحاسبية الدولية داخل األسواق  -

العالمية، حيث أكدت الكثير من الدراسات زيادة ثقة المستثمرين في القوائم المالية للشركات  ةالمالي

 الدولية؛  ةبعد تطبيقھا للمعايير المحاسبي
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أصبحت القوائم المالية للشركات ُتعد على أساس بعد االتساع في تطبيق المعايير المحاسبية   -

وفي نفس الوقت سھل عملية  مكان المقارنة بينھاوبالتالي أصبح باإل ،حدة من طرف الدولقواعد مو

إعداد القوائم المالية المجمعة للشركات المتعددة الجنسيات ودخولھا لألسواق الدولية ألنھا لم تعد 

  بحاجة ألعمال المقاربة مع المعايير المحلية التي كانت واجبة عليھا في السابق؛ 

من طرف  ى زيادة مستوى فھمھا ومقارنتھاأدى زيادة مستوى شفافية القوائم المالية إل  -

تخفيض تكلفة وبالتالي زيادة كفاءة القرارات اإلستثمارية و لماليين الدوليين،ا المحللينالمستثمرين و

المباشر وغير  زيادة حجم اإلستثمار الدوليومنه  المرتبطة بمستوى ال تماثل المعلومة، رأس المال

 .المباشر

كمفھوم لجودة  في إتخاذ القرار الفائدةر المحاسبية الدولية على يعتمد اإلفصاح حسب المعايي -

ثالثة مستويات لإلفصاح  تحدد المعايير المحاسبية الدوليةالمعلومة المحاسبيّة، وبناءا على ذلك 

المستوى األول المستثمرين الفئة المستھدفة والمستعملة للمعلومة المحاسبية  حيث يعتبر ،المحاسبي

أما المستوى الثاني فيتضمن تحديد الخصائص . ة إحتياجتھم تلبية لباقي المستعملينتلبيأن  ويفترض

 النوعية للمعلومة المحاسبية التي تعتبر قيدا أساسيا للحكم على تحقيق أو عدم تحقيق التقرير المالي

، وتنقسم تلك الخصائص إلى خصائص أساسية ھي الموثوقية والمصداقية وخصائص معززة هھدافأل

أما المستوى الثالث فيشمل تحديد  ،لقابلة للفھم والقابلة للمقارنة والقابلية للتحقق والتوقيت المناسبھي ا

 .مضمون التقرير المالي عن طريق تحديد مفھوم وطبيعة العناصر المكونة للقوائم المالية

 حاسبي الدوليةتطبيق المعايير الم إختالف في درجة التجاوب آلثارلكن وفي الجھة المقابلة  ُيالحظ 

 :ويمكن أن يكون ذلك لألسباب التالية ،أخرى ومن بلد إلى آخر إلىشركة  من

إلى وجود أو عدم وجود  مع المعايير المحاسبية الدولية اإلختالف في التجاوب يرجع -

تطبيق ومتابعة في طريقة التوحيد المحاسبي المحلي أو طريقة إنفاذ  ةالميكانيزمات القانونية المتمثل

لمستثمرين والمقرضين حماية أكبر داخل السوق يكون لدول القانون العرفي  ففي وانين المحاسبية،الق

 ؛أكبر لتحسين جودة اإلفصاح المحاسبي اما يفرض قيودم مقارنة بدول القانون المدني المالي

لشركات ومسار التوحيد يلعب النظام القانوني دورا مھما في وضع اإلطار العام لسير ا -

باإلضافة إلى القوانين الضريبية الشروط العامة لإلفصاح والتقييم المحاسبي ن بي، فيحددوالمحاس

يساھم لقانوني ودرجة التطور المحاسبي، حيث نوعية النظام اعالقة وطيدة بين  ھناك ألن ،للشركات

مجال  ما يتركمر يتميز بمرونة أكب هألنبشكل أكبر من نظام القانون المدني نظام القانون العرفي 

