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 :(Abstract) لملخصا  
   ):Purpose(هدف الدراسة 

هذه الورقة إلى معرفة مستوى التوافق للتطبيقات المحاسـبية         تهدف  
بـين  (المغربية بدراسة الشركات المغربية المسجلة في سوق األوراق المالية          

مع التطبيقات المحاسبية وفقـاً للمعـايير       ) 2010-2005 –نقطتين من الزمن  
في التطبيقات المحاسبية الفعليـة للـشركات       متمثلة   (IFRSالمحاسبية الدولية   

 ).المدرجة في أسواق المال ببورصة لندن وباريس

  :)Methodology/Approach(أسلوب ومنهجية الدراسة 
لقياس التوافق المحاسـبي فـي   ) C index(تم استخدام مؤشر س 

، ثم مقارنة قيمة المؤشر طوليـا لمعرفـة         )2010-2005(نقطتين من الزمن    
 .ملية التوافقاتجاه ع

  ):Findings(نتائج الدراسة 
توصلت الدراسة بشكل عام إلى أن درجة توافق تطبيقات المحاسـبة      
في الشركات المغربية مع التطبيقات الدولية زادت زيادة بسيطة خالل فتـرة            

 ).  2010في سنة % 48 إلى 2005في سنة % 46من (الدراسة 

  ): Originality/Value)(اإلضافة(اإلسهام 
هذه الدراسة قدمت بعض اإلسهامات المهمة لألدب الحـالي، فهـي           
تُلفت اهتمام الباحثين لدراسة موضوع التوافق المحاسبي للتطبيقات المحاسبية         
في الدول األقل تطوراً، فهذا الموضوع لم يحظى باالهتمام الكافي في الـدول             

 في الدول الناميـة     الدراسة الحالية أيضاً تُلفت انتباه الشركات وخاصة      . النامية

                                                 
 .االسمرية الجامعة زليتن والتجارة االقتصاد كلية - المحاسبة بقسم التدريس هيأة عضو ∗
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إلى إمكانية االستفادة من المعايير الدولية وكذلك االستفادة من تجربة الـدول            
  .   األخرى األكثر تطوراً

  ):Limitations/Future Research(الدراسات المستقبلية /محددات الدراسة
الدراسة استخدمت الشركات المـسجلة فـي أسـواق المـال فقـط             

يمكن لدراسة قادمة أن تستخدم الشركات المدرجة وللحصول على نتائج أفضل 
وكذلك يمكن دراسة هـذه الموضـوع باسـتخدام سياسـات           . وغير المدرجة 

 . محاسبية أخرى لقياس التوافق المحاسبي

الشركات المغربية، معـايير التقـارير    :(Key Words) الرئيسيةالكلمات 
  .C indexس ، توافق تطبيقات المحاسبة، مؤشر IFRSالمالية الدولية 

  :مقدمة ومشكلة الدراسة

في العقود األربعة الماضية أصبح التنسيق الدولي للمحاسبة هدفًا لكثير مـن              
م عنـدما   1973المحاسبين في المجاالت األكاديمية والمهنية على السواء، ومنذ عـام           

ازدادت أهميـة التنـسيق الـدولي    ) (IASCأنُشئت لجنة المعايير المحاسبية الدوليـة   
حاسبة، وبدأ المحاسبون يهتمون اهتماما كبيراً بدراسـة األسـباب الكامنـة وراء             للم

بين الممارسات المحاسبية، وأصبحت الحاجة إلى توحيـد معـايير إعـداد     االختالفات
 Kanodia)التقارير المالية ضرورة حتمية، وذلك لتحقيق التنسيق الدولي للمحاسـبة  

& Sapra 2016; Zhang 2010) . بعـض المنـاطق، مثـل الـدول     ونالحـظ أن 
التوافـق المحاسـبي    (األوروبية تمكنت إلى درجة كبير من تحقيق التوافق المحاسبي          

جميع الشركات المدرجة فـي  ) 01/01/2005في (منذ إلزام ) de jureبحكم القانون 
في إعداد التقارير المالية، وذلـك لتقليـل    IFRS أسواق المال باتباع المعايير الدولية 

رق واالختالفات في التقارير المالية من أجل إتاحة الفرصة أمـام المـستخدمين             الفوا
 & Baker(إلجراء المقارنات المناسبة للمعلومات ومن تم اتخاذ القرارات الـسليمة  

Barbu 2007; Wehrfritz & Haller 2014  .(  
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وفي ظل هذه الخلفية، التنسيق والتوافق المحاسبي يمكـن أن يـسهل عمليـة          
التـي  (وفي الحقيقة فأن تقديم المعلومات المحاسبية . تصال بين الشركة ومستخدميها اال

