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Introduction :
تتفاعل البيئة األردنية بشكل عام تفاعالً إيجابيا ومضطرداً مع البيئة الدولية في

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرها ،وقد حقق هذا التفاعل نتائج إيجابية
ولتطوير هذا التفاعل وزيادته وتعميق مجاالته في جوانب أخرى مكملة ،وبما أن المهنة

المحاسبية هي مجال آخر يترادف مع المجال االقتصادي فإن األمر يتطلب اإلجابة عن تساؤالت
عدة منها:

هل تم اإليفاء بمتطلبات توافق البيئة األردنية مع المعايير المحاسبية الدولية؟ إلى أي مددى؟ وفدي

أية جوانب؟

هل تم اإليفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؟

ما هي اإلنجازات؟ كيف يمكن تحقيقها؟ وما هي العوائق؟
أهمية البحث :

Research Importance :

قد ال تكمن أهمية البحث في كونه األول الذي يناقش ويحلل مدى توافق البيئة األردنية

مع المعايير المحاسبية الدولية من حيث التهيأة والتطبيق بل يحاول أن يستبين جوانب التوافق من
حيث التأهيل في الجامعات والمؤسسات العلمية وجوانب التطبيق من قبل الشركات ومكاتب

التدقيق وغيرها من الجهات.
هدف البحث :

Research Objective :

يهدف البحث إلى اآلتي:

 ) 1إبراز مدى توافق البيئة األردنية من عدمه مع المعايير المحاسبية الدولية.
 ) 2دور الجامعات والمؤسسات العلمية األخرى في تحقيق هذا التوافق.
*
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 ) 3مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في البيئة األردنية.

 ) 4دور الشركات ومكاتب التدقيق والجهات األخرى في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ظاهرة البحث (المشكلة) :

Research Phenomena :

مددا بددين االندددمام الكامددل للبيئددة األردنيددة مددع البيئددة الدوليددة فددي مجددال المعددايير المحاسددبية

الدولية من حيث التهيأة والتوافق والتطبيق وما قبل االندمام الكامل توجد فجوة وهذه الفجوة تشكل
ظاهرة البحث التي يحاول دراستها وتحليلها ووضع مقترحات وحلول لها.

فرضيات البحث :

Research Hypothesis :

مددن أجددل التوصددل إلددى معالجددات لظدداهرة البحددث الموصددوفة فددي مددا تقدددم فددان الفرضدديات

التي يمكن االستناد عليها كطرق مؤقتة لتحقيق أهداف البحث هي:

 ) 1ال تفي البيئة األردنية بمتطلبات التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية (الفرضيات العدمية)

 ) 2ال تفي البيئة األردنية بمتطلبات التطبيق للمعايير المحاسبية الدولية (الفرضيات العدمية).
 ) 3تتباين البيئة األردنية في اإليفاء بمتطلبات التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
 ) 4تتباين البيئة األردنية في اإليفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
حدود البحث :

Research Scope :

بما أن البحث يناقش قضيتين األولدى متطلبدات التوافدق ونعندي بهدا علدى األغلدب المرحلدة

مد ددا قبد ددل التطبيد ددق مد ددن تهيد ددأة الخ د دريجين وأعد دددادهم لسد ددوق العمد ددل وتقد ددوم بهد ددذا ال دددور علد ددى وجد دده
الخصوص الجامعات والمؤسسدات العلميدة ،أمدا القضدية الةانيدة هدي متطلبدات التطبيدق وتقدوم بهدذا

ال دددور الش ددركات والمحاس ددبين فيه ددا ومكات ددب الت دددقيق ومراقب ددة الحس ددابات ،ل ددذا ف ددان ح دددود البح ددث
سددتتركز علددى أسدداتذة أقسددام المحاسددبة فددي الجامعددات للقضددية األولددى وعلددى الشددركات والمحاسددبين

فيها والمدققين ومراقبي الحسابات للقضية الةانية.
المنهجية والقياسات :

Methodology and Measurement :

أوالً  :الجانب النظري  :ويأخذ المدنهج االسدتقرائي التحليلدي فدي شدقه األول ةدم المدنهج االسدتنتاجي
في شقه الةاني باالعتماد على الدراسات النظرية السابقة المتوافرة في الكتب والدوريات.

ثانيااااً  :الجاناااب اليطبيقااا  :وينف ددذ م ددن خ ددالل اس ددتبانتين األول ددى ألس دداتذة أقس ددام المحاس ددبة ف ددي
الجامعات مكونة من ( )33سؤال والةانية للشركات ومدققي ومراقبدي الحسدابات مكوندة مدن

( )22سؤال وسيتم تحليل اإلجابات إحصائيا باستخدام البرنامج االحصائي .SPSS
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Research Model :

لتوضيح مسارات البحث ومتغيراته المعتمدة وغير المعتمدة تم وضع النموذم اآلتي:

ميطلبات اليوافق

المعايير

المحاسبية

متغير معتمد

متغير غير معتمد

الدولية

ميطلبات اليطبيق

متغير معتمد
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اإلطار النظري للبحث
المبحث األول
المعايير المحاسبية الدولية والبيئة األردنية
أوالً  :ما ه المعايير المحاسبية؟ والدولية منها؟

المعيار المحاسبي هو بيان كتابي تصدره هيئة تنظيمية رسمية محاسبية أو مهنية ويتعلق

هددذا البيددان بعناصددر الق دوائم الماليددة أو ن دوأل مددن العمليددات أو األحددداث الخاصددة بددالمركز المددالي
ونتددائج األعمددال ويحدددد أسددلوب القيدداس أو العددرو أو التصددرف أو التوصدديل المناسددب (توفيددق،

.)112-114 :1891

والمعددايير المحاسددبية عبددارة عددن مسددطرة لقيدداس السددلوك االقتصددادي لمنظمددات األعمددال

المختلف ددة ،فه ددي (المع ددايير المحاس ددبية) قياس ددات تطبقه ددا الش ددركات لقي دداس عناص ددر القد دوائم المالي ددة
وبالتددالي إلددى تحديددد نتددائج النشدداطات والموقددف المددالي ،وتعتمددد نتيجددة النشدداط (ربح/خسددارة) ألي

شركة على المعايير المحاسبية بالدرجة األساس والتي تحدد بدورها السياسات والطرق واإلجراءات
المحاسبية التي ينبغي عليها تطبيقها وااللتزام بها.