  ؛تطبيقھا على أرض الواقعواإلبداع والتطوير في القواعد المحاسبية 
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للمحاسبة والمراجعة عنصرا مھما في إنجاح تطبيق المعايير المحاسبية  المھنيةُتعتبر المنظمات  -

كلما كانت متطورة لعملية التطبيق على أرض الواقع حيث  والمسير الموجه عتبرالدولية، فھي تُ 

مراجعة  عن طريقبشكل بعدي  تثربيق، كما أنة فھذا يساھم بشكل كبير في عملية التطوتتمتع بالمرو

 القوائم المالية للشركات وجعل المعلومة المحاسبية ذات جودة عالية؛

 ةدرجة وعي وتفكير المحاسبين، وبالتالي ستكون لھم كفاء المتقدم لتطويريدفع التعليم المحاسبي  -

 د، وفي نفس الوقت سيكون للتعليم المتقدم دورا مھما في مسار وضععالية في أداء عملھم بشكل جي

 ا؛المعايير المحاسبية مقارنة بالدول التي يكون تعليمھا المحاسبي متأخر وتطبيق

تلعب الثقافة أيضا دورا مفصليا في إنجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، إذ تؤثر بطريقة  -

أن التحفظ والسرية ھما أھم  حيث نجدودة داخل النظم المحاسبية، مباشرة على القيم المحاسبية الموج

القيم المحاسبية المؤثرة بشكل كبير على الحكم الشخصي، وھما القيمتان المحاسبيتان اللتان تحكمان 

القياس واإلفصاح المحاسبي، كما تؤثر الثقافة بشكل غير المباشر على التركيبة المؤسسية للمجتمعات 

 ورھا على المحاسبة؛التي تؤثر بد

تلعب الروابط والعالقات السياسية واإلقتصادية دورا مھما في إنجاح تطبيق المعايير المحاسبية  -

وباألخص في الدول النامية التي كانت أغلبھا مستعمرة من قبل الدول المتقدمة، وقد بينت  ،الدولية

ذات الثقافة األنجلوساكسونية ھي  الكثير من الدراسات أن الدول النامية المستعمرة من طرف الدول

 األكثر نجاحا في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؛

جودة  في كمؤثر أساسي يسوق المالالقوى  وباألخصالمحاسبي  محفزات اإلفصاح تعتبر -

في تمويل أساسيا تلعب دورا ھا داخل الدول التي تتمتع بأسواق مالية متطورة، ألن المعلومة المحاسبية

، كما تسعى الشركات إلى ات وفي نفس الوقت تلعب كوسيلة ضغط على اإلفصاح المحاسبيالشرك

اإلفصاح عن معلومات محاسبية جيدة من أجل الحصول على تمويل من طرف مستثمري السوق 

  المالي، ويكون ھناك فصل بين التطبيقات المحاسبية والضريبة وھو ما يجعلھا أكثر شفافية وتفاؤال؛ 

الشركات مستوى الطلب على المعلومة المحاسبية، ففي تركيز ملكية رأس المال  درجةد تحد  -

إلفصاح على لضغوطا  الذين يفرضون المالكالبلدان التي تتوسع ملكية الشركات بين عدد كبير من 

معلومات محاسبية كافية وذات جودة عالية عن الشركات من أجل فرض الرقابة عليھا، وبالمقارنة 

على المعلومة المحاسبية ذات جودة عالية بالبلدان التي تنحصر ملكية الشركات بين ينخفض الطلب 

 عدد قليل من المالكين؛ 

ُيعتبر غياب محفزات لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لدى الشركات كعامل مقاوم لديھا، حيث  -

ولية وباألخص الشركات المعايير المحاسبية الد إجباريا تقالتي طبشركات على ال اسلبييكون أثرھا 
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طبقتھا لشركات التي على ا اإيجابي اأثرله والمحلية أو التي ليس لھا تعامالت أو أنشطة دولية، 

دخول أسواق مالية عالمية جديدة أو الحصول إختياريا بغرض تحقيق مجموعة من األھداف مثل 

