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األستاذ املساعد بقسم احملاسبة
كلية إدارة األعمال يف جامعة الباحة

:امللخص

 ال أن أري تتر الدساستتاز سريتتتز ه حمتوا تتا لت،(IFRS) اجتهتتك ري ت متتا دامل العتتاي م ايبيتتق معتامل ال توالي ا اليتتة الداليتتة

 امتا، املهدف ذا البحث م معرفة الفوالتد ا رجتوم متا ايبيتق ا عتامل ا استبة الداليتة ه بيئتة اأ متامل الستعودملة،الدامل ا ت دمة
رجوم ما ايبيتق معتامل تداد ال توالي ا اليتة الداليتة
ّ  ابيّنك نتالج الدساسة بعض الفوالد ا،ا عوقاز اليت قد ايرأ ه مرحلة التيبيق
 ال أنته متا يحيتة أ تر، ريتحسني نو يه ا علوماز ا اسبية االتعتملت متا ق تة مستتددم تذ ال توالي،ه بيئة اأ مامل السعودملة
 اريتذل ايبيتق بعتض متا ا عتامل ه الوقتك ااتاك ريمعيتاس ال يمتة،ناك دم استتعداد لتيبيتق معتامل تداد ال توالي ا اليتة الداليتة
 امتتا اواتتياز الدساستتة اتتراسم استتتحدا تتتان تتبتتة تابعتته ايبيتتق ا ع تامل اقيتتا، االتتذ قتتد ملكتتون لتته أبعتتاد ستتلبية،العادلتتة
.فعالية التيبيق ل أسض الواقع
. ا ملكة العربية السعودملة؛ معامل الت اسملر ا الية الدالية:الكلمات املفتاحية
The Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in
Saudi Arabia
Dr. Maree A. Alamri
Assistant Professor, Department of Accounting
Faculty of Business Administration at Albaha University

Abstract:
Many countries have embraced IFRSs (International Financial Reporting Standards) as the
accounting and auditing standards for their countries. The accounting regulatory body in Saudi
Arabia, SOCPA (Saudi Organization for certified public accountants) has also followed this and
has mad the adoption of IFRS mandatory for all listed companies for financial statements as of
1st January 2017. This paper will focus on the benefits of IFRS and issues or problems arising
within the implementation of The views of the respondents are analyzed showing variations in
opinions but manly that IFRS would enhance user’s confidence in financial statements on whilst
the current Saudi context is not ready for implementation of some of the IFRSs such as fair value
as it may result in misuse. This research concludes by recommending implementation committee
to be established in order to assist companies in converging to IFRS and to insure a successful
implementation is achieved.
Keywords: Kigdom of Saudi Arabia, International Financial Reporting Standards (IFRS).

. يشكر الباحث عمادة البحث العلمي يف جامعة الباحة على الدعم املقدم إلجناز هذه الدراسة1

- 310 -

د .مر با ل العمر  :ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة

مقدمة:

هتدف الت اسملر ا الية ام ا دمي بيايز مفيدم ا اأداء ا اك للمنشأم م مستددم ذ ال والي
(ا ستددمني )users -ما ا ست مرملا اأاحاب ا باحل ،اقد ختتلف نوع ا علوماز ا اسبية ا راد ا دميها
للمستددمني حبسب ا تيلباز النظامية اافة م ال اليت ملرغب ا ست مران اأاحاب ا باحل االطالع ليها
اب تالف اجملتمعاز ،اقد أد ذا ام اال تالف ه حمتو اشكل اطرمل ه رض الت اسملر ا الية حومل العاي
اريذل م ا تالف ه مستو االفباح ه الت اسملر ا الية Dunne, T., Fifield, S., Finningham, G.,

Fox, A., Hannah, G., Helliar, C., Power, D. Veneziani, M; Jackling, B., Howieson, B. and
Natoli, R., 2012; Daske, H., Hail, L., Leuz, C. and Verdi, R., 2008;) Armstrong, Barth,
; .)Jagolinzer, and Riedl 2010; Soderstrom and Sun 2007; Ball 2006ن اجود ذ اال تالفاز

أد م بذمل اتهود االسبل ما جملس معامل ا اسبة الداك  IASBإلاداس جممو ة ما ا عامل ا اسبية هتدف
ام الت اسب االتجانس ه حمتو الت اسملر ا الية تعل ا نشآز ه معظي الدامل اتبع هنجا حماسبيّا متجانساّ ند
ا يا Schroeder et. al., 2014
داد ال والي ا الية ااإلفباح نها اريذل اافاظ ل االست راس االقتباد
ن ا وس اأسا الذ ارّريتز ليه معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSو فكرم جتانس الت اسملر ا اليه

