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Abstract:  

 This research aims to find out the reality of applying international 

accounting standards (IAS / IFRS) in the Arab countries, as these 

standards are of great importance in building confidence in Arab 

economies and achieving economic development through the 
development of foreign investments in the Arab world. With an 

attempt to shed light on the most important obstacles and challenges 

that Arab countries face in order to adopt international standards, 

and to propose some solutions that the researchers see that will 

greatly contribute to supporting Arab countries in reducing those 

obstacles and moving forward in setting up conformity mechanisms 
with the best standards. 
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ي الدول العربية
 
ي المعايير المحاسبية الدولية (IAS/IFRS) ف

 تبن 
 ) المتطلبات و التحديات(

 

 3 سوالم صالح الدين

 4 رحالية بالل

 
 الملخص

ي هذا البحث بهدف الوقوف عىل واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية
ي  (IAS/IFRS)يأت 

 
ف

ي  الدول العربية،
 
ة ف ي االقتصاديات العربية وتحقيق  لما لهذه المعايير أهمية كبير

 
بناء الثقة ف

. مع محاولة ي إلقاء الضوء  تنمية اقتصادية عير تنمية االستثمارات األجنبية بالوطن العرتر
ي سبيل

 
ي تواجهها الدول العربية ف

ي المعايير الدولية، عىل أهم المعوقات والتحديات الت 
 تبت 

ي يراها الباحثان ستسهم ب
اح بعض الحلول الت  ي واقي 

 
ي دعم الدول العربية ف

 
شكل كبير ف

ي وضع آليات التوافق مع أفضل المعايير 
 
ي قدما ف

 .الحد من تلك المعوقات والمض 
إن بعض الدول العربية ما زالت تطبق معايير وطنية وهناك دول عربية خطت خطوات  
ي تنمية وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة، كما أن الجانب العلمي للمحاسبة

 
ة ف  كبير

ي ظل انتشار التكنولوجيا وعرص المعلومات 
 
ي نجده مازال تقليدي ف بالوطن العرتر

ي يرجع باألساس  المحاسبية. كما أن عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية بوطننا العرتر
ورة ي تطبيق هذه المعايير الدولية ض 

 
  .لغياب قرار وإرادة سياسية ترى ف

، األنظمة المحاسبية،  المعايير المحاسبية: الكلمات المفتاحية ي الدولية، التوافق المحاستر
 .الدول العربية

 

 : المقدمة
ات فرضت ي  المتسارعة الدولية التغير

 
؛ و المالية؛ العولمة و االقتصادية؛ العولمة ظل ف  األنظمة ترابط و التحرير المالي

كات  انتشار و رقعتها؛ إتساع و التجارة تعدد و االقتصادية؛ و المالية  عير  نشاطها امتداد و الجنسيات المتعددةالشر

ورة العالم، دول مختلف  (IAS/IFRS)الدولية المحاسبة معايير  مع تتوافق وجعلها اللغة المحاسبية، توحيد و تقريب ض 

 و الثقة لتعزيز الدولية، المحاسبية األنظمة مختلف بير   تحقيق التجانس و المالية، للقوائم موحدة قراءة إعطاء و ،
ي  الشفافية
 
 .الدولية المالية لألسواق أكير  مصداقية و إعطاء المقدمة المعلومات ف

 
 مشكلة الدراسة

ي تنمية وتطبيق المعايير 
 
ة ف إن بعض الدول العربية ما زالت تطبق معايير وطنية وهناك دول عربية خطت خطوات كبير

ي  ي ظل انتشار التكنولوجيا  الدولية للمحاسبة، كما أن الجانب العلمي للمحاسبة بالوطن العرتر
 
نجده مازال تقليدي ف

ي يرجع باألساس لغياب قرار  وعرص المعلومات المحاسبية. كما أن عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية بوطننا العرتر
ورة.  ي تطبيق هذه المعايير الدولية ض 

 
 وإرادة سياسية ترى ف

ي  إشكالية صياغة من هنا يمكن
 
 : الي الت الرئيس السؤال البحث ف

ي الدول العربية؟ ما -
 
ي و تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ف

 هو واقع تبت 

 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع -

 ؟  بمعايير المحاسبة الدولية المقصود ما  -

ي الدول العربية -
 
ات وخصائص البيئة المحاسبية ف ي تواجهها؟ ما هي أهم ممير 

 ؛ وأهم التحديات الت 

ي البيئة العربية ؟   -
 
 ما هي اإلجراءات والحلول المستقبلية الكفيلة بدعم وتعزيز تطبيق تلك المعايير ف
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 فرضيات الدراسة
ا الدراسة فرضيات بناء تم

ً
 آنية الدراسة تعد إجابات فرضيات أن حيث المختلفة وعناضها الدراسة مشكلة عىل اعتماد

  المدروسة، للظاهرة
ا
 من الفرضيات التالية:  البحث هذا ينطلق حيث الدراسة، موضوع للمشكلة متوقعة وحلول

ي التطبيق والممارسة المحاسبية عىل  -
 
أن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تعد أعىل درجات التطور ف

 .  الصعيد العالمي

ي المل  -  ئم. أن البيئة المحاسبية بالدول العربية تفتقر وبشكل ملحوظ التنظيم المحاستر

ي  المحاسبية المعايير  تطبيق عملية تحتاج -
 
 .األساسية المتطلبات جملة من توفر إل الدول العربية ف

 
 أهمية الدراسة: 

ز مع  األساسية الواجب توافرها لتوافق البيئة المحاسبية العربية المتطلبات ومعرفة دراسة خلل من الدراسة أهمية تير
ي  الدولية المحاسبة معايير 

 
ي هذه المعايير من طرف هذه  ظل ف

ي سبيل تبت 
 
ي تقف ف

التحديات المتعددة والمتنوعة والت 
ي النهاية تطوير األنظمة المحاسبية 

 
ي البيئة العربية بما يحقق ف

 
الدول، كما يفتح هذا البحث مجاال لتطبيق هذه المعايير ف

 العربية. 
 