والمعيار المحاسبي كما يشبهه  Solomonsبعداد السرعة في السيارة إذ يؤةر فدي سدلوك

سددائقي السدديارات أو يمكددن خفددو الح دوادث بواسددطة جعددل العددداد يق د أر السددرعة أكةددر مددن الحقيقددة

ويك ددون ت ددأةيره إيجابي ددا ( )12-52 :1819وم ددن ناحيت دده يق ددول  Horngrenب ددأن وض ددع المع ددايير
المحاسددبية هددو نتددام عمليددة سياسددية أكةددر ممددا هددو عمددل منطقددي ألن عمليددة وضددع المعددايير قدرار

اجتم دداعي والمع ددايير تض ددع قي ددوداً عل ددى س ددلوك الن دداس ويج ددب أن يقب ددل م ددن األطد دراف المت ددأةرة ب دده

(.)51 :1813

ومن جهة أخرى فإن المعيار هو أفضل طريقة لعمل شيء ما (The best way to do

) somethingواذا كان جيدداً فانده يسدرأل مدن عمليدة االتصدال ويجندب شدرو الطدرق وتفسديرها فدي

كل مرة.

ومددن المعددروف أن اإلنسددان يقددوم بمقارنددات دائمددة مددع اآلخ درين وبددين األشددياء وهددو يقددارن

للتعددرف علددى مدددى تقدمدده أو تددأخره عددن اآلخدرين مددن جهددة وللتعددرف علددى أفضددليات األشددياء مددن
جهددة أخددرى ،وهددو بهددذا الصدددد بحاجددة ماسددة إلددى معددايير تحكددم سددلوكه وتص درفاته ويبنددي عليهددا

مقارناته.
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والمعيددار المحاسددبي هددو عبددارة عددن قواعددد ق درار عامددة تشددتق مددن كددال األهددداف والمفدداهيم

النظريدة للمحاسدبة والددذي يوجده تطدور األسدداليب المحاسدبية ) (Belkaoui, 1981:102وبمددا أن
مستخدمي القوائم المالية لهم مصالح متطابقدة ومتعارضدة أحيانداً ولمواجهدة تلدك المصدالح واإليفداء
بمسددؤولية اإلدارة عددن اإلبددالل المددالي يقددوم المحاسددبون بإعددداد مجموعددة واحدددة مددن الق دوائم الماليددة

ذات الغدرو العدام ) (Kieso & Wygandt,1995:9ولتخفديو المخداطر المحتملدة لالنحيداز
وسددوء الفهددم والغمددوو حاولددت المهنددة المحاسددبية تطددوير معدداييره ذات قبددول عددام وتطبيددق واسددع

وب دددون تل ددك المع ددايير س دديقوم ك ددل محاس ددب بتط ددوير مع دداييره الخاص ددة وف ددي ه ددذا س ددتكون المقارن ددة

مستحيلة.

وتنبددع الرغبددة القويددة للتوحيددد مددن الحاجددة الشددديدة لمقارنددة البيانددات الماليددة علددى مسددتوى

التقددارير الداخليددة أو الخارجيددة أو علددى مسددتوى الشددركة أو القطدداأل أو المسددتوى الددوطني أو علددى

المستوى الدولي وذلدك لتسدهيل إجدراء التوقعدات واتخداذ القد اررات الماليدة (Hendriksen, 1977:
). 124
اليوحيد (المعايير) على المسيوى الدول :

يعنددي التوحيددد  Uniformityجعددل الشدديء واحددداً وهددو التماةددل والتطددابق واالنتظددام ،ومددع

أن التوحيد الكامل صعب التحقيق على المستوى الدولي ،فقد جاء التوحيد في بادئ األمر بصيغة

مخففدة وهددو مدا يسددمى بددالتوافق أو االتسداق* ويعنددي التوافدق إ ازلددة االختالفددات فدي الددنظم والمعددايير

المحاسبية أو تخفيفها والعمل على جعلها قابلة للتسدوية مدع بعضدها الدبعو بينمدا المعدايير تبحدث

فدي إ ازلدة االختالفدات عدن طريدق تطدوير معدايير موحددة (Arpan & Radebaugh, 1985:

). 344

ويمكن إرجاأل التوافق المحاسدبي علدى المسدتوى الددولي إلدى أول مدؤتمر دولدي للمحاسدبين

عقدد عدام  1834فددي مديندة سددانت لدويس بأمريكددا ) ،(Mueller, 1979: 2وجدداءت الددعوة إلددى
العالمية في المؤتمر الدولي السابع الذي عقد في مدينة أمستردام – هولنددا عدام  1821إذ جداءت

دعددوة  Kraayenhofرئدديس سددابق للمعهددد الهولندددي للمحاسددبين بفك درة مجموعددة موحدددة للقواعددد
المحاسبية ،وفي المؤتمر التاسع في باريس  1851تم تشكيل فريق عمدل دولدي وشدكلت علدى أةدره
لجن ددة التنس دديق الدولي ددة للمهن ددة المحاس ددبية وف ددي الم ددؤتمر العاش ددر ف ددي س دددني  1812ش ددكلت لجن ددة

*

أينما ترد كلمة توافق نعني بها التوحيد ألغراو هذا البحث.
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ضددمت  11عض دواً ةددم شددكلت الحق داً فددي دوسددلدورف بألمانيددا عنهددا فددي عددام  1813لجنددة معددايير
المحاسدبة الدوليدة* ) (Radebaugh & Gray, 1997: 88وتهدتم اللجندة بإعدداد ونشدر معدايير

المحاسبة الدولية.

وتتجاذب التوافق  /التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي وجهتا نظر ،األولى ،المنحدى

الوطني للمحاسبة والةانية المنحى العالمي الواسع ويسعى التوافق إلدى تعزيدز التشدابه والتوحيدد مدن

جهددة والددى تخفدديو التن دوأل واالخددتالف مددن جهددة أخددرى وفددي هددذا المسددعى يواجدده عوائددق وعقبددات
ستناقش في الجزء اآلتي.
العوائق والعقبات لليوحيد المحاسب :

من العوائق المهمة التي تقف ازاء التوحيد المحاسبي على المستوى الدولي اآلتي:

 ) 1التقاليد المحلية :تعتمد عملية التطدور المحاسدبي علدى مجموعدة عوامدل تاريخيدة ،اقتصدادية،
سياسية ،تنظيمية واجتماعيدة والتطدور المحاسدبي المحلدي (علدى المسدتوى الدوطني) هدو جدزء

من التطور المحاسبي الدولي لذا فدان األخيدر يعتمدد علدى تلدك العوامدل أيضداً وبدنفس الوقدت
تقف عائقاً أمامه وأن أي شعب بالعالم يريد تطبيق نظام عالمي جديد بعد نظامه الوطني.