 ؛تمويل خارجي وباألخص عن طريق طرح األسھم أو السندات العامة

قروض البنوك على  تھيمنلعالقات الخاصة في عملية منح القروض داخل البلدان التي تطغى ا -

عمليات التمويل الخارجي للشركات، حيث يمكن للبنوك الحصول على جميع المعلومات الخاصة 

بالشركات وھو ما ُيضعف الطلب على المعلومة المحاسبة ويجعل التطبيقات متحفظة وتتميز بالسرية، 

مثل إدارة األرباح لجعل المعلومات المحاسبية تقدم الشركات في  طرقشركات إلى كما تسعى ال

 وضعية جيدة؛  

تلعب عوامل البيئة المحاسبية دورا مھما في تصنيف األنظمة المحاسبية للدول حيث يتم تصنيفھا  -

 على أساس العوامل المتشابھة بينھا، كما يساعدنا التصنيف في معرفة أھم ميزات الممارسات

المحاسبية السائدة في دولة معينة وفي نفس الوقت يساعدنا في التنبؤ بمستقبل تلك األنظمة في ظل 

 .التغيرات الخارجية

باإلضافة إلى من النتائج السابقة يتأكد لنا صحة الفرضية الثانية ألن عوامل البيئة المحاسبية 

النظام المحاسبي للدول، وتتفاعل فيما  ال منمتكامدولة معينة تعتبر جزءا في السائدة المعايير المحاسبية 

بينھا لتحدد طبيعة الممارسات المحاسبية داخل بلد ما بما فيھا نوعية وأھداف اإلفصاح المحاسبي، ألنھا 

طرق اإلدراك والفھم ف والقياس واإلفصاح لدى المحاسبين وكذا طرق اإلعترالاألساسي  المحددتعتبر 

  .بيةمعلومات المحاسلدى مستعملي ال

ُتعتبر الجزائر ضمن الدول النامية التي ينتمي نظامھا المحاسبي إلى عائلة النظم المحاسبية القارية 

ساسي للتمويل الخارجي للشركات، وضعف دور األعتبر القروض المصدر التي تتميز ببيئة محاسبية تُ 

بي، وھو ما ينقص الطلب وتخلف السوق المالي وكذا عالقة كبيرة بين النظام المحاسبي والنظام الضري

كل . على المعلومة المحاسبية ذات الجودة العالية، ويجعل التطبيقات المحاسبية متحفظة وسرية

  :الخصائص السابقة تجعلنا نؤكد جزئيا الفرضية الثالثة ألن

إدارة األرباح عن طريق  ممارساتتطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري في تخفيض ساھم  -

المستحقات غير العادية لرأس المال العامل، وھذا دليل على األثر اإليجابي لتطبيق تخفيض مؤشر 

 ؛، وھو ما يؤكد الفرضية الفرعية األولىجودة المعلومة المحاسبية على زيادة النظام المحاسبي المالي

ا ھناك أثر إيجابي لتطبيق النظام المحاسبي المالي على السلوك التحفظي إلدارة األرباح، وھذ  -

 يعني إستمرار ممارسات المحاسبة التحفظية حتى بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي؛
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ن على جودة المعلومة المحاسبية بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي إنخفض التأثير السلبي للديو -

كذلك  ألن قيمة المستحقات المحاسبية غير العادية لرأس المال العامل إنخفضت بعد عملية التطبيق

المحاسبي المالي في تخفيض السلوك التحفظي واإليجابي إلدارة األرباح في نفس ساھم تطبيق النظام 

 الوقت للشركات األكثر مدينوينة، وھو ما ينفي الفرضية الفرعية الثانية؛ 

بعد بقي تأثير الضرائب اإليجابي على حجم المستحقات غير العادية لرأس المال العامل السالبة  -

ريبي عن طريق ألن الشركات التي لديھا دافع تخفيض العبء الضمحاسبي المالي، تطبيق النظام ال