حومل العاي حبيث ملسهل ل ا ست مرملا ما مجيع اسجاء العاي معرفه ام اسنه احتليل ااستنتاج ال راسز االقتبادملة
ا تعل ة ابست ماساهتي ا الية.
ااّبا ا هلذا النهج ،اجتهك الك ما دامل العاي م ايبيق -أا التحومل أا التوافق مع  -معامل الت اسملر
ا الية الدالية  IFRSااليت أدز م استجالب ري ما الدامل هلذ ا عامل  ,االيت قد مت ايبي ها حىت اآلن فيما
مل اسب  1٧0دالة ( )IFRS, 2017بعض الدامل ا يب ة عامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSقامك بتيبي ها
للفوالد ا رجوم ما التيبيق االيت مت سرد ا ه الدساساز الساب ة ال أن البعض اآل ر قاموا بتيبيق ا عامل ريأحد
الضغوطاز السياسيه ل ال الدامل لتتمكا ما اابومل ل اقرتاظاز مالية أا ريأحد الشراط لالنضمام ام
منظماز ا يه ()Hassaan Rankin and Lu. 2014; Nurunnabi, 2014; Hamidaha, 2015
قامك ا ملكة العربية السعودملة مم له ه اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني (اتهة ا نظمة هنة ا اسبة
اا راجعة ه ا ملكة العربية السعودملة) ابلبدء ه مشراع التحومل ام معامل ا اسبة اا راجعة الدالية ه ام
 )Alzeban, 2016( 2012معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSليسك جدملدم ل مهنة ا اسبة اا راجعة
ه ا ملكة العربية السعودملة حيث ن مجيع الشررياز اليت ا ع حتك شراف مؤسسة الن د ( )SAMAالبنوك
اشررياز التأمني ه ا ملكة العربية السعودملة ملتمه بتيبيق ذ ا عامل حسب اأنظمة البادسم ما مؤسسه الن د
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( )Alzeban, 2016اقد أااحك اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني المل ح بة ايبيق ا عامل السعودملة
أنه ميكا للشررياز االستعانة مبعامل الت اسملر ا الية الدالية ه حامل دم اوفّر معياس سعود لذل .
ريما ان اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني اتهة الرقابية ااإلشرافية ل مهنه ا اسبة اا راجعة ه
ا ملكة العربية السعودملة اا دولة إباداس ا عامل ااإلجراءاز ا تعل ة مبهنة ا اسبة الكا ناك أملضا جهاز
أ ر مل تض نظامها ه ا ملكة العربية السعودملة أن اكون اتهة ا شر ة للمؤسساز االشررياز اليت اندسج حتتها
 ،مؤسسه الن د 1اعترب احد ذ اتهاز االيت ا تمدز ايبيق ا عامل الدالية ند اداس الت اسملر ا الية لل ياع
ا اك منذ ( 2002ا ي االسلمان .)2012،
 2.1أمهية الدراسة:
ن دساسة ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ذاز أمهية ابلغة ا ااة ه اأسواق الناشئة حيث ري رز
الدساساز ه ذا السياق ل الدامل ذاز اسواق مت دمة؛ مما أد م نداءاز ما الباح ني عرفه مد أتق
ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSل االسواق الناشئة ( .)Judge, 2010ن ندسم اأدبياز حومل ايبيق
معامل الت اسملر ا الية الدالية ل البيئة السعودملة ملتيلب اجود دساساز ااحبا حومل ذا التحومل ا بة طرح
للتحومل ام معامل ال والي ا الية الدالية  ،ن حتومل ا ملكة العربية
التساؤمل حومل الفوالد اا عوقاز االتحدايز ّ
السعودملة ام ا عامل الدالية ملعترب ما أريرب اأ ي اخليواز اليت ختيو ا مهنة ا اسبة ه ا ملكة العربية السعودملة
منذ أتسيس اتمعية السعودملة للمحاسبني ال انونيني اقد مت لتام الشررياز ا دسجة ه سوق اأسهي بتيبيق معامل
الت اسملر ا الية الدالية  IFRSابتداء ما اامل ملناملر  201٧ا ل الشررياز غ ا دسجة البدء ه التيبيق ما أامل
ملناملر .2018
أظهرز الدساساز الساب ة ان الدامل انهج منهجني ند ايبيق ا عامل الدالية :االلتام أا اال تياس ،
ل د ا تمدز اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني اليرمل ة اإللتامية للتيبيق اال ان ناك اباملا ه اجهاز النظر
ه الدساساز الساب ة حومل نتالج ااّباع ذا النهج ((DeFond, M., Hu, X., Hung, Christensen, 2015
) .M. and Li, S., 2011ن مجيع ذ العوامل (اغ ا) مل ودي ام اهلدف ما الدساسة ااسئلة البحث.
 3.1هدف الدراسة :هتدف ذ الدساسة م حتدملد امعرفة الفوالد ا رجوم ما ايبيق مبعامل الت اسملر
ا الية الدالية االعوامل اليت قد اؤقر ل ملية التحومل اليها اسيتي الواومل ام ذا اهلدف رب شراك اأطراف
ذا العالقة ه الدساسة ري ملتي اإلجابة ل أسئلة البحث اليت سيتي راها ه السياق التاك.

1

اعترب مؤسسة الن د اتهة الرقابية ل مجيع الشررياز اا ؤسساز ا الية.
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 4.1أسئلة الدراسة:

ناك سؤاالن سليسان مها:
رجوم ما ايبيق مبعامل الت اسملر ا الية الدالية؟
 .1ما الفالدم ا ّ
 .2ما العوامل اليت اسا ي /اعيق ملية التحومل م معامل الت اسملر ا الية الدالية؟
 5.1منهجية الدراسة:
ملعتمد جراء ذا البحث ل ا نهج (الواف ببوساه ا سحية)؛ لتح يق دف الدساسة ،حيث مت
اوظيف ذا ا نهج ما المل ا ابالز الشدبية مع اأطراف ذا العالقة ما حماسبني ،امراجعني اسجيني،
امدساء شررياز ااهليئاز التشرملعية ،م ل يئة ا اسبني ال انونيني ،اريذل ما المل اوزملع قالمة است باء ل
ؤالء اافة ام اأريادمييني ما أقسام ا اسبة ه اتامعاز السعودملة ،اما مث معرفة آسالهي حومل ايبيق معامل
الت اسملر ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة.
 6.1أدوات مجع البياانت:
للواومل م دف الدساسة مت اال تماد ل ا ابالز الشدبية عرفة اآلساء حومل ظا رم ايبيق معامل
الت اسملر ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة ،اريذل مت استددام قالمة االست باء تمع البيايز الالزمة ما
اأطراف ذا العالقة ما ينة جمتمع الدساسة ،اقد مت ارايب اإلجاابز ل م يا ليدرز ()Likert scale
ذ اخلمس ن اط ل يا مد مواف ة اا دم مواف ة ا شاسريني ه الدساسة ل العباساز ا دسجة ه قالمة
االست باء حبيث  =1موافق بشدم  = 2موافق  = 3ال ادس  = 4غ موافق  =5غ موافق بشدم ،اقد مت
اأ ذ ه اال تباس العدملد ما الدساساز الساب ة ند داد قالمة االست باء اابلتحدملد دساسة ( Morris et al
 )2014االذملا قاموا بدساسة حومل ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ه اسرتاليا أملضا ،مت دساج دد ما العوامل
اليت ظهرز ما المل ا ابالز الشدبية ا دساجها اما قالمة االست باء.
مت ا سيي االستبانة ام قسمني :القسم األول حيتو
اذل

ل اأسئلة الدميوغرافية للمستجيبني لالستبانة

لك ملتي ياء ال اسئ افاايل أري ر ا ا ستجيبني االيت أملضا مفاد ا ا سيي ا ستجيبني :أما القسم

الثاين فيحتو

ل جممو ة ما اأسئلة حومل ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة.

 1.6.1صدق وثبات أدوات الدراسة:
1.1.6.1صدق أدوات الدراسة :اللتح ق ما ادق قالمة االست باء مت رض حمتوا ا ل ينة ما
اأريادمييني ه اقسام ا اسبة ه دد ما اتامعاز للتأريد ما ااوح العباساز اقابليّتها للفهي ،اأن اأسئلة
ا سردم ه قالمة االست باء اتناسب مع اهلدف ما ذ الدساسة.
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 2.1.6.1ثبات أداة الدراسة :للتح ق ما قباز االاساق الدا ل

قالمة االست باء مت استددام

معادلة ال باز ريرامباخ الفا ( )Cronbach alphaان ذ ا عادلة ملنتج نها قيمة بني افر ريحد ادىن ا ااحد
ريحد ا ل حيث اذا ريانك النتيجه ااحد ملكون دليل ل قباز البيايز ااذا ريانك النتيجة افر فهذا ملعين
دم اجود قباز ه البيايز اقد أااف اإلحباليون ان نتيجه ريرامباخ الفا ا ل ما  0.6افيد ب باز البيايز
 ،اقد اظهر حتليل ريرامبا الفا للبيايز نتيجة  0.690االيت اعترب م بولة ه م ل ذ الدساساز ريما أشاسز
فامللد.)Field, 2009( 2009 ،
 7.1جمتمع الدراسة وعينة الدراسة:

ملتكون جمتمع الدساسة ما:

• مراجع ااساابز ا ر بني تاالة مهنة ا راجعة ريما ه دليل اهليئة السعودملة للمحاسبني
ال انونيني ،اقد مت سسامل االستبانة اإللكرتانية ل مجيع مكااب ا اسبة ا ر بة.1
• ا دساء ا اليني اا اسبني ه الشررياز ا دسجة ه سوق اأسهي السعود  ،امت ذل
اداامل ملظهر بيايز الشررياز ا دسجة ه سوق اأسهي.