 ) 2العوائق االقتصادية والتشريعية :يحتدام أفدراد المجتمدع وعلدى وجده الخصدوص أفدراد المجتمدع
المددالي إلددى المعلومددات مددن المحاسددبة التددي وظيفتهددا تزويددد المعلومددات ل ط دراف المختلفددة
) (Baladouni, 1977: 63وهي تعمل ضمن نمط اقتصدادي معدين يفدرو عليهدا اختيدار

طرق واجراءات محاسبية ومن ناحيدة أخدرى تتبداين الددول فدي تطبيقهدا القدوانين بدين Code

 Lawو  Common Lawو  Civil Codeويقددول ) Fantle (1971: 14أن معظددم
التددأةيرات فددي توسددع المحاسددبة وتطورهددا هددو الهيكددل التشدريعي وهددو انعكدداس للتقاليددد الةقافيددة

الوطنية.

 ) 3الحالة السيادية  :إذ تشكل عائق أمام التوحيد المحاسبي فالوطنية تقدود إلدى عددم الرغبدة فدي
قبددول تسددويات تتضددمن تغييددر الممارسددات المحاسددبية تفضدديالً ألخددرى دوليددة

(Turner,

).1983: 62

الضغوط بايجاه اليوحيد:
*

غير اسمها أخي اًر إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية

)International Accounting Standards Board (IASB
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بجانب العوائق سالفة الذكر فهناك ضغوط عديدة باتجاه التوحيد منها:

 ) 1الزيدادة الدوليددة فدي التجددارة والمبدادالت االقتصددادية :إذ تزيدد علددى  12ترليدون دوالر تقددوم بهددا
شد ددركات كونيد ددة منتش د درة فد ددي كد ددل أنحد دداء العد ددالم وتتطلد ددب معد ددايير وأسد ددس للقيد دداس واإلبد ددالل
المحاسبي ،وجاء إنشاء منظمة التجارة العالمية  WTOومن متطلبدات االنضدمام إليهدا مبددأ
الش ددفافية لت ددوفير معلوم ددات للمس ددتةمرين وك ددذلك تطبي ددق مع ددايير المحاس ددبة والت دددقيق الدولي ددة

(خرابشة )14-2 :1881 ،إذ سيؤدي التزام الشركات بمجموعة عالمية من المعدايير الدوليدة
إلددى اتسدداق أكبددر فددي المعلومددات الماليددة المقدمددة فددي تقددارير الشددركات السددنوية (المحاسددب

القانوني العربي.)14 :1884 ،

 ) 2الحاجة المتزايدة إلى رأس المال :لتنفيذ النشاطات االقتصادية المختلفة وحاجة الممولين
والمستةمرين إلى المعلومات المالية عن الشركات التي يتم االستةمار فيها واقراضها ولكي
تعرو هذه الشركات أسهمها وسنداتها في البورصات العالمية عليها تطبيق معايير

محاسبية موحدة قابلة للفهم من قبل أولئك المستةمرون والمقرضون.

 ) 3ازديدداد التنددافس ال دددولي :أدى ذلددك إل ددى الحاجددة القويددة لتنس دديق الجهددود ع ددن طريددق منظم ددة
التجددارة العالميددة بموجددب وأسددس تددأتي فددي مقدددمتها اسددتخدام المعددايير المحاسددبية والتدقيقيددة

الدولية.

 ) 4ضددغوط الشددركات الكونيددة باتجدداه الحاجددة إلددى معددايير متوافقددة علددى مسددتوى العددالم لإفصدداو
فدي مواقفهدا الماليدة إذ أن فدروأل هدذه الشدركات منتشدرة فدي أرجداء المعمدورة وتعمدل فدي بيئددات
متباينددة وتواجدده صددعوبات فددي إعددداد تقاريرهددا الماليددة بموجددب المعددايير المحليددة لتلددك البلدددان
العاملة فيها لذا فان مصلحتها تقتضي أن تطبق دول العالم معايير موحدة لتسهيل أعمالها.

 ) 2زيادة االندمام الدولي ل سواق والعمل ورأس المال والتكنولوجيا ،إذ تتطلب تلك لغة مشتركة
مفهوم ددة عل ددى مس ددتوى الع ددالم وس ددبق ل د د  *Wilkinsonأن تس دداءل ع ددن إمكاني ددة أن تص ددبح

المحاسبة لغة عالمية.

 ) 5اعتمداد االتحداد الدددولي للبورصدات International Organization of Securities
) Commissions (IOSCOمعايير المحاسبة الدوليدة وكدان قدد حددد آذار  1889كموعدد
نهدائي ليوصددي االتحدداد قبولهددا علددى المسددتوى الدددولي ) (Hawkins, 1997:2واسددتخدامها
كأسدداس إلدرام األسددهم والسددندات فددي األسدواق الماليددة عبددر الحدددود ،وقددد تبنددى هددذا االتجدداه

إعالن دبي باعتماد معايير المحاسبة الدولية (المحاسب القانوني العربي.)5 :1889 ،

*

كما ورد في

)(Holzer, 1984: 415
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*

)(Islam

 ) 1قابليددة مقارن ددة القد دوائم المع دددة ف ددي بل دددان مختلف ددة وت ددؤدي تل ددك إل ددى تعزي ددز قدد اررات االس ددتةمار
واالقتراو وتسهل لمستخدمي القوائم المالية من أي بلد فهمها وادراكهدا وان كاندت معددة فدي

بلدان أخرى.

 ) 2تسددهيل توحيددد الفددروأل األجنبيددة إذ تسددهل المعددايير الموحدددة للفددروأل المنتشدرة فددي أنحدداء العددالم
من توحيد نتائج األعمال بقوائم موحدة وتبقى مشكلة تحويل العملة فقط.

 ) 3انتفاء الحاجة إلى مجداميع متعدددة مدن القدوائم الماليدة للشدركات التدي تريدد إدرام أسدهمها فدي

البورصات العالمية ،إذ بدالً من إعداد قوائم مالية تتطابق مع المعايير المحليدة لكدل بورصدة
تريد إدرام أسهمها فيها فالمعايير الموحدة تزيل هذه الحاجة.

 ) 4تحسدين القد اررات اإلداريدة فددي الشدركات متعددددة الجنسدية فالبيانددات الموحددة سددهلة الفهدم علددى
صانعي ومتخذي الق اررات وال تتطلب تفسيرات مختلفة حسب مصادر إعدادها.

 ) 2إ ازلددة الغمددوو والتندداقو وااللتبدداس عددن مسددتخدمي الق دوائم الماليددة وذلددك مددن خددالل وجددود
معايير موحدة ذات مفاهيم واحدة.

 ) 5تحقددق المعددايير الموحدددة الرصددينة الفائدددة للبلدددان الناميددة بشددكل أكبددر مددن معاييرهددا الوطنيددة
التي ال تصل إلى مستوى رصانة األولى.

 ) 1كمددا يددؤدي التوحيددد إلددى اختصددار الددزمن والكلددف والجهددود للدددول الناميددة فددي الوصددول إلددى
النتيجة التي وصلتها الدول المتقدمة التي أنجزت المعايير الدولية.