هو أهم هدف من أهداف المواءمة المحاسبية التي        ) يمكن مقارنتها من قبل المستخدمين    
جميـع صـناع القـرار      (تسمح للمستثمرين والدائنين وأصحاب المصلحة اآلخـرين        

ة نفسها من استثمارات الشركة وقـرارات       للحصول على الفرص  ) المحليين واألجانب 
وفي ضوء المناقشة السالفة الـذكر مـن   ) Beke 2010; Walton 1992(االئتمان 

المرجح أن يكون واضحا أن المواءمة قد تؤدي دوراً رئيـسياً لكـل مـن الـشركات      
  .ومستخدميها في تعزيز األسواق العالمية في البلدان المتقدمة والنامية على السواء

دو أن التنسيق والتوافق مع تطبيقات المحاسبة الدولية في الوقت الحاضـر            يب  
فمع زيادة الضغط من العولمـة االقتـصادية العالميـة،          . أصبح أمرا يصعب تجاهله   

وانتشار األسواق المالية والمعامالت الدولية، المعلومات المحاسبية التي تنتجها نظـم           
ي متطلبات مـستخدمي هـذه المعلومـات،        المحاسبة المحلية ليس من المرجح أن تلب      

ونتيجة لهذا الضغط، التوافق مع النظم العالمية وتكيف نظم المحاسبة المحلية لتتمـشى             
مع المجتمع الدولي وذلك لتوفير احتياجات المستخدمين سواء محليـين او خـارجيين             

ا من معلومات محاسبية مناسبة قد يكـون مهمـا جـد          ) صناع القرارات االقتصادية  (
)Bruno 2014; Street & Shaughnessy 1998; Zeghal & Mhedhbi 

وتجدر اإلشارة إلى أن التنسيق المحاسبي يستمد أهميته من مدى مـصداقية            ). 2006
م، ذكرت شركة أسـترالية     1992فعلى سبيل المثال أنه في عام       . المعلومات المحاسبية 

)News Corporation (502عايير األسترالية قدرها أنها حققت أرباحاً في إطار الم 
وفقا للمعايير المحاسبية   ) لنفس السنة (مليون دوالر أسترالي، في حين أن هذه األرباح         

وقـد  ). Schweikart et al. 1996( مليـون دوالر أسـترالي   241األمريكية كأنت 
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الحظت بعض البلدان مثل استراليا ونيوزيلندا أهمية التنسيق المحاسبي فـي أسـواقها             
ولذلك، اتخذت هذه البلدان بعض الخطوات للتوافـق مـع المعـايير            . لية اإلقليمية الما

في الواقع وعلى الـنمط نفـسه، فـأن    ). Rahman et al. 2002(المحاسبية الدولية 
مـع  ) مع المحافظة على القيم الدينية والثقافية المحليـة       (المواءمة والتقارب المحاسبي    

ح العالم كأنـه قريـة صـغيرة بـسبب ثـورة            وخاصة بعد ما أصب   (باقي دول العالم    
أمر مهم للبلدان النامية من أجل تحسين المعلومات المحاسبية، ولذلك فقـد     ) االتصاالت

م 2004اتفـاق أغـادير فـي عـام         ) مثل بلدان أخرى في هذا المنطقة     (وقّع المغرب   
 Dennis 2006; Maur(كمحاولة لتقليل االختالفات مع اقتصادات االتحاد األوروبي 

2005.(  
ن السؤال الذي تتناوله هذه الدراسة،      إواستنادا إلى المناقشة المذكورة أعاله، ف       

هل زاد التقارب بين واقع وتطبيقات المحاسبة فـي المغـرب وبـين تطبيقـات               : هو
  ؟2010 و2005المحاسبة على الصعيد الدولي بين عامي 

  :الدافع للدراسة

أشار الكثيـر مـن البـاحثين أن        على مدى العقدين الماضيين أو نحو ذلك،          
المواءمة تحتاج إلى جهود كبيرة، وفي الحقيقة تبقي وجهة النطر التي تقول بأنه هناك              
فائدة كبيرة من قياس الفروق واالختالفات بين البلدان، على األغلـب تكـون وجهـة               

إلى أن تقييمات ) 1990 (Tay and Parkerويشير ). Walton 1992(النطر سليمة 
 في تحقيق قدر أكبر من إمكانيـة       E.C واللجنة االقتصادية ألوروبا     IASCة  عمل لجن 

المقارنة بين البيانات  المالية التي تنتجها الشركات في مختلف البلدان لم تكتمل بعـد،               
وأشار البعض إلى أنه من المستحسن أن يحظى التقارب المحاسبي بمزيد من الجهـد              

)Rahman, A. et al. 2002( .قـي أيـضاً أن فهـم االختالفـات فـي      ومن المنط
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الممارسات المحاسبية في البلدان األقل نموا يمكن أن يكـون ضـروريا لألكـاديميين             
، وخاصة بعد تقرير البنـك الـدولي   )Anandarajan & Hasan 2010(والمهنيين 