لضرائب على جودة المعلومة المحاسبية، وھو ما السلبي لتأثير الوبالتالي بقي  ،تخفيض الربح المعلن

  الثالثة؛ يؤكد الفرضية الفرعية 

  :أفاق الدراسة

في الختام نأمل أن نكون قد وفقنا لمعالجة جوانب البحث بشكل جيد ونكون قد أعطينا قيمة مضافة 

في ھذا المجال وباألخص بالنسبة للبيئة الجزائرية التي تفتقر إلى دراسات حولھا، كما ننوه إلى صعوبة 

كذلك يمكن . بيانات المحاسبية للشركاتكبيرة صادفتنا أثناء البحث وھي صعوبة الحصول على ال

بالنسبة مثل محفزات اإلفصاح أو الثقافة للبحوث القادمة معاجلة الموضوع من جوانب أخرى لم نعالجھا 

  . ألثر عوامل البيئة المحاسبية الجزائرية األخرى على جودة المعلومة المحاسبية
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  ط البيانات لعينة للفترة ككلمتوس: 01الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

FRMS  T asset  t depts  net inc  t c assets  cash 
tc liab=TDEPT‐

Ltdept 
sh‐term deb  Rev  oper inc 

AURASSI  9117985631,095  5332127556,105  647364679,939  2282341715,225  1036449712,469 1085449248,464 371593802,089  2092802413,030 648454482,616 

SAIDAL 
 

10193082942,420 5970639672,129  630842494,930  8007787721,551  1038138504,869 1253738596,864 531352056,491  2783896190,378 703858652,321 

DAHLI  11287969651,354 6605108067,014  653873526,419  8996536741,269  1077237028,799 1399230286,735 700654957,375  3562668976,053 808845066,234 

ROUIBA  12793137220,001 7505347648,490  726295375,395  10375969997,635 1141001291,219 1795411039,559 1165591710,406 4745307056,488 984499059,363 

SONELGAZ  14832133370,798 8488559519,594  981925263,860  11962427198,286 1181246756,556 2333795347,318 1734422091,739 6056392658,133 1369225395,304 

SONATRACH  17162363236,063 9447948097,644  1161585291,256 14129929230,441 2052854308,593 3309639390,264 2304954809,650 7683311922,156 1632646766,541 

SCAEK/SPA 
AIN 

LEKBERA 
19433717265,804 10089324348,516 1449246809,811 16183993217,581 2870759047,638 4172226922,509 2537182200,869 8958110649,990 1944373986,950 
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  )بعد التطبيق/قبل تطبيق(متوسط البيانات للعينة حسب الفترة : 02الملحق رقم 

frms  period  T asset  t depts  net inc  t c assets  cash 
tc liab=TDEPT‐
Ltdept  sh‐term deb  Rev  oper inc 

AURASSI 0  6396261272,273  2831620806,498 736687601,710 1867749813,725 967876985,175 792090479,148 595532575,733 1786712666,070  641697602,138 

AURASSI 1  7805532270,170  4036333156,558 698742456,620 1789261351,105 835546472,130 896586481,773 461631283,273 1733885705,760  551194402,998 

SAIDAL 0  9223841770,735  5360523759,790 615980871,460 2054535488,080 938645595,463 1025235204,768 304472923,333 1827989992,653  521314211,965 

SAIDAL 1  10572633315,520  6661844480,723 613198629,183 2503920216,610 1164481050,873 1199786999,573 183735436,023 2106757538,873  585665290,243 

DAHLI 0  11839709989,918  7832634305,713 558041758,168 2696933616,725 1105022439,763 1378808017,780 147655028,445 2398892159,990  655211363,095 

DAHLI 1  12580633614,670  7904946187,700 562942533,240 14226314091,998 1240730537,608 1610890711,955 601072829,710 3833906674,995  856522901,645 

ROUIBA 0  13352097531,973  7849692374,238 691766181,378 15938537994,458 1215828462,135 1773225368,703 1096836991,418 5297347959,453  1096375920,503 