 ) 9تكون الدول النامية على دراية بالمعايير والطرق واإلجراءات المحاسبية التي تعمل في ظلها
الشركات الكونية وفروعها العاملة في تلك الدول.

 ) 8وبإمكانيددة المقارنددة وا ازلددة عدددم الفهددم فددان ذلددك يزيددد الموةوقيددة بددالقوائم الماليددة المعدددة علددى
أساسها كما يزيد ذلك من تدفق االستةمارات وانسيابتها.

 )13يددؤدي كددذلك إلددى تددوفير المددال والوقددت فددي توحيددد وجمددع المعلومددات الماليددة المختلفددة عندددما
تطلب من أكةر من طرف وفقاً لمتطلبات قانونية )(Turner, 1983: 58
مقومات اليوافق :

ينبغددي ألي بيئددة دوليددة (أي بلددد) تريددد التوافددق مددع البيئددة الدوليددة الكليددة واالندددمام فيهددا أن

تتدوافر مقومددات فيهددا ولهددا كددي تندددمج بالبيئددة الدوليددة ولكددي يددتم العمددل علددى توافددق بيئددة معينددة مددع
*

كما ورد في

)(Aitken & Wise, 1984
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المعايير المحاسبية الدولية ينبغدي وجدود مقومدات لهدذا التوافدق مدن جهدة وتدوافر متطلبدات فدي هدذه

البيئة تلبي هذه المقومات وهي:

 ) 1بيئة معولمة أو في طريقها إلى البيئة المعولمة ،ويعني هذا أن تتوافدق بيئدة العالميدة ،أي أن
تتواف ددق م ددع ص ددفات العولم ددة وبيئته ددا م ددن حي ددث االنض ددمام إل ددى المؤسس ددات الدولي ددة أو ذات

الصد ددبغة الدولي د ددة وفد ددي مق د دددمتها منظمد ددة التج د ددارة العالميد ددة وش د ددروطها واتفاقياتهد ددا ،منظم د ددة

البورصات العالمية  ،IOSCOمجلس معايير المحاسبة الدولية  IASBوغيرها.

 ) 2تكييددف التشدريعات والقدوانين واألنظمددة وتعددديلها بمددا يتوافددق مددع المتطلبددات الدوليددة وا ازلددة أي
تعددارو أو عدددم تطددابق معهددا بحيددث يسددهل تطبيددق المعددايير الدوليددة فددي مجدداالت الصددناعة

والتجارة والمحاسبة وغيرها.

 ) 3أن تكددون البيئددة االقتصددادية للبلددد هددي بيئددة االقتصدداد الجزئددي أي بيئددة الوحدددات االقتصددادية

(الشددركات) وهن ددا يت ارج ددع دور الدولددة إل ددى كون دده دو اًر تنظيمي داً وتنس دديقياً ول دديس دو اًر قائ ددداً أو

موجهاً أو مسيط اًر أو مالكاً.

 ) 4التكييددف الفنددي والنفسددي لم دواطني البلددد ،والمقصددود بددالتكييف الفنددي هددو اسددتخدامات التقنيددة
الحديةة في مجال العمل بطرق كفدؤة وامكانيدات جيددة ،أمدا التكييدف النفسدي فيقصدد بده تقبدل
مواطني البلد لةقافة العولمة وتوجهاتها.

ميطلبات اليوافق :

يقصددد بمتطلبددات التوافددق مددا ينبغددي القيددام بدده مددن أجددل تهيئددة واعددداد البيئددة المحليددة فددي

جانبهددا األكدداديمي والعلمددي مددن جامعددات ومدددارس وغيرهددا ألعددداد طلبددة وخ دريجين ليتمكن دوا مددن
مواكبددة التطبيقددات العمليددة للمعددايير المحاسددبية الدوليددة ومددا ي ارفددق تطبيقهددا مددن متطلبددات ضددرورية

بحيددث يكددون الخ دريج معددداً إعددداداً جيددداً وكفددوءاً وبموجددب المواصددفات الصددحيحة والسددليمة وكأندده
يعمل في بيئدة دوليدة أو مدا يطلدق عليده  ،Cosmopolitanوهدذا مدن أجدل تحقيدق الغايدة النهائيدة

لالندمام بالبيئة الدولية.

لذا فإن متطلبات التوافق يمكن أن تتشكل من اآلتي:

 ) 1إعادة النظر في المناهج الدراسية (المساقات) بشكل عام بحيث تكون منسدجمة مدع المنداهج

الدراسية الدولية ويمكن االستعانة بهذا المجال بمنداهج جامعدات عالميدة مشدهود لهدا فدي هدذا

المجال.

 ) 2إعادة النظر في مفردات (مواضيع) المسداق الواحدد للمدادة الد ارسدية بحيدث تكدون الطروحدات
النظريددة والتطبيقيددة متفقددة أو بموجددب المعددايير المحاسددبية الدوليددة وعدددم اإلبقدداء علددى مددا هددو

عليه الحال.
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 ) 3لتحقيق الفقرتين أوالً وةانياً ينبغي تهيئة األساتذة وتعدريفهم واطالعهدم بشدكل كامدل وتفصديلي
علددى المعددايير المحاسددبية الدوليددة وتطبيقاتهددا كددي يقوم دوا بدددورهم بنقددل الخب درة والتجربددة إلددى

الطلبة.

 ) 4إعددادة النظددر فددي الكتددب الد ارسددية وتحددديةها بمددا يددتالءم مددع التعددديالت الجاريددة فددي المعددايير
المحاسبية الدولية.
ميطلبات اليطبيق :

من أجل االتساق مع الفقرة السابقة بشأن متطلبات التوافق في جانبهدا العلمدي واألكداديمي

فإن الجزء الحالي  -متطلبات التطبيق  -يشدكل الجاندب العملدي مدن أجدل تحقيدق الهددف بانددمام
البيئددة المحليددة بالبيئددة الدوليددة ويقصددد بمتطلبددات التطبيددق هددو مددا ينبغددي علددى الجمعيددات المهنيددة

والمؤسسددات المهتمددة بالمهنددة المحاسددبية ومكاتددب التدددقيق وتنظدديم الحسددابات مددن جهددة والشددركات
والمؤسسات وغيرها أن تقوم به من أجل تطبيدق المعدايير المحاسدبية الدوليدة ومدا يدرتبط بهدا بشدكل

سليم وكفوء.

لذا وفي ضوء ما تقدم فإن متطلبات التطبيق يمكن أن تتشكل من اآلتي:

 ) 1تقوم الجمعيات المهنية بإقامة دورات تخصصية في كيفية تطبيق المعايير المحاسبية
الدولية بشكل يتفق مع متطلبات البيئة المحلية ويتكيف معها.