غيـر مناسـب    ) البلدان  النامية  (الذي ذكر أن المعلومات المحاسبية في هذه البلدان           
ولذلك ركزت هذه الدراسـة  ). Saravanamuthu 2004(ة بعض المستخدمين لخدم

  .على قياس مستوى التوافق المحاسبي، للمساعدة على سد هذه الفجوة
   :اإلطار النظري

   :مواءمة الممارسات المحاسبية الفعلية
في جميع أنحاء العالم قد يستخدم المحاسبون أساليب مختلفة لمعالجة الحـدث              

هذه المرونة في المحاسبة من خالل تقديم أكثر من طريقة محاسـبية            . فسهالمحاسبي ن 
بديلة مقبولة ومتعارف عليها لمعالجة مسألة محاسبية واحدة، تؤدي في بعض األحيان            
إلى اختالفات كبيرة في الممارسات والنتائج المترتبة على اسـتخدام هـذه األسـاليب              

)Ding et al. 2007; Kollaritsch 1965(عبارة أخرى يالحظ أن االختالفـات  ، وب
في الممارسات المحاسبية فيما بين الدول يمكن أن تكـون بـسبب االختالفـات فـي                
متطلبات اإلفصاح أو في بعض الخيـارات المحاسـبية البديلـة، لمعالجـة المـسائل           

، فعلـى  )Ashbaugh & Pincus 2001; Ding et al. 2007(المحاسـبية نفـسها   
الـوارد أول صـادر أوالً،   (ض الطرق المقبولة لتقييم المخزون      سبيل المثال، هناك بع   

أو أساليب مختلفة الحتساب استهالكات     ) الوارد أخيراً صادر أوالً أو المتوسط المرجح      
فيمكن أن يؤدي اعتماد أساليب مختلفة إلـى اختالفـات فـي            . الخ... األصول الثابتة 

ع االختالفات معا تـأثيرا كبيـرا       ويمكن أن تؤثر جمي   . الممارسات والنتائج المحاسبية  
وقد تظهر هذه االختالفـات  ). Nobes & Parker 2010(على المعلومات المحاسبية 

المـساهمين  (في الممارسات المحاسبية بين الشركات عندما تكون أهداف المستخدمين          
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) والدائنين وشركات مراجعة الحسابات والسلطات الـضريبية واإلدارات والوكـاالت         
، وخاصة من ناحية حاجتهم للمعلومات المحاسبية، وطـرق اإلفـصاح عليهـا       مختلفة

)Nobes & Parker 2010; Nobes 1983 .(  هذا بالطبع يسبب بعض الـصعوبات
. يتعاملون مع التقارير المالية المنـشورة     ) داخل أو خارج البالد   (بالنسبة ألولئك الذين    

لية للشركات فـي الخـارج مهمـة        وبعبارة أخرى قد تصبح الحاجة لفهم التقارير الما       
اقتـرح  . للمستثمرين والمحللين الماليين الذين يرغبون في شراء أسهم هذه الـشركات          

Carmona and Trombetta) 2010 (  أنه مع تزايد ضغط االقتصاد العالمي، ومـع
وجود استثمارات في الخارج، المحاسبون األمريكيون الذين يضطرون للتعامـل مـع            

ر متماثلة أعدتها شركات تابعة في بلدان مختلفـة يجـب أن يفهـم              حسابات مالية غي  
المعايير المحاسبية لهذه البلدان، فالتوافق المحاسبي يساعد البلدان المتقدمة التي لـديها            
كثير من المستثمرين والمحللين الماليين الذين يرغبون في أن يكونوا قادرين على فهم             

  ). Nobes & Parker 2010(ي يتعاملون معها البيانات المالية للدول المختلفة الت
وكذلك في الجانب اآلخر قد يكون إدراك الفروق في الممارسات واإلجراءات             

بين الدول أمرا مهما بالنسبة للبلدان النامية أيضاً، األمر الذي يمكن أن يساعدها فـي               
  ). Zeghal & Mhedhbi 2006(أنشاء نظم محاسبية حديثة 
باتبـاع نفـس   (ن تحقيق التوافق المحاسبي بحكـم القـانون   على الرغم من أ  

قد يؤدي في بعض األحيان إلى التوافق في الممارسات المحاسبية،          ) المعايير المحاسبية 
أشارت بعض البحوث السابقة أن التوافق في التطبيقات المحاسبية الفعلية قد ال يتحقق             

وفي المقابل يمكن ). Chen & Cheng 2007(عن طريق تنسيق المعايير المحاسبية 
 Van der(الحصول على مواءمة الممارسات المحاسبية دون زيادة توافق المعـايير  