 :الدراسة أهداف

 :اآلتية األهداف تحقيق محاولة حول ينصب الموضوع لهذا تناولنا من الغرض

ي الممارسة  -
 
بيان اإلطار العام للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأهمية تبنيها باعتبارها أعىل درجات التطور ف

 .  المحاسبية عىل الصعيد العالمي

ي الدول العربية.  -
 
 التعرض لطبيعة وخصائص البيئة المحاسبية ف

ي وتطبيق واقع الوقوف عىل -
ي  المالية للتقارير الدولية المعايير  تبت 

 
 . العربية الدول ف

ي  التحديات أهم عىل الضوء إلقاء -
ي  العربية الدول تواجهها الت 

  
ي  ف

اح المعايير  تبت  بعض الخطوات  الدولية واقي 
ي الدول العربية. 

 
ي من شأنها تشجيع وإنجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ف

 المستقبلية والت 

 
 سة وأدواته: منهج الدرا

 
ً
فقد  المقدمة، الفرضيات صحة مدى واختبار سلفا، المطروحة اإلشكالية عىل ولإلجابة الدراسة طبيعة من انطلقا
، بالمنهج الباحث استعان ي

ي  البحث أسلوب الباحث كما استخدم الوصف   العلمي  النتاج وتحليل مسح عىل القائم المكتتر

ونيا(، المنشور ، إلكي 
ً
والمواقع  المعلومات قواعد العلمية، البحوث الدراسات، الدوريات، الكتب، :ذلك وتضمن )ورقيا

ونية  الدراسة.  بموضوع العلقة ذات اإللكي 
 

 تقسيمات الدراسة: 
 ولإلجابة عىل اإلشكالية المطروحة وللوصول إل أهداف الموضوع، تم تقسيم الدراسة إل أرب  ع محاور رئيسية: 

ي تطبيقها  .1
 
 المعايير المحاسبية الدولية: مفهومها وخصائصها والعوامل المؤثرة ف

ي الدول العربية وأهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيها.  .2
 
 البيئة المحاسبية ف

ي الدول العربية والعقبات المحيطة بتطبيقها.  .3
 
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية ف

ي سبيل ت .4
 
ي الدول العربية خطوات مستقبلية أساسية ف

 
 شجيع ونجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ف

ي تطبيقها  .1
 
 المعايير المحاسبية الدولية: مفهومها وخصائصها والعوامل المؤثرة ف

ح لمفهومها مع التعرف  سىع هذا الجزء إل تسليط الضوء عىل اإلطار النظري لمعايير المحاسبة الدولية، من خلل شر
ي  عىل أهم الخصائص

 
ي وجب أن تتوافر عليها، باإلضافة تبيان أهميتها معرجا عىل أهم العوامل المؤثرة ف

ات الت  والممير 
 تبنيها من طرف الدول. 

 مفهوم معايير المحاسبة الدولية 1.1
، أداة قياس مكونة من  (Norma)إل الكلمة اللتينية   (Norme) يعود أصل كلمة معيار ي بمفهومها األصىلي

ي تعت 
، والت 
)كوس   ، فالمعيار هو-Equerre)ضلعير  متعامدين تعطي الزاوية القائمة وتسمح بالقياس الهندسي

ء أو طوله أو درجة جودته، وبمعت  أدق هو ما  ي
المكيال أو المقياس أو النموذج الذي يوضع ليقاس عىل ضوئه وزن سر

ءيجب أن يكون عليه  ي
  .(Bergeret, 1985, p. 14 )الشر

ي المحاسبة، فيمكن تعريف المعايير المحاسبية عىل أنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إل توجيه وترشيد الممارسة 
 
أما ف

ي المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن اإلجراءات فالمعايير لها صفة اإلرشاد 
 
العملية ف
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،  العام ي
، 2008أو التوجيه، بينما تتناول اإلجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير عىل حاالت تطبيقية معينة. )القاض 

 (103صفحة 

شد به المحاسب عند قيامه بإعداد وتحضير التقارير المالية ومن  ي يمكن اعتباره بمثابة قانون عام يسي  فالمعيار المحاستر
ألنه البد من وجود مقاييس محددة لمساعدة المحاسب عىل أداء عمله. ويمكن اعتبار  ثم البيانات الختامية للمنشأة

المعايير المحاسبية" بمثابة مسطرة لقياس السلوك االقتصادي لمنظمات األعمال المختلفة، فهي قياسات تطبقها 
كات لقياس عناض القوائم المالية وبالتالي إل تحديد نتائج النشاطات والموقف ال ، وتعتمد نتيجة الشر مالي

ي تحدد بدورها السياسات والطرق 
كة عىل المعايير المحاسبية بالدرجة األساس والت  النشاط)رب  ح/خسارة( ألي شر

ام بها".) نور والججاوي،  ي عند تطبيقها وااللي  
ي ينبىع 

 ، صفحة (2003واإلجراءات المحاسبية الت 
من قبل مستخدميها ومنسقة مع بعضها البعض، ألن الغرض كما يجب أن تكون المعايير المحاسبية مفهومة ومقبولة 

األساس منها هو تحديد أساسيات الطرائق السليمة لقياس وعرض وإيضاح عناض القوائم المالية وتأثير العمليات 
. وبما أن المعايير المحاسبية تمثل حلوال لمشاكل خاصة وعرضا إلجراءات عملي ة واألحداث والظروف عىل المركز المالي

خاصة لذا يجب أن تتسم بالتعدد والتعديل المستمر انسجاما مع اإلطار المفاهيمي والمبادئ المحاسبية اللذان يتسمان 
ي تربط األهداف والمفاهيم بالتطبيقات العملية. 