 ) 2تقدوم المؤسسدات المهنيدة األخدرى بنشدر وتوصديل كدل مدا يتعلدق بالمعدايير المحاسدبية الدوليدة
وتطبيقها.

 ) 3تقددوم مكاتددب التدددقيق وتنظدديم الحسددابات باش دراك العدداملين لددديها فددي دورات تطويريددة تتعلددق
بكيفية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط بها.

 ) 4تقوم الشركات والمؤسسات االقتصادية األخرى التي ينبغي عليها تطبيق المعايير المحاسبية
الدولية باشراك العاملين لديها في األقسام المالية بدورات تخصصية في هذا المجال.

 ) 2تقددوم بورصددة عمددان وهيئددة األوراق الماليددة بددإلزام الشددركات التددي تعددرو أوراقهددا الماليددة فددي
البورصة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ووضع تاريخ نهائي  Dead timeلذلك.
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اإلطار العلم للبحث
المبحث الثالث
المحاسبة ف البيئة األردنية
ان البيئة المحاسبية األردنية ضيقة ومحدودة ،ويعمل األردن على االنخراط فدي االقتصداد

العالمي عن طريق التحول التدريجي إلى اقتصاد السوق ،فقد انضدم إلدى منظمدة التجدارة العالميدة،
والددى الش دراكة المتوسددطية مددع االتحدداد األوروبددي والددى منظمددة التجددارة الح درة مددع الواليددات المتحدددة

األمريكية.

ومددن جهددة ةانيددة يعتمددد األردن معددايير المحاسددبة الدوليددة والمعددايير الدوليددة للتدددقيق ممددا

يجعل دده ينطل ددق م ددن دائد درة المتطلب ددات المحاس ددبية والتدقيقي ددة المحلي ددة الض دديقة إل ددى رح دداب الس دداحة
الدولية.

وقددد انعكددس هددذا األمددر علددى نوعيددة البيانددات الماليددة التددي تصدددرها الشددركات األردنيددة بمددا

فيهددا البنددوك وشددركات التددأمين والتددي تعتبددر بيانددات متطددورة يقددارب اإلبددالل المددالي فيهددا مةيلددة فددي
البلدان المتقدمة .وبالرغم من أن األردن بحاجة إلدى تنظديم المهندة المحاسدبية إال أن هنداك هيئدات

رقابية لعدد مدن النشداطات الهامدة فهنداك هيئدة األوراق الماليدة التدي تدنظم أعمدال البورصدة ومركدز
اإليداأل والوسطاء والمتعاملين ،وكذلك االفصاحات في البيانات المالية ،وفي تقريدر مجلدس اإلدارة
وهندداك البنددك المركددزي األردنددي الددذي يطددور البيانددات الماليددة وأعمددال البنددوك وفددق أحدددث المعددايير

الدوليددة ويددنظم وي ارقددب الجهدداز المص درفي األردنددي وهيئددة تنظدديم قطدداأل التددأمين التددي تددنظم تشددرف

علددى شددركات التددأمين .يضدداف إلددى ذلددك م ارقددب الشددركات فددي و ازرة الصددناعة والتجددارة التددي تطددور
عملها كةي اًر في الفترة األخيرة ،وقد أنجزت الو ازرة مشروأل تعديالت علدى قدانون الشدركات مدن أجدل
تحديةه ليواكب المستجدات المتغيرة.

ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الهيئات الرقابية تعتمد معدايير المحاسدبة الدوليدة بدل أكةدر

مددن ذلددك فهددذه المعددايير واردة فددي نصددوص التش دريعات األردنيددة .وال جدددال أن البيئددة المحاسددبية

األردنيددة تحتددام إلددى التطددوير مددن حيددث ترسدديخ الددتحكم المؤسسددي فددي الشددركات ونوعيددة وتدددريب
المحاس ددبين وغي ددر المحاسدددبين عل ددى معد ددايير المحاس ددبة الدولي ددة والمعد دايير الدوليدددة للت دددقيق وعدددن
التطورات التقنية الجديدة .وكذلك العمل على تفصيل عدد مدن المدواد فدي التشدريعات المعمدول بهدا
والتعليم ددات الص ددادرة عنه ددا سد دواء ف ددي ق ددانون هيئ ددة األوراق المالي ددة أو ق ددانون الش ددركات أو ق ددانون

ضريبة الدخل ،من أجل تطوير البيئة المحاسبية وبيئة العمل في األردن.
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ان اندددمام البيئددة المحاسددبية األردنيددة بالبيئددة المحاسددبية الدوليددة سدديؤدي أوالً إلددى ضددغوط

شديدة على المهنة المحاسبية لتضطلع بدورها في المرحلدة الحاليدة والقادمدة ،وال بدد أن يكدون لهدذه

المهنددة أصددولها وقواعدددها التددي تشددكل إطددار عددام يسدداعد فددي أعددداد التقددارير الماليددة بندداءاً علددى

معددايير محاسددبية دوليددة ذات جددودة عاليددة وانج دداز مزيددد مددن الشددفافية علددى أن تتصددف بإمكاني ددة
المقارنددة للمعلومددات الماليددة المسددتخدمة فددي ق د اررات االسددتةمار وبددذلك فهددي ستسدداهم فددي اسددتقرار

السدوق الماليددة والنمدو االقتصددادي ،وقددد تجمعدت هددذه المعدايير المحاسددبية تدددريجياً لمعالجدة مددا هددو
قددائم اآلن إضددافة إل ددى معددامالت تس ددتحدث مددع ال ددزمن والددى أمددد قري ددب كانددت الخبددرة والعددادة ب ددل
الضرورة العملية هي التي تقرر نوأل المعالجة للمشاكل التدي تطد أر وكدان يدتم إقدرار هدذه المعالجدات

وتصددبح مددن المعالجددات المتعددارف عليهددا وفقداً لتبنددي الشددركات والمؤسسددات لهددا (خددوري: 2332 ،

.)11

المؤسسات المهيمة بالمحاسبة ف البيئة األردنية:
 ) 1المؤسسات األكاديمية والعلمية:

وتمةلهد ددا أقسد ددام المحاسد ددبة فد ددي الجامعد ددات األردنيد ددة التد ددي يتجد دداوز عد ددددها عشد ددرون جامعد ددة
ومؤسسدة علميدة سدواء كاندت حكوميدة أم خاصدة وكليدات المجتمدع والم اركدز العلميدة والمهنيدة

األخرى.

 ) 2المؤسسات المهنية:

وهي التي تهتم بالمحاسبة من زاوية مهنية بحتة ومنها:

 -1جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين.
 -2المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

 -3هيئة األوراق المالية وسوق عمان المالي.
 -4و ازرة المالية.

 -2و ازرة الصناعة والتجارة.
 -5البنك المركزي األردني.

 -1ديوان المحاسبة والرقابة المالية األردني.