رب موقع

• اأريادمييني ه أقسام ا اسبة ه اتامعاز السعودملة .اقد مت سسامل االستبانة اإللكرتانية ام ينه
ما أقسام ا اسبة ه ذ اتامعاز.
• اتهاز الرقابية االتشرملعية م ل اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني ا يئة سوق ا امل.

 8.1حدود الدراسة:
مت جراء الدساسة ابأ ذ ه اال تباس ا دداز التالية:
 اال تماد ل قالمة االست باء ريأدام تمع البيايز اافة م ا ابلة الشدبية؛ لذل فإن نتالجالدساسة مبنية ل ا علوماز ا دمة ما الفئاز ا شاسرية ه اأدااني.
 دم ال دسم ل اعميي نتالج الدساسة ،اذل ريون الدساسة اشتملك ف ط ل بعض الفئاز ما معدامستددم الت اسملر ا الية اأاحاب ا باحل.
اثنيا :اإلطار النظري
 1.2تطبيق معايري إعداد القوائم املالية الدولية:
ملسهي ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSه حتسني نو يه ادسجه اإلفباح االشفافية للمعلوماز
ا دمة ه الت اسملر ا الية ( )Poudel, G., Hellmann, A., & Perera 2014اأملضا ملسهي ه قابلية ا اسنة ما
1

 http://www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/License-01-03-2018.aspxمكاتب المراجعة المرخصة في موقع الهيئة.
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بني الت اسملر ا الية للشررياز ل النياق الداك املتضح ذل ه اعرملف اجمللس معامل ا اسبة الداك

()IASB

موحدم ما معامل داد ال والي ا الية حبيث
أبن أحد أ دافها و" :ايوملر (مبا خيدم ا بلحة العامة) جممو ة ّ
اكون ذاز جود الية ام بولة امفهومة اقابلة للتيبيق ل نياق داك ،اكون ذ ا عامل مبنية ل مبادئ
اااحة .جيب ل ذ ا عامل أن اتيلب جود الية ما االفباح االشفافية اال ابلية للم اسنة للمعلوماز اليت
ابدس ه الت اسملر ا الية ااال فباحاز ا الية اأ ر اذل ري اسا د ا ست مرملا اا ستددمني هلذ ا علوماز
ا الية ما اختاذ قراساهتي االقتبادملة".1
اقد أسهي جملس معامل ا اسبة الداك ام ايبيق ذ ا عامل ه اري ر ما  1٧0داله حىت االن
( )IASPLUS, 2017ا قد أسهمك ري ما الدساساز ه قراء البحو حومل أقر ايبيق معامل الت اسملر ا الية
الدالية  IFRSل ري ما ا تغ از ا اسبية ااالقتبادملة م ل :السيولة ،اكلفة سأ ا امل ،امستو اإلفباح ,
اريذل م معرفة العوامل ااأسباب اليت اؤقر ه ايبيق ا عامل الدالية انتاجها ل سوق ا امل.
اقد ذريرز االدبياز ذاز العالقة فوالد ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSحيث اعتز ما
ومبوق ا بوب ( ) 2012
االست ماس ه أسواق ا امل ه الدامل ا يب ة هلذ ا عامل حيث اجد ب قمان داس
ان ناك اسافا ا ملحوظا ه حجي التداامل بعدما ا تتمك الدامل حمل الدساسة ا تماد ايبيق معامل الت اسملر ا الية
الدالية .(Brüggemann, Daske, , Homburg and Pope. 2012 ) IFRS
اأملضا اجدز دساسة د فوند ونق اك  2011أن التيبيق اإللتام عامل ا اسبة الدالية ملؤد ام
زايدم ه است ياب سؤا اأموامل ما انادملق االست ماساز اأجنبية(DeFond, M., Hu, X., Hung, M. .
) and Li, S 2011ريما اجدز دساسة اسمسرتانق ،ابس  ،جاقولينتس اسملدمل ( )2010ان سدز فعل اسواق
ا امل اأاسابية ه ام  2005ريانك اجيابية ندما مت اإل الن ا التحومل ام معامل الت اسملر ا الية الدالية .
) ، (Armstrong, Barth, Jagolinzer and Riedl,.2010ريذل اااحك دساسة داس املل ليت ،ا ف د
( )2008ان ايبيق ا عامل الدالية ملؤد م حتسني ه مستو السيولة ه اأسواق ا الية ( Daske, H., Hail,
. )L., Leuz, C. and Verdi, 2008
ال أن دساسة ريرملستني ،ك ،االكر ازن ( Christensen, H.B., Lee, E., Walker, M. and Zeng,
رجوم ما ايبيق ا عامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSارتااح ل حسب
 ) C., 2015أبدز أن م داس الفالدم ا ّ
طرق التيبيق اليت حتتذ ه أ دالة ,حيث ن اأقر النامجة ما التيبيق اكون اريرب ندما ملكون التيبيق
ا تياس  ،اليس التاميا ريما أااف الباح ون أن ناك القة بني الفالدم ا رج ّوم ما ايبيق ا عامل الت اسملر ا الية
https://www.iasplus.com/en-gb/standards/other/preface
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IFRS