. فالمعايير المحاسبية هي الت  ي  بالثبات النستر
ي رسمي 

، فيما يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ معير  ويجب ومن جهة أخرى فقد عرف المعيار عىل أنه تعبير عن موقف مهت 
ي الزمان 

 
أن يكون ترجمة أمينة وواعية للمبادئ المحاسبية، وبعد دراسة متأنية ألفضل الممارسات العملية المتاحة ف

ازي،   (122، صفحة 1990والمكان. )الشير
ي شاهدتها الساحة ا

، فقد أدت التطورات االقتصادية الت  ة ، إل أما عىل المستوى الدولي لدولية خلل العقود األخير
ي وتصنيف البيانات المالية وكذلك إصدار القوائم  ورة وضع معايير محاسبية دولية من أجل تنظيم العمل المحاستر

ض 
 المالية بشفافية ،مع تنظيم عمليات اإلفصاح المالي ووضع تقارير. 

ي من أجل التوفيق بير  مصالح المستفيدين من  وتعتير المعايير المحاسبية الدولية أداة التنظيم للعمل المالي  والمحاستر
ي كافة القطاعات، وجاءت نتيجة ألبحاث ودراسات قام 

 
المعلومات المالية والمحاسبية. حيث يتم تطبيق هذه المعايير ف

ي مجموعة من المعايير واإلجراءات المحا
. وقد تم تبت  اء المحاسبة والمراجعة عىل مستوى عالمي سبية به نخبة من خير

ا إال  (GAAP)حيث أطلق عليه المبادئ المحاسبية المتعارف عليه ، ورغم أن هذه المبادئ قد أثارت انتقادات وجدال كبير
 ، ي
 
 وأعضاء المجتمع المالي ينظرون إليها بأنه ذات فائدة عىل مر الزمن.)الصوف

 (59، ص2006أن أغلب المحاسبير 
أنها إطار منظم للسياسات المحاسبية واإلفصاح عنها، تصدرها الجمعيات كما عرفت المعايير المحاسبية الدولية عىل    

كات والهيئات عىل  م بها المؤسسات والشر ي تتخذ الطابع الدولي مثل لجنة معايير المحاسبة الدولية، لتلي  
أو اللجان الت 

اتخاذ القرارات المالية اختلف أنواعها عند إعدادها وعرضها للقوائم المالية بهدف تمكير  األطراف الخارجية من 
   (102، صفحة2001واالقتصادية الرشيدة. ) أبو طالب، 

ي وضع المعايير المحاسبية عىل   
 
ي شاركت ف

والجدير بالذكر، أن هناك العديد من األطراف والمنظمات والهيئات الت 
ي مجملها إل إعداد معايير محاسبية تراعي عند تقديم الق

 
، وقد هدفت ف وائم المالية والعمل بشكل عام المستوى الدولي

 عىل تطوير وتوافق األنظمة والمعايير المحاسبية الدولية. 
هذه  وقد شهدت معايير المحاسبة الدولية تطويرا نوعيا من خلل عمل لجان حيث عملت هذه اللجان عىل تطوير

احات الجديدة لتطوير الممارسات المحاسبية المالية عىل مس  توى عالمي لتكون مقبولة لدىالمعايير وتقديم االقي 
 مستخدمي ومعدي القوائم المالية. 

ات المعايير المحاسبية الدولية 2.1  خصائص وممير 
ي  العمىلي  التطبيق أدوات أهم تعد المحاسبية المعايير  ألن نظرا

 
 التالية:  تتصف بالخصائص وأن البد لذلك المحاسبة ف

 (67، صفحة 2001ابو طالب، )

 والبيئية واالجتماعية والقانونية والسياسية االقتصادية الظروف مراعاة المحاسبية المعايير  إعداد عند يجب 

 .بالمجتمع المحيطة

 تتغير  وان بل البد بالثبات، المحاسبية المعايير  تتصف أن يجب فل واقعية المحاسبية المعايير  تكون أن يجب 

ة البيئية للظروف وفقا  .عملية مستمرة المحاسبية فالمعايير  آلخر وقت من المتغير

 متعددة بالنسبة خلفات وجود عند المتاحة المحاسبية الممارسات أفضل المحاسبية المعايير  تمثل أن 

 تقدم بل واحدة معالجة محاسبية المحاسبية المعايير  تقدم ال بحيث الواحد، للموضوع المحاسبية للمعالجة

ي  للموضوع معالجات عدة ي  اإلفصاح عن طريق الموقف ذاه ويعالج الواحد، المحاستر  المعالجة عن المحاستر

ي  المحاسبية
 .تطبيقها ثم الت 

 المحاسبية المعايير  إعداد عىل معينة جهة ضغوط أو السياسية الضغوط تؤثر ال أن يجب. 
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 الشخصية االجتهادات واآلراء تكون وأن وبيئية وفنية علمية المحاسبية المعايير  إعداد عملية تكون أن يجب 

ي 
 
 .ممكنة حدود أقل ف

 اإلمكان مقدما بقدر معينة نتائج تحديد توقع عدم بذلك ويقصد بالحياد، المحاسبية المعايير  تتصف أن يجب 

 .المحاسبية المعايير  إعداد عند

 تحقق المعايير  أن بمعت   معينة طائفة نحو االنحياز من بالتحرر المحاسبية المعايير  تتصف أن يجب 

 .الخارجية لألطراف المقدمة المالية القوائم عند العدالة مفهوم المحاسبية

 فليس بتغيير الحكومات، تتأثر أن دون العامة الوطنية األهداف بتنمية المحاسبية المعايير  تتصف أن يجب 

ي  تغيير  كل مع المحاسبية المعايير  تتغير  أن المعقول من
 
 .السياسات الحكومية ف

 ا تب أال باالقتصادية، بمعت   المحاسبية المعايير  تتصف أن يجب وأخير ي  تطبيق عىل يي   وفقا المعيار المحاستر

ي  والعمليات المؤثرة والبنود المحاسبية إال عىل للعناض المعايير  تطبق فل النسبية ألهميتها
 
 وعرض إعداد ف

 المالية.  القوائم

ي الدول لمعايير المحاسبة الدولية 3.1
ي تبن 

 
 العوامل المؤثرة ف

ي الوقت الحاض  لقواعد ومعايير محاسبية متناغمة وموحدة عير العالم يقف عائقا بالنسبة لعولمة األسواق  
 