 ) 3المؤسسات العملية:

وهددي التددي تهددتم بالمحاسددبة مددن زاويددة عمليددة وتطبيقيددة وتقددوم بتطبيددق المعددايير المحاسددبية

الدولية ومنها:

 -1الشركات التابعة للقطاأل العام.
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 -2الشركات األهلية الخاصة (المساهمة).

 -3مؤسسات أخرى وشركات محدودة (خصوصية) ،شركات أشخاص … الخ.
مجيمع وبيئة الدراسة :
يتك ددون مجتم ددع الد ارس ددة م ددن أس دداتذة أقس ددام المحاس ددبة ف ددي الجامع ددات األردني ددة الحكومي ددة

والخاصددة إلنجدداز الجانددب المتعلددق بمتطلبددات التواف ددق ،أمددا الجانددب المتعلددق بمتطلبددات التطبي ددق
فشددمل مجتمددع الد ارسددة المحاسددبين والمدددققين الع داملين فددي الشددركات الحكوميددة والخاصددة ،وكددذلك

أصحاب مكاتب التدقيق.

وق ددد تم ددت االس ددتعانة بع دددد م ددن األس دداتذة والطلب ددة وجمعي ددة م دددققي الحس ددابات الق ددانونيين

األردنيين لتوزيع االستبانة وجمعها.

 ) 1عينة الدراسة:

لقددد تددم اختيددار عينددة عش دوائية مددن أسدداتذة قسددم المحاسددبة فددي جامعددات  :الجامعددة األردنيددة،
مؤتدة ،اليرمدوك ،أربدد ،الزيتونددة ،الزرقداء ،العلدوم التطبيقيددة واإلسدراء وتدم توزيددع مدا يزيدد علددى

 133استبانة استعيدت منها  23استبانة صالحة.

كمدا تدم اختيدار عيندة عشدوائية مدن المحاسدبين والمددققين مدن العداملين فدي الشدركات والبندوك

الحكوميددة والخاصددة وكددذلك عدددد مددن أصددحاب مكاتددب التدددقيق ليمةل دوا الجانددب العملددي وتددم
توزيع ما يزيد على  133استبانة استعيدت منها  53استبانة صالحة.
واآلتي وصف لعينتي البحث في الجدولين ( )1و (.)2

14

المعايير المحاسبية الدولية والبيئة األردنية – متطلبات التوافق والتطبيق
جدول رقم ()1

وصف عينة الدراسة من أسايذة الجامعات
دكيوراه

الشهادة

الشهادة

ماجسيير

ماجسيير

دكيوراه

سنوات العمر

يكرار

%

يكرار

%

سنوات الخدمة

يكرار

%

يكرار

%

32-33

15

43

13

93

2-1

4

13

4

33

2

11

13-5

13

29

4

33

42-41

9

21

-

-

12-11

14

31

4

34

23-45

9

21

-

-

23-15

4

13

-

-

22-21

2

2

-

-

22-21

2

2

-

-

53-25

4

13

-

-

33-25

2

2

-

-

32-31

-

-

-

-

43-35

2

2

-

-

-

-

المجموع

33

111

12

111

المجموع

33

111

12

111

43-35

42-41

جدول رقم ()2

وصف عينة الدراسة من مدقق ومراقب الحسابات
والعاملين ف الشركات والبنوك

يكرار

%

سنوات الخبرة

يكرار

%

سنوات العمر
32-

4

1

2-1

2

4

43-35

14

23

13-5

42-41

14

23

12-11

14

23

23-45

9

13

23-15

25

43

22-21

12

21

22-21

14

23

-25فأكةر

9

13

-25فأكةر

4

1

المجموع

01

111

المجموع

31

111

مدع مالحظددة إن تخصدص جميددع األسداتذة كددان فدي مجددال المحاسدبة ،أمددا بالنسدبة لشددهادة

وتخصددص مدددققي ومراقبددي الحسددابات والعدداملين فددي الشددركات والبنددوك فكددان  4مددنهم مددن حملددة
ش ددهادة الماجس ددتير و  4م ددنهم م ددن حمل ددة ش ددهادة ال دددبلوم بينم ددا كان ددت ش ددهادة البك ددالوريوس للبقي ددة
وع ددددهم  22بينم ددا ك ددان تخص ددص هد دؤالء ه ددو  22إدارة أعم ددال و 14اقتص دداد و 14عل ددوم مالي ددة
ومصرفية و 2حقوق.
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النيائج واخيبار الفرضيات:

12

Finding & Hypothesis Testing

الفرضية الثالثة:

وتفت ددرو وج ددود تب دداين ف ددي البيئ ددة األردني ددة ف ددي اإليف دداء بمتطلب ددات التواف ددق م ددع المع ددايير

المحاسبية الدولية ويرتبط بهدذه الفرضدية األسدئلة المتضدمنة فدي االسدتبيان األول الموجده ألعضداء
هيئددة الت دددريس ف ددي أقس ددام المحاسددبة ف ددي الجامع ددات المك ددون مددن  33سد دؤال حي ددث ت ددم تحلي ددل 23

استبانة وكانت النتائج كما يلي:

من خالل االطالأل على بيانات السؤال األول تبين أنه في المتوسط لدى األساتذة اطدالأل

معقول علدى المعدايير المحاسدبية الدوليدة حاليداً إذ بلدا هدذا المتوسدط  3115وبمسدتوى معنويدة %2
وانحراف معياري  111558مما يبين تباين هذا االطالأل بين أعضاء هيئة التدريس.

أمددا فيمددا يتعلددق ببيانددات السدؤال الةدداني حددول مدددى تأهيددل األسدداتذة قبددل التدددريس للمعددايير

المحاسددبية الدوليددة فددإن متوسددط هددذا الس دؤال بلددا  2199وبمسددتوى معنويددة  %2ممددا يبددين أندده فددي
المتوسط يميل هذا التأهيل ألن يكون أقل من الحد المطلوب وبانحراف معياري بلا .11912

أما السؤال الةالث والمرتبط باهتمام األساتذة بالمعايير المحاسبية الدولية فقد بلا المتوسدط

له ددذا السد دؤال  312وبمس ددتوى معنوي ددة  %2وه ددذا ي دددل عل ددى اهتم ددام األس دداتذة بالمتوس ددط بالمع ددايير
المحاسبية الدولية مع مالحظة تباين اآلراء حول هذا السؤال بانحراف معياري .1114

وح ددول إلم ددام األس دداتذة بالمع ددايير المحاس ددبية الدولي ددة فق ددد بل ددا المتوس ددط  3134وبمس ددتوى

معنويددة  %2وانحدراف معيدداري بلددا ( )1ممددا يبددين أندده فددي المتوسددط لدددى األسدداتذة إلمددام بالمعددايير
الدولية ولكن هذا االلمام يتباين فيما بينهم .وعند تحليل ميل األساتذة لتددريس المعدايير المحاسدبية