مب داس ال نا ة لد معد

اجهك
ذ الت اسملر بدأ االفباح االشفافية ه الت اسملر ا الية ،اقد ّ

ابين فكر التيبيق اإلزام للمعامل الداليه ااقر ا ه حتسني جودم
ذ الدساسة انت اداز حومل م داس الفالدم ما ّ
الت اسملر ا اليه ) (Christensen, H.B., Lee, E., Walker, M. and Zeng, C., 2015ابإلاافة ام ذل ف د
اجد ابمل ( )2006لدساسته اليت طب ك ل  4دامل شرق آسيوملة قامك بتيبيق ا عامل الدالية ان نتاج التيبيق
االلتام للمعامل الداليه أد م ايبيق شكل للمعامل دان أ اغي جو ر ه أسس امبادئ داد الت اسملر
ا الية (.)Ball,2006
اقد ملر البعض أن السبب اساء ال بوس ه التيبيق هلذ الدامل و دم اجود فا لية ه التيبيق ا دم
شر ة ل ملية التيبيق ،لذل ليس ا يلوب ف ط التيبيق اإللتام الكا
اجود شراف اسقابة ما اتهاز ا ّ
فعامل ،حيث ن اإللتام الضعيف قد ملولد فراة للشررياز ابلتال ب حبيث
جيب أن ملكون ناك ايبيق لتام ّ
استددم طرق حماسبية تتلفة لنفس اأحدا اإلقتبادملة ( De George, E.T., Li, X. and Shivakumar.
 ،)2016أملضا اغي ا عامل ا اسبية ال ملكف لتحسني جودم الت اسملر ا الية حبد ذااه دان االلتفاز م وامل
أ ر  ،حيث اجدز دساسة ابمل سابا املو)  (Ball, R., Robin, A. and Wu, J. 2003انه ند النظر ه
ايبيق بعض دامل شرق آسيا عامل الت اسملر ا الية الدالية ريانك الت اسملر ا الية ذاز جودم متدنية م اسنة ابلدامل
اأاسابية ا يب ة.
ما يحيه أ ر ليس ما ا تي أن ملنتج ا ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية  IFRSالنتالج اإلجيابية
ا ذريوسم ساب ا حيث ريان ناك حتفظ ه أدبياز الدساسة حومل اعميي نتالج ايبيق ا عامل الدالية ه مجيع الدامل،
ن ظهوس نتالج جيابية لدالة قامك بتيبيق ا عامل الدالية ال حيتي ان اعكس دامل أ ر نفس النتالج ما التيبيق،
اذل لوجود ا تالف ه طبيعة ريل دالة ما يحية :شكل انوع يكلة سأ ا امل اا تالفاز ه أنظمة ااكومة
االرترييبة االجتما ية ااالقتبادملة ،هلذ اأسباب ملبعب اعميي النتالج ا تعل ة ابلتيبيق ل مجيع الدامل
((Fox, A., Hannah, G., Helliar, Brüggemann, U., Daske, H., Homburg, C. and Pope,2013
;C. and Veneziani, M., 2013 ; Hope, 2006; Ding, Y., Jeanjean, T. and Stolowy, H., 2005
(Ramanna and Sletten, 2014; Judge, W., Li, S. and Pinsker, R., 2010; Clements,
Neill, and Stovall, 2010).
اعد ا عامل ا اسبية أحد سريالت النظام االقتباد االرأ ماك ،لذل ندما ملتي افضيل هنج حماسيب
موحد ما اأنظمة
موحد ( ل سبيل ا امل :معامل الت اسملر ا الية الدالية  ) IFRSقد ملؤد ذا م ابين نوع ّ
موحد لل يام ابلتعامالز االقتبادملة قد مل تض أن ال اباغ ذ التعامالز
االقتبادملة االرأمسالية ،افضيل هنج ّ
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بيرق تتلفة حبجة أن ذ اليرمل ة

أفضل ما اليرق اال ر ا وجودم ( )Walker ,2010اما يحيه أ ر

أملضا اأسلوب ا تبع ه التعامالز االقتبادملة اليت ملعتمد فيها ل اوافر ا علوماز ا الية اا اسبية قد ملكون ما
اأنسب ايبيق ا عامل الدالية هبا أري ر ما الدامل اليت ال اعتد بذل ( De George, Li and Shivakumar,
.)2016
اقد ملكون ا امل اأنسب هلذا السياق و معياس ال يمة العادلة )معياس الت رملر ا اك الداك (13االذ
ملكون استددامه ه الدامل ا ت دمة مبين ل ا علوماز ا تاحة ه السوق ميكا اال تماد ليها الكا ند ايبيق
ذا ا عياس ه اأسواق الناشئة فإهنا اتبف ابل بوس ه اأنظمة التشرملعية ،الذل قد ملود ايبيق ذا ا عياس
ام التال ب ه ملية اإلفباح ()Fiechter and Farkas 2017
ذريرز اأدبياز الفالدم ا رابية بتيبيق أا ا واءمة مع معامل الت اسملر ا الية الدالية الكا نلفك انتبا
ال اسئ ام بعض اتواب السلبية حيث قد مل تض ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية أن ملكون نظمة أجنبية
ال دسم ل التأق ل ا ماسساز ا اسبية ه ذ الدالة دان أن ملكون هلا أ مساءلة ا و السبب ا توقع لعدم
ايبيق الوالايز ا تحدم هلذ ا عامل .1
 2.2تطبيق معايري القوائم املالية الدولية يف اململكة العربية السعودية:

ند النظر ه الدساساز الساب ة جند ناك ال ليل ما ا راجع اليت سريتز ل معامل ا اسبة الدالية ه
ا ملكة العربية السعودملة اسيتي ه ذا اتتء سرد لألدبياز ا تعل ة بذل .
دساسة ا االسلم  )Heather and Alsuliman , 2017) 201٧االّتني قاما فيها مبراجعة ن دملة
لألدبياز ا تعل ة اب عامل الدالية ه البيئة السعودملة ااستنتجا أنه جيب اال ذ ه اإل تباس العوامل ا لية ند
ادس ه اتامعاز السعودملة
ايبيق معامل ا اسبة الدالية ه ا ملكة م ل اأنظمة الشر ية امنا ج ا اسبة اليت ّ
اال افة ا لية ،جيب أ ذ ذ العوامل ه اال تباس ري ملكون ناك ايبيق يجح للمعامل الدالية ( Heather and
)Alsuliman , 2017
دساسة ال حياين ( (Alkhtani, 2010) )2010الذ يقش مكانية ايبيق معامل ا اسبة الدالية ه بيئة
ا ملكة العربية السعودملة االذ استنتج الباحث ما ذ الدساسة أن ايبيق ا عامل الدالية ه البيئة السعودملة
سيكون له فوالد اجيابية ال أنه ما ا تمل أن ملكون ناك اعوابز مباحبة ه مرحلة التيبيق  ،اأااف
الباحث أنه سيكون ناك اعوبة لد ا اسبني ه فهي ا عامل لكوهنا معامل جدملدم ل البيئة السعودملة اال
1الوالايز ا تحدم اسمح للشررياز اأجنبية ابستددام معامل ا داد الت اسملر ا الية الدالية تملد ما التفاايل حومل دم ايبيق الوالايز Gelter, M., & Eroglu,
) Z. G. K. (2014ا تحدم للمعامل الدالية انظر حبث
- 317 -

جملة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)20حمرم 1441ه – سبتمرب 2019م