إن االفتقار ف

ي اتخاذ قرارات مبنية عىل المعرفة بالنسبة للبدائل االستثمارية المتاحة، وقيام 
 
المالية، ويحد من قدرة المستثمرين ف
كات من أجل  ةالمستثمرين ومستخدمي البيانات المالي اآلخرين بعملية مقارنة الفرص االستثمارية وبالمثل بالنسبة للشر

كات المنافسة.   قياس وتقييم أوضاعها وأدائها مقارنة مع الشر
:)حميدات،   القوائم المالية العالمية يؤثر عىل ما يىلي

-125، الصفحات2004إن مثل هذا االفتقار لقابلية المقارنة بير 
126) 
كة بخ .أ   صوص القيام بأعمال خارج حدودها الجغرافية. قرار الشر
 توصيات المحللير  الماليير  وتقديراتهم حول مراجعة وتحليل كفاءة الدائنير  للمنشأة األجنبية.  .ب 

.  .ج   قدرة أي مستثمر التخاذ قرارات اقتصادية رشيدة فيما يتعلق بفرص االستثمار الدولي

. قرار المنظمة المحلية بالنسبة للتعامل مع المورد األ  .د  ي  جنتر

:) حميدات،  ي تدعم تطور وانتشار معايير محاسبية دولية ما يىلي
 (126، صفحة2004ومن العوامل الرئيسية الت 

.   .أ  ي الدول النامية لمثل هذه المعايير يهدف الكتساب تمثيل عالمي لإلبلغ المالي
 إن تبت 

ي تحسير  عملية المقارنة للقوائم المالية،  .ب 
 
وجعلها أسهل للستخدام عير تساعد معايير المحاسبة الدولية ف

 الدول المختلفة، خاصة مع تسارع نمو دور أسواق المال العالمية. 

ي تفتقر إل وجود معايير محاسبية خاصة بها، حيث يصعب عىل تلك الدول تطوير  .ج 
مفيدة للدول النامية الت 

 معايير محاسبية خاصة بها نظرا الفتقارها لإلمكانات المادية والفنية. 

كات متعددة الجنسية لخدمة عملئها األجانب من جهة، وتوحيد القوائم المالية من جهة أخرى،  مفيدة للشر  .د 
ي االستثمار دوليا. 

 
 كما أنها تساعد المستثمر العالمي والذي يرغب ف

ي معايير  .ه 
ي دولة معينة معايير محاسبية لدولة أخرى بسبب السيادة الوطنية، غير أن تبت 

من الصعب أن تبت 
( يلف  استحسانا وقبوال.  محاسبية صادرة  عن جهات محايدة )مجلس معايير محاسبية عالمي

إن وجود خصائص نوعية للبيانات المالية المبنية عىل أساس معايير محاسبي         ة موحدة عالميا يعطيها ثقة  .و 
 أكب           ر. 

 وملئمة وقابلية للمقارنة لهذه البيانات.  .ز 

ي األصول المعروضة للخوصصة. تخدم أغراض العولمة وقضايا الخو  .ح 
 
ي ما يرتبط بتقييم صاف

 
 صصة، خاصة ف

ي معايير محاسبية دولية يحقق للبيانات المنشورة والمعدة والمدققة بموجبها، سمة الموثوقية،  .ط 
كما أن تبت 

ي القبول العام والقابلية للمقارنة. 
 وذلك باإلضافة إل سمت 

ي الدول العربية وأهمية  .2
 
 تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيها. البيئة المحاسبية ف

ي الدول العربية، والذي عرض يىلي  فيما
 
ة يشكل مخترص لطبيعة وخصائص األنظمة المحاسبية ف  يمكن االستناد عليها ركير 

ي 
 
ي  المحاسبية البيئة تطور تفسير وتحليل ف

  
ي تدفع هذه الدول  الدول ف

العربية. ومن ثم الوقوف عىل أهم العوامل الت 
ي  تحقيق التوافقباتجاه  ي معايير المحاسبية الدولية المحاستر

 .الدولي من خلل تبت 

 طبيعة وخصائص البيئة المحاسبية بالدول العربية 1.2

ي أية منظمة أعمال، وهي نظام منفتح عىل بقية األنظمة 
 
تمثل المحاسبة بشكل عام نظاما متكامل وشامل للمعلومات ف

ي   فتحة عىل البيئة المحيطة بها، تؤثر فيها وتتأثر بها،داخل المنظمة، وبنفس الوقت فهي من
ات الت  وبذلك فان التغير

ورة عىل المحاسبة كنظام معلومات. )جرد،   (349، 20016تطرأ عىل محيط المحاسبة ستؤثر بالرص 
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ي أي دولة، وهي 
 
ي شكل وتطور األنظمة المحاسبية ف

 
ي تؤثر ف

ولقد تناول العديد من الباحثير  مجموعة العوامل البيئية الت 
، النظام  ر اختلف الممارسات والمعايير المحاسبية بير  الدول، فحددت ثمانية عوامل: النظام السياسي بذلك تير

، االقتصادي، درجة التطور االقتصادي، أهداف المحا ي سبة المالية، أصل المعايير المحاسبية، التعليم والتكوين المحاستر
، األخلق.    (Khouatra,2005,p.10 )تطبيق المعايير

ي الدول العربية يمكن معرفة وتحديد نوعية وخصائص األنظمة المحاسبية من خلل معرفة هوية المستعمر، حيث 
 
وف

ي كانت واقعة تح
ت االحتلل الفرنشي أنظمة محاسبية فرنسية، وكذلك بالنسبة للدول تنتهج معظم الدول العربية والت 

، وباستثناء بعض الدول العربية لم تقم غالبية هذه الدول بتطوير أنظمة  المستعمرة من قبل االنجلير  وااليطاليير 
ورة تعديل وتطو  محاسبية خاصة بها وظلت تطبق وتستخدم أنظمة محاسبية مستوردة ير دون وجود وعي كاف برص 