الدوليددة يتبددين أن األسدداتذة لددديهم ميددل متوسددط حددول رغبددتهم فددي تدددريس هددذه المعددايير بمتوسددط

حسددابي بلددا  2182 :وبمسددتوى معنويددة  %2وانح دراف معيدداري  11112ممددا يوضددح أيض داً تبدداين
اآلراء حول هذا الميل من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وحول مدى ربط األساتذة تدريسهم مع متطلبات سوق العمدل فقدد بدين التحليدل اإلحصدائي

في أن هذا الربط متوسط مع تباين واضح في استخدامه من قبل أعضاء هيئة التدريس وبمتوسدط
حسابي بلا  3وانحراف معيداري  114مسدتوى معنويدة بلدا  %2وحدول تبداين األسداتذة فدي إشدارتهم
للمعددايير المحاسددبية الدوليددة بالمحاضدرات فقددد تبددين أندده يوجددد تبدداين واضددح وبمتوسددط حسددابي بلددا
 31323وانحراف معياري  112ومستوى معنوية .%2

أمددا فيمددا إذا كانددت البيئددة الجامعيددة مؤهلددة لتدددريس المعددايير المحاسددبية الدوليددة فقددد أجدداب

أعضاء هيئة التدريس أنه في المتوسط البيئة الجامعية مؤهلة حيدث بلدا المتوسدط الحسدابي 3115

وبمستوى معنوية  %2وانحراف معياري  1138ويصادق ذلك أيضاً على السؤال التاسع حيث تبين
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أن البيئددة الجامعيددة مشددجعة أيض داً ويتبددين مددن اجابددة الس دؤال العاشددر بددأن البيئددة الجامعيددة غيددر
متوافقددة مددع البيئددة الدوليددة حيددث بلددا المتوسددط الحسددابي  2135وبمسددتوى معنويددة  %2وتبدداين بلددا

.1,1

أما حول مروندة البيئدة الجامعيدة للتكيدف مدع تددريس المعدايير المحاسدبية الدوليدة فقدد تبدين

أن هددذه المرونددة متوسددطة حيددث بلددا المتوسددط الحسددابي  2185وبمسددتوى معنويددة  %2وانح دراف

معيدداري  .11348وفيمددا يتصددل بالسدؤال المتعلددق بالبيئددة الجامعيددة وهددل تعددد دورات حددول المعددايير
الدولية .فتبين من المتوسط الحسابي أن الجامعات ال تقوم باعداد دورات وبمستوى معنوية .%2

ومددن حيددث ت دوافر الكتددب العلميددة بمكتبددة الجامعددة المتضددمنة للمعددايير الدوليددة فقددد تبددين

المتوسددط هددو  2199واالنح دراف هددو  1112ومسددتوى المعنويددة  %2ممددا يبددين أن الكتددب العلميددة
متوفرة بكميات مقبولة .وينطبق ذلك أيضداً علدى السدؤال الخدامس عشدر المتعلدق بوصدول النشدرات

الخاص ددة بالمع ددايير الدولي ددة فيبل ددا المتوس ددط  .2132وق ددد اتف ددق أعض دداء هيئ ددة الت دددريس وبمتوس ددط
 31343أن المناهج الدراسية في المتوسط مهيأة لتدريس المعايير المحاسبية الدولية.

وفيم ددا يتعل ددق باألسد ددئلة  18 ،19 ،11والمتعلق ددة بالمن دداهج الد ارس ددية وتوافقه ددا وانسدددجامها

وتض ددمنها للمع ددايير الدولي ددة وتطويره ددا للتواف ددق م ددع ه ددذه المع ددايير فق ددد كان ددت اإلجاب ددات تمي ددل ف ددي

المتوسط إلى نفي هذا االنسجام وبمستوى معنويدة  %2حيدث بلغدت هدذه المتوسدطات  215و 214

على التوالي.

وكان ددت اجاب ددات األس ددئلة المتعلق ددة بالمن دداهج الد ارس ددية وه ددل ي ددتم تطويره ددا باس ددتمرار لتلبي ددة

متطلبددات سددوق العمددل وتقبددل واهتمددام الطلبددة وأعدددادهم للتوافددق مددع المعددايير المحاسددبية الدوليددة
تتراوو مدا بدين  2159إلدى  3154إذ تبدين فدي المتوسدط أن الطلبدة يتقبلدون المعدايير المحاسدبية وأن

المندداهج الد ارسددية مرتبطددة نوع داً مددا بسددوق العمددل ويددتم تطويرهددا باسددتمرار كمددا أن الطلبددة مهتمددون

بالمتوسددط بالمعددايير الدوليددة أمددا وجهددة نظددر أعضدداء هيئددة التدددريس وامكانيددة اعدددادهم أكاديمي داً
للتوافددق مددع البيئددة بشددكل واضددح وأن هندداك رغبددة مددن قبددل الطلبددة فددي د ارسددة المعددايير فقددد كانددت

المتوس ددطات ل س ددئلة ( )3112 ،3154 ،2112 ،2194 ،2159( : )24 ،23 ،22 ،21 ،23عل ددى
التوالي وبمستوى معنوية  .%2وحول األسئلة  22،25،21،29،28،33فقد تبين أنه في المتوسط

هناك صعوبة نوعاً ما في فهم المعدايير المحاسدبية وصدعوبة إلمدام الطلبدة بهدا (المتوسدطات ،219

 )2149وأن هناك تدرم في تددريس المعدايير المحاسدبية الدوليدة وأنهدا بعيددة نوعداً مدا عدن توجهدات

الطلبة (المتوسطات  )215 ،2112كما تبين أن هناك معوقات لتدريس المعايير المحاسدبية الدوليدة
وأن انجددازات تدريسددها تمي ددل وسددطيا إل ددى النجدداو (المتوس ددطات ( )2199 ،2115بمسددتوى معنوي ددة

.)%2
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الفرضية الرابعة:

وتفترو وجود تباين في البيئة األردنية في اإليفاء بمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية

الدولية .وسيتم تحليل االستبيان الموجه إلى عينة من مدققي ومراقبي الحسابات والعاملين في
البنوك مكون من  22سؤال كاآلتي:

 ) 1بلا المتوسط الحسابي لهذا السؤال  3,3وبانحراف معياري  3193وبمستوى معنوية  %2مما
يبددين أن هندداك ميددل لالتفدداق علددى أن هنالددك تأهيددل للمدددققين والمحاسددبين لتطبيددق المعددايير

الدولية.

 ) 2بلا المتوسط الحسابي  3,3واالنحراف المعيداري  3189وبمسدتوى معنويدة  %2أي أن هنداك
ميل كبير لدى المدققين لالطالأل على المعايير المحاسبية الدولية.