ملوجد لدملهي ال دسم ل اإل ام ببعض مفا يمها مضيفا أنه ما ا توقع أن اكون ناك شكاالز ه فهي ا ايبيق
ا عامل الدالية سقي  32ا 39امعامل ال والي ا الية الدالية  2ا  ٧ا .8
اريان لد دساسة ال حياين ( )2010بعض التحفظاز حومل ايبيق معياس ال يمة العادلة ه ا ييي االاومل
اذل أنه ال ملوجد سوق فعامل للت ييي اريذل دم اجود متدببني ه ذا اجملامل اان داس اتهاز الرقابية
فعاال ال بد ما
الفعامل .اأااف ال حياين ( )2010أنه ري ملكون ايبيق ا عامل ّ
اعيف الا ملسا ي ه التيبيق ّ
ا وملة داس اتهاز الرقابية االتنفيذملة.
قام ا ي االسلمان  )Almotairy and Alsalman, 2011) 2011بدساسة حومل ايبيق ا عامل
الدالية ه بيئة ا ملكة العربية السعودملة اأااف الباح ان أنه جيب ل اتهاز التنظيمية ه ا ملكة العربية
السعودملة (اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني ،ازاسم التجاسم ،يئة سوق ا امل ،امؤسسه الن د) ال يام بعمل
مشرتك لتذليل البعاب لك ملتي ايبيق ا عامل الدالية ه ا ملكة اذريرا بعض ا رتحاز اليت ملنبغ ل اتهاز
ا نظمة ا شاسرية ه مواجهتها م ل:
 .1التأريد ما أن مجيع الشررياز قامك بتيبيق التعليماز البادسم مع ااع سقابة ل التيبيق افرض
غراماز ل اإل المل ابلتيبيق.
 .2ابين اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني داساز ادسملبية مك فة للموظفني ه داساهتا فيما خيتص اب عامل
الدالية أسوم مبؤسسة الن د.
 .3جيب ل أقسام ا اسبة ه اتامعاز االكلياز ا عنية أن ا وم إباافة ما ملتعلق اب عامل الدالية ه
منا جها الدساسية.
 .4ما التحدايز ا وجودم دم اجود ا دتبني ه جمامل ا عامل الدالية الك ملتي مواجهه ذا التحد
سيكون ناك طلب ل ا اسبون اا راجعون الذملا لدملهي رب ه جمامل ا عامل الدالية.
بعدما مت رض اأدبياز ا تعل ة اب عامل الدالية اال ا تعل ة اب ملكة العربية السعودملة ملنت ل سياق
الدساسة ام رض نتالج الدساسة:
اثلثا :نتائج الدراسة:
ه ذا اتتء ما الدساسة سيتي رض النتالج اليت مت مجعها ما ا ابالز الشدبية اقالمة االست باء.
املبني اتدامل ( )1قالمة اب ابالز الشدبية االذ سيتي رض نتالجها ه اإلطاس ا ناسب مع نتالج قوالي
االست باء االيت مت معاتة ذ اال م ا طرملق بريمج التحليل االحبال ( )SPSSا عرفة نو يه اال تباساز
اجملمعة ما قالمة االست باء ذاز اوزملع طبيع أم
اليت ستجر ل العينة جيب أاال ا تباس ما ذا ريانك البيايز ّ
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غ طبيع ) .(Normally/non-normally distributedلذل مت جراء ا تباس شاب ا ال (shapiro 1
) wilkإل تباس ا تدالية اوزملع البيايز اقد مت سفض فراية اال تباس اليت افرتض أن العينة ذاز اوزملع طبيع أ
أن العينة ذاز اوزملع غ طبيع لذل اجب استددام طرق معاتة البيايز ذاز التوزملع غ اليبيع ريا تباساز
مان ااين اريراسكامل االس ( )Kruskal-Wallis, Mann- Whitneyااليت اعد ا تباساز ال معلميه (Non-
 parametric testsال تباس الفراقاز فيما بني اجملمو از ،اابني اتداامل ما  1ام  4ااف دميوغراه للعينة
ا شاسرية ه ا ابالز الشدبية اقالمة االست باء.
جدول ( )1عدد املقابالت الشخصية وجهة عمل املشارك
رمز املشارك

جهة العمل

1

اتمعية السعودملة للمحاسبني ال انونيني

2

اتمعية السعودملة للمحاسبني ال انونيني

3

اتمعية السعودملة للمحاسبني ال انونيني

4

أستاذ جامع

5

مراجع اسج (شرمل )

6

ضو جملس معامل ا اسبة الداك (ساب ا)

ست مقابالت

اإلمجايل

ملبني اتدامل ( )1مجاك دد ا ابالز الشدبية ،اريذل اتهة ا رابط هبا.
جدول ( )2نتائج قائمة االستقصاء للمجموعات
م

اجملموعة

عدد االستباانت

النسبة اىل امجايل االستباانت املستلمة

1

اجلهات الرقابية

5

%٧.5

2

احملاسبون القانونيون

1٧

%25.٧

3

احملاسبون يف الشركات

20

%30.3

4

أكادمييون

16

%24.2

5

أخرون

8

%9.01

66

%100

اإلمجايل

العينة.

ملبني اتدامل ( )2ا سيي للمجمو از ا شاسرية ه قوالي االست باء انسبة سداد ريل جممو ة م مجاك
جدول ( )3املؤهل األكادميي واملهين
املؤهل املهين

املؤهل األكادميي
بكالوريوس

24

الزمالة األمريكية

٧

ماجستري

28

الزمالة الربيطانية

13

دكتوراه

12

الزمالة السعودية

13

 1ملعد ا تباس شاب ا املل ا تباس ا تدالية العينة حبيث اكون موز ه اوزملعا طبيعيا ملتي افرتاض أن العينة موز ة اوزملعا طبيعيا اقد مت جراء اال تباس امت سفض الفراية بذل
اعترب العينة موز ة بيرمل ه غ مستو .
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ملبني اتدامل ( )3ا ؤ ل اأريادمي اا هين ( ن اجد) للمشاسريني ه قالمة االست باء.
جدول ( )4القطاعات اليت ينتمي اليها افراد العينة
القطاع

العدد

القطاع املايل واملصريف

٧

االستثمار الصناعي

4

مكاتب املراجعة

8

الطاقة والكهرابء

4

اجلهات احلكومية

23

آخرون

20

اإلمجايل

66

ملبني اتدامل ( )4دد االستجاابز بناءا ل اتهة اليت ملنتم ليها ا ستجيب ل المة االست باء.
أ -الشركات السعودية والتحول إىل معايري احملاسبة الدولية:
اريديوم أالية هلذ الدساسة ريان ما الواجب اوجيه سؤامل مهي لل المني ل انظيي مهنة ا اسبة اا راجعة
ه ا ملكة العربية السعودملة" ا و اذا مت ا تماد ا عامل ا اسبة اللمراجعة الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة
اأفاد اأستاذ ( )1حومل ذ ال ضية أبن" :العاي مجيعه أابح خييو حنو التحومل م ا عامل الدالية إل داد ال والي
ا الية ااالحتاد اأاسايب له  10سنواز منذ ان بداء بتيبيق ا عامل  ...ا ت د ان التحومل ام ا عامل الدالية حمتّي
ل اتميع" ،ال أن ريلمة "حمتي ل اتميع" ريان ما الواجب الوقوف ند ا االسؤامل اذا الوالايز ا تحدم ي
ا ي ابلتحومل م معامل ا اسبة الدالية حيث أفادز اأستاذم ( )5أن" :ا عامل ا اسبية االمرملكية US GAAP
اعمل اما طاس موحد امرابط ابلنظام الضرمليب اال انوين ..خل لذل ما البعب التغي ".
ال أن اأستاذ ( )6ريان له سأ آ ر حيث أفاد أبن" :الوالايز ا تحدم ال ختضع أحد اال ارملد ال أن
ا تحكمة ه ال راس ا ااة ال اليت ايبّق ليها .امعامل ا اسبة الدالية ال ختضع لرأ الوالايز
اكون
ا تحدم ،ا منا ملتي اختاذ الرأ فيها ه لندن ،فلذا ال أ ت د أهنا ستتحومل عامل ا اسبة الدالية".1
ريما أااف اأستاذ (ج) ملضاح متعلق ابالساباطاز ا ادملة االيت ريانك أحد اأسباب ا ؤدملة للتحومل م
ا عامل الدالية" :أن التكلفة ااتهد الذ ا وم به اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني لك ابدس معياسا ااحدا
اب ظة ،قد ابل ه بعض اأحيان م مليون سايمل للمعياس الواحد ،اريذل قلّة ا واسد ا الية للهيئة".
ريما أااح اأستاذ (ب) أن ما اأسباب اليت أدز م التحومل م ا عامل الدالية دم ال ة ه ا عامل
السعودملة ااالية؛ حيث أهنا ريانك باسم ا ارمجة للمعامل اأمرملكية ند استجالهبا ،اي ملتي ايوملر ا أا حتدمل ها