 هذه األنظمة بما يتماسر واحتياجات وظروف البيئة المحلية. 
وعىل اعتبار الدول العربية بشكل عام من ضمن الدول النامية، وبالتالي فهي ليست استثناء عن الدول النامية من حيث 

عىل الرغم من الحاجة النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية المطبقة بهذه الدول. فلقد بينت أدبيات المحاسبة أنه 
ي الدول النامية، فإن هناك ضعف واضحا داخل العديد من الدول فيما يتعلق بادراك الدور 

 
العاجلة لخدمات المحاسبة ف

، وأن المحاسبة بالدول النامية  ي
 الكىلي والجزت 

ي عملية التنمية االقتصادية عىل المستويير 
 
المهم والمتوقع للمحاسبة ف
ي الملئم والذي يوفر مرجعية للمحاسبير  تفتقر وبشكل ملحوظ للب ي التنظيم المحاستر

 
نية األساسية لها والمتمثلة ف

ي بهذه الدول، هذا الوضع يبدو أنه انعكس سلبا عىل  ويعزز من موثوقية ودقة وموضوعية مخرجات النظام المحاستر
ي عمليات التنمية االق

 
، 2005تصادية بالدول النامية.)أبو زيد، جودة وفائدة المعلومات المحاسبية وبالتالي عىل دورها ف

 (144صفحة 
ات األنظمة :)مازون،  وبشكل عام يمكن حرص أهم خصائص وممير  ي ما يىلي

 
 (315، صفحة2014المحاسبية العربية ف

ي تطوير أنظمة المحاسبة بها، فان  -
 
ائب، القانون التجاري( لعبت دورا هاما ف ) قانون الرص  عىل الرغم من أن القوانير 

ي العديد من الدول العربية إلطار عام يحدد المعايير والممارسات والطرق المحاسبية، ما ينعكس هناك غ
 
يابا تاما ف

 سلبا عىل التقارير المحاسبية؛

ي الدول العربية والمعلومات  -
 
، أدى إل إيجاد ربط ضعيف بير  حاجات المستويات الكلية ف ي غياب إطار محاستر

كات؛  المحاسبية المقدمة من الشر

ات؛ان -  عدام الخير

ي تعتير المصدر  -
ي العوامل البيئية بينها وبير  الدول الت 

 
كفاءة األنظمة المحاسبية مرتبط ولو جزئيا بمدى التشابه ف

ي غالب األحيان(؛
 
 لذلك النظام) المستعمر ف

ي معظم الدول العربية، ومن ضمن ذلك المبادئ المحاسبية، اإلجراءات وإعداد التقا -
 
كيبة المحاسبية ف رير، الي 

) فرنسا والمملكة المتحدة(.  ي ي تم زرعها من طلرف العالم الغرتر  والمهنة المحاسبية والتعليم المحاستر

ي   2.2
 الدولية المحاسبية المعايير  أهمية تطبيق وتبن 

ي  المحاسبية المعايير  أهمية تكمن
 
ي  تلعبه الذي الدور ف

 
ي الدولي  التوافق تحقيق ف ي  المحاستر

 
 عىل الحصول سبيل ف

ي  وتساعد بالثبات والموثوقية تتصف محاسبية معلومات تتضمن مالية كشوفات
 
 قبل من رشيدة قرارات اتخاذ ف

 . ورية فهي  المستخدمير   ( 13، صفحة 2009لألسباب اآلتية:)سلوم،  ض 

 معدة كشوفات العملية تتطلب وهذه البدائل، من مجموعة بير   المقارنة القرارات اتخاذ عملية تتطلب المقارنة:  – أ

 المحاسبية المعايير  فإن لذا القرارات، لصنع معلومات مفيدة توفير  هو المحاسبة هدف إن وبما موحدة، أسس وفق

ي  األسس طريق توحيد عن المقارنة عملية تسهل
 . الكشوفات تلك بموجبها تعد الت 

وري الكشوفات إلعداد األسس توحيد إن المحاسبية:  المعلومات معالجة كلفة - ب  فإذا القرارات، لمتخذي هو ض 

 لتوحيد معينة لطريقة القرار متخذ يحتاج عندئذ مختلفة ومتعددة، أسس وفق معدة المحاسبية الكشوفات كانت

ي  الكشوفات هذه لمعالجة إضافية كلفة القرار متخذ يكلف شأنه إن من وهذا إعدادها، أسس
االستغناء  الممكن من الت 

 . المحاسبية المعايير  طريق عن موحدة األسس كانت إذا عنها

ي  قدرة لديهم المالية الكشوفات مستخدمي  معظم : المعلومات فهم عىل القدرة - ج
 
 المعلوم     ات فهم محددة ف

 منها االستفادة مستخدميها عىل الصعب من موحدة، يكون غير  أسس وفق الكشوفات هذه إعداد تم فإذا المحاسبية، 

ي  فعال بشكل
 
ات بير   أو الوحداتبير   المقارنات إجراء ف  . نفسها للوحدة المالية الفي 

ي  الدعم - د
، نقاط إل وتشير  منطقيا مدعومة المحاسبية المعايير  إن :المنطف   نوع وجود من البد ألنه التقاء المحاسبير 

ي  بينهم االلتقاء من
 
ي  يعملون كانوا وان حت   االلتقاء نقطة هي بمثابة المحاسبية فالمعايير  العمل ف

 
 اقتصادية وحدات ف

 .مختلفة وبلدان مختلفة
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ة أهمية المحاسبية للمعايير  : البلدان بير   االستثمار انسيابية - ه ي  كبير
 
 يستثمر حت   فالمستثمر جذب االستثمارات، ف

ي  أمواله
 
وع ف ي  المشاري    ع بير   بإجراء المقارنات يقوم أن البد معير   مشر

ي  فيها االستثمار الممكن من الت 
 
 البلدان، مختلف ف

 المعايير  توفره ما المالية، وهذا الكشوفات إعداد عند موحدة محاسبية طرائق إتباع هو المقارنة عمل ما يسهل وإن

 .الموحدة المحاسبية

وري المحاسبية المعايير  وجود كما أن   كات  المتخذة القرارات وجعل الفروع توحيد حسابات من حيث ض  ي الشر
 