Tas 1992( فعلى سبيل المثال يمكن تحقيق المواءمة الفعلية في التطبيقات المحاسبية ،
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دون مواءمة المعايير المحاسبية إذا طبقت الشركات األساليب المحاسبية نفسها التـي            
ختيارها من عدة طرق اختيارية، عندما تختار الشركات هذه األساليب من معايير            يتم ا 

 van(محاسبية مختلفة، وبالتالي فأن درجة المقارنة بين هذه التقارير المالية سـتزداد  

der Tas 1988 .( ومما سبق نالحظ أن إدراك االختالفات بين الممارسات المحاسبية
  .ةأمر مهم لتحقيق المواءمة الفعلي

كان هناك اهتمام دولي كبير، لمعرفة االختالفات في الممارسات المحاسـبية،             
وأجريت بعض الدراسات المبكرة في السبعينيات، منها على سبيل المثـال، اسـتطلع             

Benston) 1976 (         االختالفات بين نظامين لإلفصاح، اذ كانت الواليات المتحدة تقوم
المملكة المتحدة كانت تقـوم علـى التنظـيم         ، في حين أن     (SEC)على التنظيم العام    

وأوصى بأن الواليات المتحدة يجب أن تقترب من نظام المملكـة           ) البورصة(الخاص  
وفي العام نفسه، ومن خالل التركيز على بعدين .  SECالمتحدة عن طريق خفض قوة

، )النطاق العام لإلفصاح المالي ودرجة شمولية البيانات الماليـة للـشركات          (محددين  
الواليات المتحدة والمملكـة    (والتي تنعكس في التقارير السنوية المقدمة من سبعة دول          

علـى  ) 1976 (Barrett، أكـد    )المتحدة واليابان والسويد وهولندا، وألمانيا وفرنـسا      
إن هناك عالقة بين درجـة الجـودة فـي الممارسـات            : االعتقاد الواسع الذي يقول   

 Street andو درس . وراق الماليـة الوطنيـة  المحاسبية ودرجة كفاءة أسـواق األ 

Shaughnessy) 1998 (         أوجه التشابه واالختالف في الممارسات المحاسـبية بـين
اللجنة الدائمة المشتركة والوكاالت واضعي المعايير الوطنية فـي البلـدان األنجلـو             

ـ      )الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا     (أمريكية   ود ، وكـشف عـن وج
بين المعايير الدولية للمحاسبة وهـذه البلـدان        ) في أوائل التسعينات  (اختالفات كثيرة   



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹’bÈÛa@O@�à�í†2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oßb§aòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈ 

 

 210 

بغض النظر عن توافق التطبيقات المحاسبية في عدد قليل جدا من المجـاالت، مثـل               
 .قائمة تدفقات األموال والعقود التأجيرية خالل الفترة السابقة

لدولية، اهتم العديد من الباحثين في      ومع تزايد التقدم التقني وانتشار الصفقات ا        
وقد ركز البعض على تحليل واقتراح منهجيات لقياس التوافـق          . أوروبا بهذه المسألة  

 ;Archer et al. 1995; Krisement 1997; McLeay et al. 1999( الفعلـي  

Rahman et al. 1996; Taplin 2004; Tay & Parker 1990; van der Tas 

ن اهتمامهم بقياس المواءمة الفعلية، سواء دراسة حركة التوافق         وأبدى آخرو ). 1988
المحاسبي واتجاهه أو دراسة درجة التوافق في نقطة زمنية محددة، وكانـت النتـائج              
التي تم الحصول عليها من دراسات قياس درجة التوافق فـي التطبيقـات المحاسـبية      

أن المواءمـة الفعليـة     الفعلية مختلفة، فعلى الرغم من أن بعض الدراسـات وجـدت            
انخفضت مع مرور الوقت أو كانت منخفضة في أوقات من الزمن، فأن القليل منهـا               

بتحليـل التقـارير الـسنوية      ) Barrett) 1976وجد العكس، فعلى سبيل المثال، قام       
الواليـات المتحـدة،    ( من ثمانيـة بلـدان       1972 إلى   1963 شركة للسنوات    103لـ

ووجد أنه على الرغم    ) ن، والسويد، وهولندا، وألمانيا، وفرنسا    والمملكة المتحدة، واليابا  
، بأن  1972 إلى   1963من أن المستوى العام إلفصاح الشركات تحسن في الفترة من           

هناك اختالفًا كبيرا بين المستوى العام لإلفصاح بين الشركات األمريكية والبريطانية،           
  . ن جهة أخرىمن جهة، والشركات من باقي البلدان  الخمسة م

االستهالك، والشهرة، وتقيـيم    : ومن خالل التركيز على بعض المجاالت مثل        
 Emenyonu and Grayالمخزون، وأسس تقییم بعض البنود االسـتثنائية وجـد   