 1م اله ) Gelter, M., & Eroglu, Z. G. K. (2014اعرض ابستيراد حتومل الوالايز ا تحدم ام ا عامل ا اسبة الدالية.
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منذ ذل ااني ،أما ابلنسبة للنواح اليت ي ملكا هلا معياس سعود  ،ملتي ايبيق ا عامل اأمرملكية حىت ام 2004
امت االافاق ل اجوب ايبيق معامل ا اسبة الدالية ه اأحوامل اليت ال ملغييها معياس سعود .
ملبني اتدامل ( )5جاابز ا شاسريني ه قوالي االست باء أامل حموس ما االستبانة اابلتحدملد حومل باسم
"الشركات السعودية تدعم تطبيق معايري احملاسبة الدولية" االذ ملواح اجود بعض اال تالف ه اجهاز
نظر ا شاسريني ه الدساسة حومل د ي الشررياز للتحومل م معامل ا اسبة الدالية؛ حيث اجدز الدساسة أن
ا شاسريني ما اتهاز ااكومية ملتف ون مع ذ العباسم االذ و متوقع ،ذل أن اتهاز ااكومية اليت
سنك ذا التغي  .أما ب ية اجملمو از ا شاسرية فهناك ا تالفاز اااحة ه اجهاز النظر االذ ملتّضح ما

نتيجة االحنراف ا عياس ه النتالج ا بينة ابتدامل .اقد ملكون السبب ه ذل ال يا از اليت ملنتم اليها
ا شاسريون ،ال ياع ا اك (البنوك اشررياز التأمني) لا ملكون ناك أقر جو ر ه ريوهني قد سب وا ال يا از
اأ ر ه ايبيق ا عامل الدالية .أما ال يا از اأ ر  ،فهو اغي جو ر هلي لذل قد ملكون لدملهي حتفظاز
للتحومل م ا عامل الدالية.
اجلدول ( )5الشركات السعودية تدعم تطبيق معايرياحملاسبة الدولية
امجايل املتوسط احلساب

القطاع احلكومي

حماسب قانوين

االحنراف املعياري

حماسب

املالية الدولية

أكادميي

الشركات السعودية تدعم التحول اىل املعايري عداد القوائم

املتوسط احلساب للمجموعات

اخرى

العبارة

1

2.63

2.00

2.88

2.45

2.٧5

2.6٧

1.24

0.٧0

1.53

1.23

1.23

0.51

ملبني اتدامل ( )5مجاك ا توسط ااسايب للعينه اريذل ا توسط ااسايب للمجمو از.
الفوائد املرجوة من تطبيق املعايري الدولية:
ملبني اتدامل ( )6آساء ا شاسريني حومل حموس فوالد ايبيق معامل ا اسبة الدالية ،االذ ملبني أن غالبية
ا شاسريني ه الدساسة ريانوا ل افاق حومل العباسم "ايبيق معامل ال والي ا الية الدالية ملعتز ما ق ة ا ستددمني"
(مبتوسط حسايب قدس  ،)1.95اريذل "ملعتز ما ال دسم ل ا اسنة بني ال والي ا الية للشررياز" (مبتوسط
حيسا ما نو يه ا علوماز ا دمة للمستددمني" (مبتوسط حسايب قدس .)1.95
حسايب قدس  )1.61ا " ّ
 1مت مل اال تباس اإلحبال (ريراسكامل االس  )Kruskal-wallisاالذ نتج نه قيمه  P-value= 0.671ابذل ملتي قبومل االفرتاض انه ال ملوجد فراقاز
ذاز دالله حبالية بني جاابز اجملمو از هلذ الف رم ،مرف ه نتالج اال تباس ه ا لحق سقي2
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جدول ( )6فوائد تطبيق املعايري الدولية إلعداد القوائم املالية

1

العبارة

امجايل املتوسط

القطاع احلكومي

حماسب قانوين

حماسب

أكادميي

أخرى

املتوسط للمجموعات

تطبيق معايري إعداد القوائم املالية الدولية يعزز من ثقة مستخدمي القوائم املالية

1.95

2.00

1.59

1.85

2.31

2.33

1.61

2.00

1.53

1.35

1.٧5

2.00

1.59

1.60

1.53

1.40

1.69

2.1٧

تطبيق معايري إعداد القوائم املالية الدولية يعزز من القدرة على املقارنة بني القوائم املالية
للشركات

حيسن نوعية املعلومات املقدمة ملستخدمي هذه
تطبيق معايري إعداد القوائم املالية الدولية ّ
القوائم

ما النتالج ا دسجة ه جدامل ( )6ملتضح أن ناك افاقا ما ا شاسريني ه الدساسة حومل الفوالد ا توقعة أن
انعكس ل ال والي ا الية ه حامل ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ،ال أنه ريان ناك ا تالفاز ه اآلساء
حومل مد جا تملة بيئة اأ مامل السعودملة لتيبيق ا عامل ؛ حيث أااف أحد ا شاسريني ه قالمة االست باء ما
جممو ة "ا اسبني" أن بيئة اأ مامل ه ا ملكة العربية السعودملة غ جا تم لتيبيق ا عامل الدالية ا ااة
ا نشآز البغ م اا توسية؛ حيث ن اكلفة التحومل م ا عامل الدالية هلذ ا نشآز الية.
معوقات تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف البيئة السعودية:
استعرض ضو ا ابلة الشدبية ( )5أنه قد ملكون ناك والق ااعوابز ما ايبيق ا عامل الدالية
التالية ا عياس سقي ( )9اأدااز ا الية ،اا عياس سقي ( )15اإلملراداز ،اا عياس سقي ( ،)16اا عياس سقي ()24
اإلفباح ا اأطراف ذاز العالقة ،اقد ملكون السبب حومل اعوبة ايبيق ا عياس سقي  24ملعود لكون غالبية
ا لكية ه السوق االسهي السعود ملعود ام ا لكية اللية (.)Alamri, 2014
ريما أااف ضو ا ابلة نفسه حومل اتانب ا ض ء للبيئة السعودملة ند ايبيق ا عامل أن" :ما حسا
ااظ أ ن معامل ا اسبة العا ية ميب ة ه ري ما دامل العاي املوجد شراحاز اافس از ااسعه أغلب ا عامل
ا ذا سيكون له داس مسا د للشررياز السعودملة ه ملية التيبيق"
ما يحية قالمة االست باء ا تعل ة مبحوس "معوقاز ايبيق معامل ا اسبة الدالية ه البيئة السعودملة"،
ف د مت دساج دد ما العباساز ا تعل ة هبذا ا وس اا واحة ه اتدامل سقي ( )٧مرابة انازليا حسب نتيجة
ا توسط ااسايب ،ذ ار اجملمو از ا شاسرية أن باسم " دم ال دسم ل فهي ا عامل الدالية اافس اهتا" ما
 1مت مل اال تباس اإلحبال (ريراسكامل االس  )Kruskal-wallisاالذ نتج نه قيمه  P-valueأريرب ما  0.05ابذل ملتي قبومل االفرتاض انه ال ملوجد
فراقاز ذاز دالله حبالية بني جاابز اجملمو از هلذ الف رم ،مرف ه نتالج اال تباس ه ا لحق سقي2
- 322 -