ROUIBA 1  15013641124,483  8348850816,258 839392121,608 18248019778,660 1117521531,565 2391035079,545 2147447984,790 7383856574,103  1383332828,483 

SONELGAZ 0  17824556751,678  9144484733,475 1405808769,553 21227920779,848 1257471073,350 3288782676,855 3321189155,033 9713893156,275  2083239427,513 

SONELGAZ 1  21744092857,455  10990950007,588 1760228049,273 14033544368,885 2864978079,578 5008388068,573 4008836789,590 11532717169,318  2408770631,438 

SONATRACH 0  25515336999,635  12328956322,795 2206727438,245 16429448440,705 4525689633,140 6571228476,315 3977527410,320 12618873340,528  2792372053,398 

SONATRACH 1  28743712663,540  13306093014,475 2244015049,105 17882506361,228 6245408457,960 6920093270,430 3409438863,810 12244448496,455  2669863664,990 

SCAEK/SPA  0  31657581023,460  14269695753,858 1811219455,578 18774105975,468 7956859152,845 7366657917,903 2858511037,815 11740433651,998  2130183498,625 

SCAEK/SPA  1  26429442429,770  10583067578,328 1345641342,190 14473535412,510 6325374159,528 5463124699,328 2067989853,398 8650515012,320  1558126051,100 
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  تحليل البيانات للعينة ككل وحسب الشركاتمتوسط المتغيرات المستعملة في : 03ملحق 

firm  AWCA  Abs(AWCA)  Cf o  LEV  ROA  GROWTH 
DISSUE 

 
SIZE  DNI  CFO/tass cfo   DCFO  TURN 

AURASSI  0,065  0,078  0,008  0,575  0,082  0,213  0,305  22,885  0,014  0,008  116417926,235  ‐0,004  0,997 

SAIDAL 
 

0,404  0,415  ‐0,387  0,581  0,075  0,221  0,304  23,000  0,017  ‐0,386 
‐

5543404023,989
‐0,399  0,879 

DAHLI  0,048  0,771  ‐0,447  0,587  0,075  0,228  0,300  23,109  0,019  ‐0,444 
‐

6411879316,876
‐0,065  0,815 

ROUIBA  0,048  0,772  ‐0,529  0,614  0,078  0,269  0,334  23,239  0,021  ‐0,510 
‐

7620650317,901
‐0,089  0,786 

SONELGAZ  0,048  0,772  ‐0,589  0,633  0,093  0,294  0,347  23,390  0,028  ‐0,557 
‐

8812581790,848
‐0,084  0,810 

SONATRACH  ‐0,001  0,723  ‐0,615  0,616  0,099  0,204  0,052  23,511  0,016  ‐0,581 
‐

9439743574,694
‐0,103  0,757 

SCAEK/SPA   ‐0,007  0,727  ‐0,627  0,581  0,107  0,127  0,026  23,627  0,020  ‐0,592 
‐

9733815461,354
‐0,091  0,724 

  :تعريف المتغيرات

 ABSAWCA  :تمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛ CFO  

  مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =التدفقات النقدية التشغيلية  

 DISSUE  =؛وع الديون بين بداية الفترة ونھاية الفترةقيمة التغير في مجم  

 GROWTH ؛ قيمة التغير في المبيعات الصافية بين بداية الفترة ونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافية لبداية الفترة =معدل النمو  

LEV  ؛تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على مجموع األصول لبداية الفترة= معامل الرافعة  

 ROA    ؛نتيجة اإلستغالل على مجموع أصول بداية الفترة  يساويمعدل العائد على األصول الذي تمثل  

 SIZE اللوغاريتم النبري لمجموع أصول نھاية الفترة.  