عدم وجود تناغم في التطبيقات المحاسبية الفعليـة بـين ألمانيـا؛ وفرنـسا              ) 1992(
أن عملية المواءمـة الفعليـة بـين    ) Archer et al.) 1996وبين . والمملكة المتحدة
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كانت في الفتـرة    ) هولندا وسويسرا والسويد وإيرلندا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا      (البلدان  
انخفـاض  ) McLeay et al )1999 منخفضة، كما أكـد  1-1990 و 1986-1987

نـدا؛  هول(التوافق في الطرق المحاسبية المتعلقة بالشهرة بين بعض البلدان  األوروبية            
المملكة المتحدة؛ لوكسمبورغ؛ إيرلندا؛ ألمانيا؛ فرنسا؛ الـدنمارك؛ النمـسا؛ بلجيكـا؛            

 Gray et(وباإلضافة إلى ما سبق دعمت نتـائج  ). فنلندا؛ إسبانيا؛ سويسرا؛ والسويد

al. 2009; Mechelli 2009 (  االنخفـاض فـي التوافـق    -دراسات هـذا االتجـاه
  . المحاسبي
التقـارير الـسنوية مـن    ) Van der Tas) 1992من ناحية أخرى، درس   

هولنـدا، المملكـة    ( شركة في ثماني دول أوروبيـة، هـي          154 من   1979-1988
من خالل التركيـز    ) المتحدة، لوكسمبورغ، إيرلندا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك      

التي تركز علـى  ) Canibano and Mora) 2000على الضرائب المؤجلة، وبالمثل 
الضرائب المؤجلة، والشهرة، والتأجير، وترجمة العمالت      (سائل محاسبية، هي    أربع م 
وقدمت هذه الدراسات أدلة على زيادة التوافق فـي التطبيقـات المحاسـبية             ) األجنبية
إذ وجـد   . وقدمت دراسات أخرى نتـائج مختلطـة حـول قـضايا محـددة            . الفعلية

Herrmann and Thomas) 1995 (  ـ سجام فـي بعـض   مستويات عالية مـن االن
ترجمة العمالت األجنبية ومعالجة فروق الترجمـة، وتقيـيم         : المسائل المحاسبية، مثل  

، وانخفاض مستوى االنسجام بشأن مسائل أخرى مثل تقیـیم األصـول،            )المخزون
درجـة التوافـق الفعلـي    ) Archer et al) 1995وقـاس  . واالستهالكات، والشهرة

الضريبة المؤجلة والشهرة خـالل     : ى بندين، هما  للتطبيقات المحاسبية مع التركيز عل    
بلجيكـا، وفرنـسا، وألمانيـا، وإيرلنـدا،        : (فترة أربع سنوات بين ثمانية بلدان، هي      

وأشارت نتائجه إلى أن المواءمة بين      ). وهولندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة    
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ة داخل البلدان لـم     ؛ في حين أن قابلية المقارن     21.63 إلى   14.94البلدان تحسنت من    
 Andreea andوفي أوروبا أيـضاً قـام   . 1986/1998تزد زيادة كبيرة عن الفترة 

Alexandra-Carmen) 2013 (   ـ  مجموعة مدرجة في    30بدراسة البيانات المالية ل
. ثالثة أسواق مالية مختلفة لبعض جوانب االفصاح المتعلقة بالبيانات المالية الموحـدة           

.  عن درجة عالية من المواءمة الفعلية للممارسـات المحاسـبية      وكشفت نتائج الدراسة  
وبغض النظر عن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات، فإنه من الواضح أن قدرا              

  .كبيرا من االهتمام قد أولي لهذا الموضوع في أوروبا
وفي السنوات األخيرة ركز بعض الباحثين جهودهم على هذه المـسألة فـي               
 1999رى من العالم، ففي الصين ومن خالل تحليل التقارير السنوية لعـام             أجزاء أخ 

) Peng et al) 2008 شركة صينية مدرجة في السوق المالي وجـدوا  79 لـ2002و
أن هناك مواءمة فعالة بين الممارسات المحاسبية للشركات المدرجـة فـي الـصين              

 مـستوى المواءمـة فـي       )Lasmin) 2011وقاس  . ومعايير التقارير المالية الدولية   
الممارسات الفعلية للمحاسبة في إندونيسيا في نقطة زمنية محددة، ووجد أن مـستوى             

دراسة استخدام فيها استبانةً    ) Trabelsi) 2010وفي تونس أجرى    . التوافق عاٍل جدا  
للتحقّق من هذه المسألة، وأشار إلى أن الممارسات المحاسبية المحلية ال تنـسجم مـع               