د .مر با ل العمر  :ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة

العوامل اليت قد اؤد م اعوبة ه التيبيق ،االذ قد ملؤد

م الوقوع ه اأ ياء ند التيبيق ،ا ذ النتيجة

اتفق مع نتالج دساسة ال حياين  2012الذ اوال م أن ناك اعوبة لد ا اسبني ه فهي ا عامل لكوهنا
معامل جدملدم ل البيئة السعودملة ،اليس لدملهي ال دسم ل اإل ام ببعض ا فا يي ،ااه ال ا تعل ة إببداء
سأ مهين ”. “professional judgment
اه ذا السياق أااح بعض ا شاسريني ه الدساسة أن ناك بعض ا شكالز ه ارمجة ا عامل ما اللغة
اإلجنليتملة م اللغة العربية؛ حيث ملر البعض أن الرتمجة "سيّئة" ل حد اعب أحد ا اسبني ا شاسريني ه قالمة
االست باء ،اأنه جيب االستعانة اب عياس ابللغة اإلجنليتملة .اما جهة أ ر ريانك نتيجة اجملمو ة "ال ياع
ااكوم " تتلفة؛ حيث ال ملتف ون مع ب ية اجملمو از فيما خيص ذ العباسم (متوسط حسايب  )3.20االذ قد
ملفيد أبن نظرهتي للمعامل ه اوسهتا ااالية اااحة.
اا ترب ا شاسريون ه الدساسة أن غياب السوق الكفء ) (efficient marketأحد العوامل اليت اعيق
ايبيق بعض ما معامل الت اسملر ا الية الدالية مبتوسط حسايب قدس  ،2.19ريذل "اكلفة ايبيق ا عامل " ريانك
ما العناار اليت افق ليها ا شاسريني ه قالمة االست باء أبن هلا أقرا ل ايبيق معامل الت اسملر ا الية الدالية
االذ و أملضا ه اافاق مع الدساساز الساب ة .أما ابلنسبة للعباسم اأ م ه ذا ا وس ا "معامل الت اسملر
ا الية الدالية معدم لتناسب الدامل ا ت دمة" فلي ملواف وا ليها ا شاسريون مبتوسط حسايب بلغ  ،3.88االذ ملواح
أ ن لد ا شاسريون قنا ة أبن ا عامل الدالية قد اكون مناسبة للدامل الناشئة الكا لا ملكون التيبيق بدان اكلفة
أا اعوابز م ل العوامل ا ذريوسم ه بداملة جدامل (.)٧
جدول ( )7معوقات تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف البيئة السعودية

اسافاع اكاليف ايبيق معامل ال والي ا الية الدالية فيما ملتعلق بتدسملب موظف ال سي ا اك ملعيق
ايبيق ذ ا عامل .

2.42

3.20

2.29

2.٧0

2.00

2.33

اسافاع اكاليف ايبيق معامل ا داد ال والي ا الية الدالية م ل اكاليف اغي النظي ا اسبية ملعيق
ايبيق ذ ا عامل .

2.44

3.20

2.59

2.20

2.25

2.6٧

ال ملوجد لد اإلداسم العليا التنفيذملة للشررياز ال نا ة أبمهية ايبيق معامل ال والي ا الية الدالية.

2.88

3.00

2.4٧

2.90

3.44

2.33

الواقع اااك هنة ا اسبة اا راجعة ه السعودملة ملعيق ايبيق معامل ال والي ا الية الدالية.

3.05

3.80

2.94

2.95

3.00

3.50

معامل ال والي ا الية الدالية معدم لتناسب الدامل ا ت دمة.

3.20

3.00

3.00

3.00

3.63

3.50

احلساب

ن غياب السوق الكفء ه بيئة اأ مامل السعودملة ملعيق ما ايبيق بعض ما معامل ا اسبة الدالية
ريمعياس ال يمة العادلة.

2.19

2.00

2.24

2.20

2.06

2.50

دم فهي معامل ال والي ا الية الدالية اافاس ا ملؤد م اعوبة ايبي ها.
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القطاع احلكومي

حماسب قانوين

حماسب

أكادميي

أخرى

2.08

3.20

2.18

2.00

1.٧5

2.00

العبارة
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اب عامل الدالية غ رياف أملضا ل مستو

اأااف أحد ا شاسريني ه الدساسة أن "مستو الو

اتهاز الرقابية" ،ريما أااف حماسب آ ر أنه "ال ملوجد حماسبون مؤ لون لك ملعملوا ه الشررياز ه ا ملكة
االذ ملعد الق ما معوقاز ايبيق ا عامل " ،اه السياق ذااه ملر بعض ا شاسريني أتجيل لتام التيبيق سنتني أا
قال سنواز؛ حيث ملرتاب ل ملية التيبيق مباسملف متعل ة ابلتدسملب االيت اعد بء ااه ل
الشررياز.
ميكا االستنتاج مما سبق أنه بناءا ل آساء ا شاسريني ه الدساسة االيت مت لك ه دم اجود االستعداد
الكاه لبعض الشررياز ه ايبيق ا عامل الدالية؛ نظرا ال ت اد البعض بعدم جا تملة بيئة اأ مامل السعودملة لذل .
اريان اتتء اأ ما قالمة االست باء تببا لي وم ا شاسريني بتحدملد أ ما معامل الت اسملر ا الية
الدالية اليت ملران أن هلا التأق اأريرب ه داد ال والي ا الية ه الشررياز السعودملة اا عراض نتالجه ه اتدامل
(.)8
جدول ( )8وجهه نظر املشاركني حول معايري التقارير املالية الدولية اليت سيكون هلا األثر األكرب على الشركات السعودية
املعيار

التكرار
13

ا عياس (( )13قيا ال يمة العادلة)