ف

ي  المالية التقارير مقارنة عىل وتساعدورصانة  دقة أكي   الجنسيات المتعددة
 
 إمكانية المعايير  توفر كما المختلفة، الدول ف

كات ي  لتسجيل الشر
 
 متعددة أسس. محاسبية وفق مالية كشوفات إعداد إل الحاجة دون الخارجية المالية األسواق ف

 موحدة .  أسس استخدام يتم وإنما
ا، ً ي  تحقيق التوافق هو الدولية المحاسبية المعايير  وجود من األساسي  الهدف إن القول يمكن وأخير ي  المحاستر

 
الدولي ف

ي  بموجبها المعدة المالية الكشوفات سبيل االستفادة من
 
ي  أما رشيدة، اقتصادية قرارات اتخاذ ف

 
 مثل وجود حالة عدم ف

 أو فهمها يصعب كيفية كشوفات مالية إل توصل متباينة محاسبية طرائق استخدام عندئذ فسيتم المعايير  هذه

ي  األسس بسبب اختلف الخارجيير   أو الداخليير   المستخدمير   قبل من منها االستفادة
 العمليات وتعالج تحدد الت 

ي  صعوبة هناك ستكون ثم ومن المنشآت المختلفة أو الواحدة للمنشاة المحاسبية واألحداث
 
 بير   المقارنة تحقيق ف

كات  المختلفة.  الشر
ي الدول العربية والعقبات المحيطة بتطبيقها. تطبيق معايير المحاسبة  .3

 
 الدولية ف

ي شهدتها الممارسات والنظم المحاسبية عىل غرار بقية 
تأثرت الدول العربية بالحراك االقتصادي العالمي والتطورات الت 

ي البيئة
 
االقتصادية  دول العالم لكن هذا التأثر كان بدرجات متفاوتة نظرا لطبيعة الكيانات االقتصادية وللتفاوت ف

ي الدول العربية. 
 
 واالجتماعية والثقافية ف

ي الدول العربية 1.3
 
 واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية ف

ي تمارس فيها أنشطتها ومن ثم يلحظ 
يرى البعض أن المحاسبة المالية ما هي إال نتاج البيئة االقتصادية المحيطة الت 

ي ما يىلي  ي الوطن العرتر
 
 (65، صفحة2008:)سابا، عىل مهنة المحاسبة ف

ي  .1
 
ات والتحديات المعاضة، باإلضافة إل ضعف حركة البحث العلمي فيها، فالدراسات ف ي االستجابة للتغير

 
البطء ف

ي عمق مشكل التطبيق. 
 
ي تدور غالبيتها حول المفاهيم األساسية دون الدخول ف  المجال المحاستر

اجع  ي ذلك وتعير هذه السياسات المحاسبية عن الركود والي 
 
االقتصادي الذي تعيشه الدول العربية، وليس السبب ف

ي الدول الصناعية 
 
، فهناك هروب لرؤوس األموال للستثمار ف ي الضعف اإلمكانيات االقتصادية العربية أو رأس المال العرتر

 المتقدمة. 

ي إعدادها للقوائم المالية، حيث .2
 
ي األخذ بمعايير محاسبية ف

 
ي الدول العربية  التباين بير  الدول العربية ف

 
أن المهنة ف

ي ظل بيئات اقتصادية وسياسية وقانونية مختلفة، ومن ثم فان إعداد القوائم المالية المدمجة لمجموعة 
 
تعمل ف

ي تزاول جزءا جوهريا
ي تقف وراء نشأة الحاجة إل  الوحدات االقتصادية الت 

ي الخارج من أهم األسباب الت 
 
من أعمالها ف

ي تتمير  ترجمة القوائم 
ي تسىع لتطبيق معايير محاسبية دولية هي الدول الت 

المالية األجنبية، ومن هنا فالدول العربية الت 
ي الدول األجنبية، وبإلقاء نظرة شاملة عىل 

 
باالنفتاح االقتصادي، وتوجد بها وحدات اقتصادية تابعة للوحدات األم ف

ي الدول العربية ومدى األخذ بمعايير 
 
ي ف ي جمهورية النظام المحاستر

 
ة ف ي السنوات األخير

 
 المحاسبة الدولية، حيث سادت ف

ات اقتصادية واجتماعية واسعة من أهمها االتجاه نحو الخوصصة،  ات متعددة نتجت عن تغير مرص العربية متغير
، األمر الذي جعل جمهورية  ي

 
ا تحرير إدارة الجهاز المرصف مرص وتنشيط سوق المال، وتحرير التجارة الخارجية وأخير

العربية تخطو خطوة رائدة عن طريق إصدار معايير محاسبية مرصية تواكب التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة 
ي به قانون رأس المال رقم)

انية  1992( لسنة 95الدولية وخاصة ما يقتض  من قيام الوحدات االقتصادية بإعداد المير 
ها من القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة ا  لدولية. وغير

وحظيت بعض الدول العربية الخليجية كالسعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة خطوات متقدمة نحو تطبيق 
معايير محاسبية محلية نظرا لزيادة التعاملت المالية وزيادة ضخامة الوحدات االقتصادية الحكومية والخاصة 

ي مجال التجارة والمال األم
 
ر األمر الذي حتم عليها استخدام معايير محاسبية تم تطبيقها عالميا وارتباطاتها العالمية ف

ي مجال المحاسبة. 
 