DNI :التغير في النتيجة الصافية بين فترتين  

DCFO :التغير في التدفقات النقدية التشغيلية بين فترتين  

TURNi   :لى مجموع أصول بداية الفترةمبيعات الفترة مقسمة ع  
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  متوسط المتغيرات المستعملة في تحليل البيانات للعينة حسب الفترات وحسب الشركات: 04ملحق 

firm  period  AWCA  ABS(AWCA)  Cf o 
LEV 
 

ROA  GROWTH  DISSUE  SIZE  DNI  CFO/tass cfo  DCFO  TURN 

1  0  ‐0,003  0,022  ‐0,009  0,470  0,107  0,013  ‐0,008  22,576  0,003  ‐0,009  ‐61617322,998  ‐0,010  1,049 

1  1  0,114  0,137  0,000  0,521  0,082  0,215  0,620  22,747  0,030  0,000  32434722,523  0,004  1,076 

2  0  0,123  0,129  0,009  0,574  0,067  0,317  0,627  22,909  0,026  0,008  126186600,783  0,005  0,961 

2  1  0,129  0,129  0,018  0,628  0,059  0,398  0,627  23,058  0,031  0,018  262277688,055  0,005  0,896 

3  0  0,133  0,133  0,026  0,679  0,056  0,414  0,619  23,194  0,026  0,025  294453175,468  0,003  0,945 

3  1  0,694  0,694  ‐0,774  0,642  0,068  0,227  ‐0,011  23,252  0,004  ‐0,772  ‐11119242770,500 ‐0,802  0,681 

4  0  ‐0,027  1,413  ‐0,903  0,601  0,083  0,139  ‐0,028  23,310  0,013  ‐0,896  ‐12949945234,535 ‐0,134  0,669 

4  1  ‐0,034  1,414  ‐1,076  0,599  0,098  0,140  0,041  23,420  0,011  ‐1,037  ‐15503578323,858 ‐0,183  0,675 

5  0  ‐0,037  1,411  ‐1,204  0,587  0,129  0,174  0,075  23,585  0,030  ‐1,140  ‐17919616757,163 ‐0,170  0,675 

5  1  ‐0,697  0,751  ‐0,455  0,589  0,131  0,181  0,115  23,770  0,027  ‐0,389  ‐7760244378,888  0,596  0,832 

6  0  0,014  0,041  ‐0,350  0,561  0,131  0,116  0,080  23,943  0,028  ‐0,289  ‐6517685688,173  ‐0,049  0,779 

6  1  0,041  0,060  ‐0,235  0,509  0,109  ‐0,039  0,027  24,075  0,012  ‐0,203  ‐5456579831,658  ‐0,034  0,689 

7  0  0,024  0,057  ‐0,141  0,482  0,072  ‐0,050  0,022  24,176  ‐0,007  ‐0,131  ‐4178916443,910  ‐0,026  0,626 

7  1  0,026  0,060  ‐0,119  0,357  0,056  ‐0,040  ‐0,244  23,878  ‐0,006  ‐0,112  ‐3194900355,953  ‐0,023  0,823 

  :تعريف المتغيرات
ABSAWCA  :تمثل القيمة المطلقة للمستحقات غير العادية لرأس المال العامل؛ CFO  

  مستحقات رأس المال العامل؛ -نتيجة اإلستغالل  =التدفقات النقدية التشغيلية  

 DISSUE  =؛قيمة التغير في مجموع الديون بين بداية الفترة ونھاية الفترة  

 GROWTH ؛ قيمة التغير في المبيعات الصافية بين بداية الفترة ونھاية الفترة تقسيم المبيعات الصافية لبداية الفترة =معدل النمو  

LEV  ؛تمثل حاصل قسمة مجموع الديون على مجموع األصول لبداية الفترة= معامل الرافعة  

 ROA   ؛غالل على مجموع أصول بداية الفترةنتيجة اإلست  يساويتمثل  معدل العائد على األصول الذي  

 SIZE اللوغاريتم النبري لمجموع أصول نھاية الفترة.  

DNI :التغير في النتيجة الصافية بين فترتين  

DCFO :التغير في التدفقات النقدية التشغيلية بين فترتين  

TURNi   :مبيعات الفترة مقسمة على مجموع أصول بداية الفترة  
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