 ) 3بلا المتوسط الحسابي  3131واالنحراف المعياري ( )1وبمستوى معنويدة  %2أي أن هنالدك
اهتمام كبير لدى المدققين والمحاسبين بالمعايير المحاسبية الدولية.

 ) 4بلا المتوسط الحسابي  3,3واالنحراف المعياري  3119وبمستوى معنوية  %2مما يدل على
أن هنالك إلمام جيد لدى المدققين بالمعايير المحاسبية الدولية.

 )2،5بلددا المتوسددط الحسددابي للس دؤال الخددامس  311واالنح دراف المعيدداري ( )1وبمسددتوى معنويددة
 %2أم ددا السد دؤال الس ددادس بل ددا المتوس ددط الحس ددابي  3واالنحد دراف المعي دداري ( )1وبمس ددتوى

معنويددة  %2ممددا يبددين أن هندداك ميددل متوسددط للتطبيددق وتبدداين متوسددط كددذلك لدددى المدددققين
والمحاسبين تجاه المعايير المحاسبية الدولية.

 ) 1بلددا المتوسددط الحسددابي  312واالنح دراف المعيدداري ( )1وبمسددتوى معنويددة  %2ممددا يبددين أن
هنالك اهتمام كبير لدى المنظمات المهنية في األردن بالمعايير المحاسبية الدولية.

 ) 9بلددا المتوسددط الحسددابي لهددذا الس دؤال  311واالنح دراف المعيدداري  3181بمسددتوى معنوي دة %2
مما يبين أن هنالك تشجيع من قبل المنظمات المهنية في األردن لتطبيق المعايير الدولية.

 ) 8بلدا المتوسدط الحسدابي لهدذا السدؤال  215واالنحدراف المعيداري  3182وبمسدتوى معنويددة %2
مما يبين أنه في المتوسط هناك ميل قليدل نحدو إقامدة الددورات والنددوات مدن قبدل المنظمدات

المهنية حول المعايير المحاسبية الدولية.

 )13،11،12،13ت دراوو المتوسددط الحس ددابي لهددذه األسددئلة م ددن  113إلددى  3,3وبددانحراف معي دداري
يت دراوو مددن  3195إلددى  112وبمسددتوى معنويددة  %2ممددا يبددين ميددل العينددة للموافقددة علددى أن
التعليمددات والزاميددة التطبيددق وتهيئددة وتفاعددل الشددركات لتطبيددق المعددايير المحاسددبية الدوليددة

يميل للوسطية بشكل عام.

 )14بلا المتوسط الحسدابي  218واالنحدراف المعيداري  1113وبمسدتوى معنويدة  %2ممدا يبدين أن
هناك ميل متوسط من قبل الشركات لاللتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
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 )12،15بلا المتوسط الحسابي  312 ، 319على التوالي واالنحراف المعياري  111و  3198على

التدوالي وبمسدتوى معنويدة  %2ممدا يبدين أن هنداك أةد اًر إيجابيدا واضدحاً لتطبيدق المعدايير مدع
تباين واضح بين الشركات في تطبيقها.

 )11،19،18تراوو المتوسط الحسابي من  218إلى  312وبانحراف معيداري تدراوو مدن  3111إلدى
 3188وبمستوى معنوية  %2مما يبين أنه في المتوسط هناك توجهات وتقبل وتلبية من قبل
البيئة األردنية لمتطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

 )23بلددا المتوسددط الحسددابي  312واالنحدراف المعيدداري  1,1وبمسددتوى معنويددة  %2ممددا يبددين أندده
هنالك أةر ايجابي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على االردن.

 )23،24،22،21،22تراوو المتوسط الحسابي لهذه األسئلة من  219إلى  314وبدانحراف معيداري
تراوو من  3191إلى  1113وبمستوى معنوية  %2مما يبين أنه في المتوسط هناك معوقات
تطبيق المعايير الدولية باإلضدافة إلدى وجدود انجدازات فدي تطبيقهدا مدع مالحظدة وجدود فجدوة

في هذا التطبيق وهذه الفجوة واضحة باالضافة إلى وجدود بعدو المشداكل فدي هدذا التطبيدق
وتعاون متوسط لدى الجهات المعنية بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

وفي المتوسط يتضح وطبقاً للفرضية الةالةة والرابعة أنه هنالك ميل نحو التوافق بين

البيئة األردنية والمعايير الدولية المحاسبية وكذلك نحو التطبيق ويوجد تباين متوسط في التطبيق

والتوافق وذلك وفقاً آلراء عينة الدراسة وبمستوى معنوية .%2
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الخالصة :

 ) 1للمعايير المحاسبية دور مهم في قياس السلوك االقتصادي لمنظمات األعمال وتحديد نتدائج
النشاط وبالتالي تحديد أسعار أسهم الشركات في أسواق المال .وكذلك لهدا دور مهدم بالتدالي

في توزيع الةروة بين أفراد المجتمع.

 ) 2ان توافق وتطبيق البيئة الوطنية مدع البيئدة الدوليدة فدي مجدال المعدايير المحاسدبية الدوليدة لده
منافع وفوائد وأمام معوقات وصعوبات وتترتب عليهم نتائج وانعكاسات قد تكون إيجابية وقد

تكون سلبية اال أنه الجانب السلبي أكةر ميالً في البيئات الوطنية التي لم تصل بعد إلى مدا

وصلت إليه البيئات الدولية المتقدمة.

 ) 3لتطبي ددق المع ددايير المحاس ددبية الدولي ددة ف ددي البيئ ددة األردني ددة هن دداك متطلب ددات ومقوم ددات ينبغ ددي
توافرها.

 ) 4لتنفيذ هذا البحث فقد تم اللجوء إلى استبانة للتعرف على آراء المهتمين في الجانبين العلمدي
والعملي ويمكن فدي ضدوء اجابداتهم االعتمداد علدى النتدائج التدي تدم التوصدل إليهدا مدن خدالل

التحليل.

 ) 2دللددت اإلجابددات علددى أن البيئددة األكاديميددة األردنيددة تتبدداين فددي مدددى توافقهددا مددع المعددايير
المحاسبية األردنية من يتطلب معه العمل على زيادة هذا التوافق وتشجيعه.

 ) 5كم ددا أن اإلجاب ددات دلل ددت عل ددى أن البيئ ددة العملي ددة األردني ددة أيضد داً تتب دداين ف ددي م دددى تطبيقه ددا
للمعددايير المحاسددبية الدوليددة ويتطلددب العمددل علددى بحددث العوامددل والمقومددات للوصددول إلددى
تطبيق كامل وسليم للمعدايير المحاسدبية الدوليدة إذا مدا كاندت تلدك المعدايير تدؤدي إلدى نتدائج

إيجابية.
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