 بنجاح ف

ي الدول العربية مع المعايير 01ويشير الجدول رقم)
 
يعات المحاسبية( ف ( إل مدى توافق النظم المحاسبية ) التشر

ي تنقسم إل ثلث مستويات ) غير متوافق، توا
(. المحاسبية الدولية، والت  ، وتوافق كىلي ي

 فق جزت 
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يعات القوانير   إلزام مدى حسب العربية الدول توزي    ع (:01) رقم جدول  والتشر
 /IFRS IASبإستعمال

ام  مستويات االلي  

IFRS IAS/ غير مسموحة IFRS IAS/ ي حاالت خاصة
 
 إلزامية /IFRS IAS مسموحة ف

 تونس -

 الجزائر -

 موريتانيا -

ي  -
 جيبوت 

 جزر القمر -

 الصومال -
 السودان -
 مرص -
 ليبيا -
 المغرب -
 

 األردن -
 اإلمارات -
 البحرين -
 السعودية -
 سوريا -
 العراق -
 عمان -
 قطر -
 الكويت -
 لبنان -
 اليمن -
 فلسطير   -

، سلسلة دراسات  ي ي الدول العربية، صندوق النقد العرتر
 
ي المعايير الدولية للتقارير المالية ف

محاسبية المصدر: وليد بن تردايت، تبت 
 ، ي  .52، ص2018ومالية، أبو ظتر

 

 حيث المالية للتقارير الدولية استعمال المعايير  تلزم العربية البلدان عدد نصف من السابق أن أكي   الجدول من يتضح

ي  الدول عدد بينما بلغ الدول العربية، عدد إجمالي  من دولة 12 عددها بلغ
سمح الت 

 
ي  ت

 
 المعايير  باستعمال خاصة حاالت  ف

لمالية الدولية للتقارير
ُ
ي  للدول بالنسبة األمر وكذلك دول 5 ا

  الت 
 
 المالية.  للتقارير المعايير الدولية باستعمال تسمح ل

ي الدول العربية للمعايير المحاسبية الدولية 2.3
 معوقات تبن 

ي تدعم تطوير وانتشار معايير المحاسبة 
الدولية، إال أن هناك مجموعة من بالرغم من وجود العوامل سابقة الذكر والت 

ي 
 
ي يمكن حرصها ف

ي هذه المعايير من طرف الدول المختلفة بما فيها الدول العربية والت 
ي سبيل تبت 

 
ي تقف ف

العقبات الت 
:) حواس،   (79، ص2008التالي

 عوامل اقتصادية وسياسية تتعلق بكل دولة عىل حدة.  .أ 
 بية أخرى. صعوبة استبدال المعايير الوطنية بمعايير محاس .ب 

يعات والقوانير  الوطنية السائدة.  .ج   التضارب بير  المعايير الدولية والتشر

ة.  .د   صعوبة تطبيقها عىل منشآت األعمال الصغير

ي مختلف دول العالم.  .ه 
 
ي المعايير المحاسبية ف

 
 صعوبة التنسيق بير  االختلالت الموجودة ف

.  .و   الشعور بمقاومة التغيير

ها. اختلف اللغة والتقاليد ومستوى  .ز  ائب وغير  التعليم ودرجة التنمية االقتصادية واالجتماعية ونظم الرص 

ورة وجود دعم حكومي لها.  .ح 
 الحاجة لوجود جمعيات أو هيئات مهنية قوية إللزام تطبيق هذه المعايير مع ض 

ي تطبيقها ح
 
ي شكل فروقات واضحة ف

 
ام الدولي بمعايير المحاسبة الدولية ف

بير  الدول                 ت  وقد ظهرت آثار معوقات االلي  
ي أصدرت هذه المعايير وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية. فباإلضافة للتفاوت 

ي اللجنة ) المجلس حاليا ( الت 
 
األعضاء ف

ي تلك المعايير والناتج أساسا عىل تعدد البدائل المسموح 
 
ام بقواعد القياس واإلفصاح المشمولة ف ي مقدار االلي  

 
الواضح ف

ي تطبيق القاعدة نفسها. باستخ
 
ي تطبيق تلك القواعد، توجد فروقات واختلفات ملموسة ف

 
 دامها ف

ي الدول العربية .4
 
ي سبيل تشجيع ونجاح تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ف

 
 خطوات مستقبلية أساسية ف

ي لعل أهمها التعليم  تقليديا  هناك تحديات جمة تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالوطن العرتر
ً
الذي مازال تعليما

ي مجال المحاسبة وتطبيقاتها. كما أن 
 
ولم يتم تطويره واستخدام التقنيات الحديثة فيه، لما لهذه التقنيات من أهمية ف

ي خاصة ما تعلق بالجانب  ورة تغيير األساليب ومناهج التعليم المحاستر الدول العربية مدعوة قبل أي وقت مض  برص 
ي فهذا األ 

ي الجامعات العربية شبه معطل والبد من ربط التعليم بالتدريب وتطبيق المناهج النظرية إل التطبيف 
 
خير ف

ي المؤسسات
 
ي وتتم ممارسته ف

 .تطبيق عمىلي ومهت 
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ي معايير اإلبلغ المالي 
 
ي الدول العربية و البيئة المحاسبية الدولية ممثلة ف

 
ولتحقيق التقارب بير  األنظمة المحاسبية ف

ي عىل هذه الدول أن تتوفر IAS/IFRSالدولية 
، وللوصول إل حلول عالية الجودة لمشاكل تحقيق هذا التقارب، ينبىع 

 : ي هذه المقومات وهي ي هذه الدول متطلبات تلتر
 
 لديها بعض المقومات لهذا التوافق من جهة، وأن تتوفر ف

: وذلك من خلل تشي    ع عرصنة وتحرير النظام  .1 ي االقتصاد العالمي
 
تعزيز االنفتاح التجاري و االندماج ف

االقتصادي، تخفيض دور الدولة، ومواصلة برامج خصخصة مؤسسات القطاع العام مع تعزيز التوجه نحو عقد 
إل المنظمة العالمية)المنظمة العالمية اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية أو متعددة األطراف، مع تعجيل االنضمام 

ي تكفل مزيدا من التكامل االقتصادي OMCللتجارة 
ي جميع اإلجراءات الت 

، منظمة البورصات..(، وكذا تبت 
، خصوصا فيما بينها.   اإلقليمي

التنسيق مع المنظمات الدولية و االمتثال بالتجارب الناجحة: و ذلك من خلل سىعي الجهات ذات االختصاص  .2
ي هذا المجال، مثل: إ