وهنا من الواضح جدا أن نالحظ ندرة البحوث التي تناولت هـذا            . ات الدولية الممارس
وتمشيا مع االهتمام العالمي بهـذه      . الموضوع في الدول الناشئة، وبخاصة في أفريقيا      

القضية، فمن المرجح أن تكون الحاجة إلى هذا النوع من البحوث في البلدان الناميـة               
  . مهم للغاية
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  :التقارير المالية في شمال أفريقيا ومعايير التقارير المالية الدوليةالتنسيق الفعلي بين 

على مدى عقدين تقريبا، أسهمت موجة العولمة الماليـة فـي تـدفق رؤوس                
 Prasad(األموال بين البلدان المتقدمة، وال سيما بين البلدان المتقدمة واألقل تطـورا  

et al. 2007 .(مالحظة انتشار المعايير الدوليـة  وبسبب ظاهرة العولمة أيضا، يمكن 
 & Deaconu & Buiga 2011; Zeghal(إلعداد التقارير الماليـة حـول العـالم    

Mhedhbi 2012 .(   وبصرف النظر عن الظروف الوطنية، أصبح تـأثير العولمـة
واضـحا  ) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في جميـع أنحـاء العـالم            (
)Cătălina et al. 2008( وذلك على أمل تحسين قابلية المقارنة والشفافية وتحسين ،

جودة المعلومات المالية، فاستخدمت كثير من الدول في جميع أنحاء العـالم المعـايير              
وتمشياً مـع  ). Brown & Tarca 2001(معاييرا وطنية ) IASs(المحاسبية الدولية 

 :السوال التاليالنمط نفسه، فالمناقشة المذكورة أعاله تقود إلى 

هل زاد التوافق في التطبيقات المحاسبية الفعلية في التقارير المالية فـي المغـرب               -
  "؟2010 و2005وتطبيقات المحاسبة الدولية بين عامي 

  :الدراسة الميدانية

  :مجتمع وعينة الدراسة
يشمل مجتمع الدراسة جميع الشركات المدرجة في األسواق المغربية، وكذلك            
رها من شركات مدرجة في أسواق المال ببورصة لندن وباريس، فـي حـين              ما يناظ 

تحتوي عينة الدراسة على جميع الشركات المدرجة والتي تتوفر بياناتهـا فـي هـذه               
 32( يبين توزيع الشركات على البورصات المغربية واألوروبية         1والجدول  . األسواق

 تقريرا سـنويا مـن      32بية، و تقريرا سنويا من الشركات المدرجة في األسواق المغر       
  ).بورصة لندن وباريس-الشركات المدرجة في أسواق المال الدولية 
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استخدمت الدراسة التقارير المالية التي تم تجميعها من أسواق المال المغربية             
 نقطة انطالق، ألنه بحلول     2005 وقد تم اختيار عام      2010-2005واألوروبية لسنتي   

شـركات مـن المملكـة    (الشركات األوروبية المدرجـة  ذلك العام فرض على جميع      
اعتماد المعايير الدولية إلعـداد تقاريرهـا       ) المتحدة وفرنسا التي تم اختيارها للمقارنة     

، ألن خمس سنوات هي فترة كافيـة لقيـاس درجـة            2010المالية، وتم اختيار عام     
  .التوافق المحاسبي

صات المغربية واألوروبية توزيع الشركات العينة على البور1الجدول رقم   
 2010 2005 السنة

 شركات غير مالية شركات مالية شركات غير مالية شركات مالية القطاع

 مكان العينة
شركات 

 مغربية

شركات 

 أوروبية

شركات 

 مغربية

شركات 

 أوروبية

شركات 

 مغربية

شركات 

 أوروبية

شركات 

 مغربية

شركات 

 أوروبية

 11 11 8 8 8 8 5 5 عدد الشركات

 22 16 16 10 المجموع

 :قياس مستوى التوافق للتطبيقات المحاسبية

 Archer et al. 1996; McLeay et) استخدمت أغلب الدراسات الميدانية  

al. 1999; Van der Tas 1992; van der Tas 1988; Walton 1992)     
. حـصائية التي قاست درجة التوافق في لحظة ثابتة من الزمن المؤشرات والنماذج اإل           

 بالدرجة األولى   وعلى كل حال فالطريق األنسب لقياس درجة التوافق المحاسبي تعتمد         
ففي الدراسة الحالية يركز هدف الدراسة على قياس التوافق بـين           . على هدف الدراسة  

أنواع معينة من الشركات، ولذلك يكون استخدام المؤشرات لقيـاس التوافـق أكثـر              
 لقيـاس  C index ولهذا السبب تم اختيـار . (Canibano & Mora 2000)مالءمة 