 
ي لها دور ف

ي بالجمعيات والهيئات المهنية الدولية واإلقليمية الت 
ل دعم االرتباط المهت 

 ، إتحاد (IFAC)، ، االتحاد الدولي للمحاسبير  IFRSF)مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

..(.  المحاسبير   ي  األورتر

يىعي  .3 ي والتشر
: وذلك عىل المستوى القطري والجماعي وتعديلها بما يتوافق مع إصلح إطار العمل القانوت 

ي وتطبيق هذه المعايير الدولية. 
 المتطلبات الدولية، وإزالة أي تعارض أو عدم تطابق معها بحيث يسهل تبت 

ي  النظر يمكن مختصة:  لجان تكوين .4
  
جان تكوين ف

ُ
ي  دراسة عىل تعمل مختصة ل

 للتقارير المعايير الدولية تبت 

صوصيات تراعي  بطريقة المالية
 
ي  االتحاد به قام ما غرار عىل اقتصادياتها العربية ومتطلبات المنطقة خ  األوروتر

نظيم لجنة"انشأ  حيث
 
لمحاسبة) ت

ُ
 للتقارير االستشارية والمجموعة ARC) ا

 
 .(EFRAG) المالية األوروبية

: باعتبار أن المحاسب هو  .5 ي بالدرجة األول بتطبيق معايير المحاسبة التأهيل العمىلي والعلمي للمحاسبير 
المعت 

الدولية، لذا البد من تأهيله علميا وعمليا ليكون قادرا عىل تطبيق هذه المعايير بشكلها الصحيح. من خلل 
ود بالمعارف األساسية المرتبطة بآثار التكنولوجيا عىل طبيعة  صياغة برامج تدريبية متكاملة تسمح لهم بالي  

. عملهم المحاس ي والمالي  تر

اكات خلل من والملتقيات:  الفعاليات تنظيم .6 ي  المختصة الدولية المنظمات والمؤسسات مع والتفاهمات الشر
  
 ف

ي  العربية الدول يخدم بما المجال هذا
ي تبت 

 
 .المالية للتقارير الدولية المعايير  ف

: من خلل االهتمام بمتطلبات تح .7 ي قيق هذه الجودة لوفقا لما ضمان جودة مخرجات عملية التعليم المحاستر
، من االهتمام بمضمون  تنص عليه معظم معايير الجودة وخاصة تلك الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبير 
، وإعداد  ي

المواد الدراسة، طرق التدريس وكيفية إيصال المعلومة من خلل الدمج بير  التكوين النظري والتطبيف 
ي اخت

ي إغفال المدرسير  إعدادا الئقا بحيث ينبىع 
يار أصحاب التخصص والكفاءة للقيام بهذه المهمة، كما ال ينبىع 

ون بالقابلية واالستعداد لتعلم تقنيات المحاسبة ولديهم قناعة بأنها مهنة المستقبل،  اختيار الطلبة الذين يتمير 
ي تحسير  جودة التعليم

 
 .وذلك لما لهذه العناض من العلقة اإليجابية والدور الفعال ف

ي الدول  .8
 
: من خلل تعديل األنظمة المالية والمحاسبية للوحدات االقتصادية ف ي اإلصلح المالي والمحاستر

ي هذه 
 
ة يتم تطبيقها ف العربية بما يتوافق مع متطلبات معايير اإلبلغ المالي الدولية، عىل اعتبار أن هذه األخير

 الوحدات. 

 

 خاتمة الدراسة

ي قياس العمليات واألحداث وعرضها،  تؤدي معايير اإلبلغ المالي 
 
ي توفير اإلرشاد والتوجيه ف

 
الدولية دورا بالغ األهمية ف

ي ينتجها النظام 
ي تقريب الممارسات المحاسبية الدولية وتطوير وتحسير  جودة المعلومات الت 

 
كما تلعب دورا هاما ف

كات المتعدد ، إعداد قوائم مالية موحدة للشر ي وفق هذه المعايير ة الجنسيات، مما يشجع عىل انفتاح أسواق المحاستر
وزيادة االستثمارات المالية واإلنتاجية عالميا. لذلك سارعت معظم دول العالم إل تنظيم المحاسبة من  المال الوطنية

ها، غير أن إصدار المعايير ليس عملية إجرائية بحتة، وإنما تتوقف عىل عدة عوامل ذات أبعاد نظرية  خلل إصدار معايير
 وتطبيقية تختلف من دولة إل أخرى. 

ي شهدتها 
وعىل الرغم من تأثر الدول العربية عىل غرار بقية دول العالم بالحراك االقتصادي العالمي والتطورات الت 

ي تتوافق مع معايير اإلبلغ 
الممارسات والنظم المحاسبية من حيث المبادئ والمفاهيم وطرق المعالجة المحاسبية والت 

ي البيئة االقتصادية المالي الد
 
ولية، لكن هذا التأثر كان بدرجات متفاوتة نظرا لطبيعة الكيانات االقتصادية وللتفاوت ف

ي الدول العربية. 
 
 واالجتماعية والثقافية ف
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ي تدعم تطوير وانتشار معايير اإلبلغ المالي الدولية، إال أن هناك مجموعة من 
وبالرغم من وجود العديد من العوامل والت 

ي هذه المعايير من طرف الدول العربية لعل أهمها العوامل االقتصادية ال
ي سبيل تبت 

 
ي تقف ف

عقبات والتحديات والت 
يعية والقانونية لكل دولة عىل حدة.   والسياسية والخصوصيات التشر

ي مع
 
ي الدول العربية و البيئة المحاسبية الدولية ممثلة ف

 
ايير اإلبلغ المالي ولتحقيق التقارب بير  األنظمة المحاسبية ف

ي عىل هذه الدول أن تتوفر IAS/IFRSالدولية 
، وللوصول إل حلول عالية الجودة لمشاكل تحقيق هذا التقارب، ينبىع 

ي هذه المقومات.  ي هذه الدول متطلبات تلتر
 
  لديها بعض المقومات لهذا التوافق من جهة، وأن تتوفر ف
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