درجة التوافق في هذه الدراسة، وهذا المؤشر عبارة عن معادلة رياضية تحتوي على             
السياسات المحاسبية التي يتم تقسمها الى ثنائيـات قابلـة للمقارنـة لمعرفـة درجـة                
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وتجدر اإلشارة هنا إلى أنـه      .  في التقارير المالية في شركات العينة     ) التشابه(التوافق
 H :أخرى استخدمت لقياس درجة توافق الممارسات المحاسبية، مثلهناك مؤشرات 

index وI index )Van der Tas 1992; van der Tas 1988( .   وهنـاك سـببين
.  لقياس درجة التوافق في هذه الدراسة دون غيره من المؤشـرات C indexالختيار 

التوضـيحية علـى    فهذه المؤشر قادر على التعامل مع التقارير اإلضافية والمعلومات          
وكـذلك  ) I index ) Canibano & Mora 2000و  H index :  عكس المؤشرين

C index الذي تم اقتراحه بواسطة van der Tas (1988) هو األفضل لقياس درجة 
التوافق بمقارنة التقارير المالية والمعلومـات المحاسـبية المنـشورة بواسـطة هـذه         

هذه المؤشر في بعض الدراسات المشابهة في مناطق كثيـرة          ولقد استخدم   . الشركات
 Canibano & Mora 2000; Gray et al. 2009; Halbouni(مـن العـالم   

(2010; Lasmin 2011; Taplin 2003; Van der  as 1992.   
وقد تم استخدام هذا المؤشر لقياس درجة التوافق في نقطتين جامـدتين مـن                
، لمعرفة  2010-2005نة قيمة هذا المؤشر في سنتي       ، ثم مقار  )2010-2005(الزمن  

ـ  وقد كانت الصيغة الرياضية للمؤشـر ه .)زيادةً أو نقصاً(اتجاه هذا التوافق   :يــ

:(van der Tas 1988)   

 

 هي عدد الشركات التي تعرض معلوماتها المحاسبية وفقا للطريقة           حيث      
علوماتها المحاسبية وفقا للطـرق   هي عدد الشركات التي تُنتج م و ،’j‘المحاسبية 
  . هو مجموع عدد الشركات في العينة’n‘و . ’l‘ و’j’, ‘k‘المحاسبية 
قيمة المؤشر سوف ترتفع عندما تعرض شركات العينة معلوماتها المحاسـبية      

لذلك فإن قيمة المؤشر    . وفقًا لطريقة محاسبية واحدة، أو عد قليل من الطرق المحاسبية         
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عندما تتبع كل الشركات الطريقـة      %) 100 درجة التوافق كاملة     أي" (1"سوف تكون   
  ).van der Tas 1988, p. 168أنظر (المحاسبية نفسها 

من الواضح أنه ليس من الممكن أن تتم مقارنة كل المعلومـات المحاسـبية                
فقائمة .  Price Waterhouse (1979)باستخدام قائمة مقارنة طويلة، كما في دراسة

ولذلك الختيـار   .   أن تحقق أهداف الدراسة، وأن تكون معقولة وشاملة        الدراسة يجب 
الطريقـة  _ أوالً: أي قضية محاسبية للمقارنة في هذه الدراسة تم وضع بعض المعايير          

يجـب أن  _ ثانياً. الدخل) او(المحاسبية المختارة يجب أن توثر على صافي األصول و        
     . تتوفر المعلومات الكافية للطريقة المختارة

 Herrmann and Thomasفي دراسة  ) الشروط(استخدمت هذه المعايير   

، وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن هذه القضايا المحاسبية المختارة من القـضايا             (1995)
ل من االهتمام الكبير للهيئـات المحاسـبية        الخالفية عالميا، وتتضح أهمية هذه المسائ     
 قامت بتعـديل المعـاير المحاسـبية        IASCالعالمية بهذه القضايا، فعلى سبيل المثال       

 . المتعلقة بهذه القضايا عدة مرات

وفي هذا الصدد، تم تجميع التقارير الماليـة للـشركات المغربيـة، وكـذلك                
غربية المسجلة في األسـواق الماليـة        تقرير مالي للشركات الم    32(للشركات العالمية   
 تقريرا ماليا للشركات المسجلة في األسـواق الماليـة العالميـة            32المغربية، وكذلك   

وتم فحص وتحليل هذه التقارير المالية فيما يتعلق بـسبع          ). سوق لندن وسوق باريس   (
ألصـول،  ضريبة الدخل، العقود المالية، الشهرة، إعادة تقيـيم ا        (قضايا محاسبية، هي    

وهذا االجراء يتفق مـع     ). استهالكات األصول، العمالت األجنبية، والمخزون السلعي     
 ;Alnaas 2017; Archer et a 1996(العديد من الدراسـات الـسابقة المـشابهة    

Canibano & Mora 2000; Emenyonu & Gray 1992; McLeay et al. 
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1999; Strouhal 2012; Van der Tas 1992(ذ في االعتبـار خمـسة   ، وتم األخ
 C(بدائل محاسبية لكل طريقة، وتم استخدام هذه البيانات الحتساب قيمـة المؤشـر   

index.(  
  :نتائج الدراسة

تم تناول موضوع التوافق المحاسبي بين التقارير المالية للشركات المغربيـة            
لصيغة التاليـة   في ا  IFRSوالتقارير المالية للشركات العالمية المتبعة للمعايير الدولية

هل زداد التوافق في التطبيقـات المحاسـبية الفعليـة فـي            ): كسؤال الدراسة الحالية  (
  ؟2010 و 2005التقارير المالية في المغرب وتطبيقات المحاسبة الدولية بين عامي 

 Cكما أشرنا سابقا إن درجة التوافق في التطبيقات المحاسبية قيست باستخدام   

index    يعرض مستوى التوافق استناداً على سبع قضايا محاسـبية         ) 2(والجدول رقم
  : وفق اآلتي2010-2005للسنتين 

C index) وفقاً للقضايا المحاسبية المختار باستخدام(التوافق المحاسبي ) 2( الجدول رقم   
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 2005درجة التوافق لسنة : 1اللوحة 

2005 26 0.38 0.42 0.38 0.62 0.56 0.41 0.44 0.46 

 2010درجة التوافق لسنة : 2اللوحة 

2010 38 0.47 0.39 0.42 0.50 0.63 0.50 0.43 0.48 

تبين مـستوى توافـق التطبيقـات       ) 2( في الجدول رقم     2 واللوحة   1اللوحة   
المحاسبية الفعلية للشركات المغربية مع الممارسات المحاسبية حسب متطلبات المعايير          

، فمـن خـالل   2010-2005استناداً على الطرق المحاسبية لسنتي  )IFRS(الدولية 
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ـ            ات المعـايير   الجدول يتضح أن مستوى التوافق في التطبيقات المحاسبية مـع متطلب
كما تجدر اإلشارة  ،2010في سنة % 48 إلى 2005في سنة % 46الدولية ارتفع من 

فـي إندونيـسيا     Lasmin (2011)ن نتيجة هذه الدراسـة مـشابهة لدراسـة   إلى أ
 دولة أوربية وكانت نتائج الدراسـتين  13 الذي درس  Canibano Mora (2000)و

هذه النتيجة قريبة مـن توافـق الـشركات         وجود ارتفاعاً في مستوى التوافق، وكذلك       
وهذه الزيادة في توافق الشركات المغربيـة  . )(Alnaas, 2017%) 54(التونسية بـ

نتيجة طبيعية لسياسة اإلصالحات المتبعة من قبل الحكومة المغربيـة لـسوق المـال              
 .Alnaas et al(بشكل خاص وإصالحات القطاع االقتصادي بشكل عام لعدة سنوات 

 مـع دول    2004، ومن بين هذه السياسات توقيع الحكومة التفاقية أغادير سنة           )2013
 . )Maur 2005(روبي االتحاد األو

يتضح أن مستوى التوافق زاد لكل من ضريبة        ) 2(وبالنظر إلى الجدول رقم       
الدخل، الشهرة، استهالكات األصول، والعمالت األجنبية، في حـين أنخفـض هـذا             

 .السلعيعادة تقييم األصول، وكذلك المخزون المستوى لكل من العقود المالية، إ

  : الخالصة

هدفت هذه الورقة لمعرفة مدى التوافق بين تطبيقات المحاسبة في الـشركات              
وبالتركيز على سبعة   . 2010 و 2005المغربية وتطبيقات المحاسبة الدولية بين عامي       

 إلـى  2005في سنة % 46جوانب محاسبية بينت الدراسة أن مستوى التوافق زاد من          
قدمت هذه الدراسة بعض اإلضافات المهمة لألدب المحاسـبي   .2010في سنة % 48

فهي من المحاوالت القليلة التي حاولـت لفـت انتبـاه الهيئـات المحاسـبية               . الحالي
والشركات المغربية إلى هذا الجانب المهم ومدى إمكانية االسـتفادة مـن التطبيقـات              

. ه الدراسة في جذب االستثمارات المحلية والخارجيـة       الدولية وكذلك قد تسهم نتائج هذ     
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وعلى الرغم من اإلسهامات القيمة لهذه الدراسـة، يمكـن مالحظـة بعـض القيـود             
استخدمت هذه الدراسة الشركات المدرجـة فـي أسـواق المـال فقـط              . والمحددات

وللحصول على نتائج أفضل يمكن لدراسة قادمة أن تستخدم الشركات المدرجة وغير            
 .لمدرجة وكذلك يمكن دراسة هذه الموضوع بمقارنة سياسات محاسبية أخرىا
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