IFRS (13)fair value

9

ا عياس (( )9اأدااز ا الية)

IFRS(9)financial instruments

4

ا عياس (( )16الع اساز ااآلالز اا عداز)

IAS (16)Property Plant and Equipment

7

ا عياس (( )15اإلملراداز ما الع ود مع العمالء)

IFRS(15)Revenue from contracts with costumers

3

ا عياس (( )24اإلفباحاز ا اأطراف ذا العالقة)

IAS (24)related party disclosures

ما اتدامل ( )8ملتبني أن آساء ا شاسريني غالبا ما اكرس ا عياس الداك سقي ( )13قيا ال يمة العادلة االذ
ملعت دان أنه سيكون له أقر ريب ه داد ال والي ا الية للشررياز السعودملة حيث ريانك ذ النتيجة ل افاق
مع اأدبياز ا ما مت سردم ه اتتء ا تعلق برأ ا شاسك ه قوالي االست باء؛ حيث ملر البعض أنه ما البعب
ايبيق ذ ا عياس ه البيئة السعودملة حتدملدا؛ حيث نه ال ملوجد سوق ل يا ال يمة العادلة ،ا ذا قد ملؤد م
التال ب ما قبل البعض ه قيا ال يمة العادلة ند احتساب اأاومل م ال ،اه ذا السياق جاء قراس جملس
داسم يئة سوق ا امل االذ مت النه ل موقع يئة السوق ا الية بتاسملخ  ،2016/10/16اال اا ابإللتتام
بتيبيق " ياس منوذج التكلفة ل يا قيمة الع اساز ،ااآلالز اا عداز االع اساز االست ماسملة ااأاومل غ
ا لموسة ند ايبيق معامل ا اسبة الدالية دم قال سنواز ابتداء ما اتسملخ ايبي ها" ،1ا ذا مل تض دم
ايبيق ا عياس الداك سقي  13قيا ال يمة العادلة ،ريما أااف ضو ا ابلة (" )4أن قراس اهليئة جاء متأ ر اي
ملستعرض مع اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني ه ا اداثز اأالية اذل أن يئة سوق ا امل يقشك بعض
 1اعميي يئة سوق ا امل حومل اإللتتام خبياس منوذج التكلفة https://www.cma.org.sa/Market/Documents/IFRS-c6.pdf
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االشررياز ا سامهة حومل ذا ا عياس أااحوا ما الهلا اجود مشكالز ه قيا ال يمة العادلة قد اؤد

م

التال ب ب يمة اأاومل لذل مت أتجيل التيبيق اني اجود سوق جيد لل يمة العادلة" ،اأااح ضو ا ابلة "أن
التدوف ما ساءم االستددام اليت قد حيد
ما أسباب قراس اهليئة نع استددام ياس منوذج ال يمة العادلة و ّ
م ال ه قياع الع اس حيث الفراقاز الناجتة ا ال يمه السوقية اعاجل ه قالمة الد ل" ،اه ذا السياق جيب
لفك انتبا ال اسئ م أن تنة مراجعة ا عامل البادسم ما جملس معامل ا اسبة الداك International
 )post implementation review-IFRS 13( (IASB) Accounting Standards Boardقامك مبراجعة
هلذا ا عياس بعدما ساد جملس معامل ا اسبة الداك اعوبة امشكالز ند ايبيق ذا ا عياس ه ري ما الدامل
حيث اجهك هلي استفساساز ري منذ اداس ا عياس بعد االزمة ا الية ه ام  2009اقد نفذ جملس معامل
ا اسبة الداك مراجعة هلذا ا عياس ه سياق مراجعة ا عامل البادسم ما جملس معامل ا اسبة الداك اذل اب ذ
ا الحظاز ما اأطراف ذا العالقة االيت متك المل ام  201٧اقد اوال جملس معامل ا اسبة الداك ام
ان "ا عياس سقي  13ملعمل بشكل م بومل فيما ملتعلق ابإلفباح،املضا جملس معامل ا اسبة الداك ببدد اداس
ارح اجمللس ببعض ا الحظاز اليت متك مناقشتها 1ل سبيل ا امل:
مستدلص لنتالج ا راجعة للمعياس اأملضا ّ
أااح ا شاسريون ه الت رملر ( )post implementation review-IFRS 13أن الشررياز اجدز اعوبة ه
اإلفباح علوماز ال يمة العادلة للمستو اأامل اال اين ما اإلفباح حسب التبنيف اهلرم لل يمة العادلة 2اأن
اكلفة اإلفباح ا ال ا علوماز ملفوق الفالدم ا رجوم ما اإلفباح نها.
ريما ااحك نتالج ا ابالز الشدبية أن قد ملكون لكل معياس أتق ا تتلفا ل حسب ال ياع حيث
أن ا عياس سقي ( )15سيكون له التأق اأريرب ل قياع االاباالز ل سبيل ا امل اذل ليبيعة ذ
ال يا از فيما ملتعلق ابحتساب االملراداز.
اثلثا :ملخص النتائج وتوصيات الدراسة

اوالك ذ الدساسة م جممو ة ما النتالج:
مرجوم ما ايبيق معامل ال والي ا الية الدالية ه بيئة اال مامل السعودملة ريتحسني نو ية
 .1ناك فوالد ّ
ا علوماز ا اسبية االتعتملت ما ق ة مستددم ذ ال والي.
 .2دم استعداد بعض ا نشآز لتيبيق معامل داد ال والي ا الية الدالية.

2

https://www.ifrs.org/-/media/feature/meetings/2018/june/iasb-and-fasb/audio/ap6-audio.mp3

ف رم  ٧0ما متيلب ا عياس الداك للت اسملر ا الية (.)13
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 .3دم جا تملة بيئة اأ مامل السعودملة؛ لتيبيق بعض ا عامل الدالية ،حيث قد ملكون لتيبي ها أبعادا سلبية
م ل معياس ال يمة العادلة
السعودملة لتيبي ها.

(13

)IFRS؛ اذل

بسبب دم جا تملة بيئة اأ مامل ه ا ملكة العربية

توصيات الدراسة:
اوا ذ الدساسة مبجمو ة ما التواياز:
 .1ا دمي داساز ادسملبية احل از ن اش ااسش مل ما قبل اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني متعل ة
بتيبيق معامل ا داد ال والي ا الية الدالية اأملضا ما اتهاز اأريادميية اا هنية.
 .2اشكيل تان ل مستو ريل ال يا از ا دسجة ه السوق ادساسة رييفية ايبيق ذ ال يا از للمعامل
الدالية امواجهه شكاالز التيبيق ااالومل ا رتحة ل مستو ريل قياع.
الفعامل للشررياز بتيبيق ا عامل ؛ حيث ن اإللتام الضعيف ميكا أن ملولد دم ال ابلية للم اسنة
 .3اإللتام ّ
حبيث ملكون لد ا نشآز فراه للتال ب.
 .4ادم النظر ه الرتمجة ا تعل ة مبعامل ا اسبة اا راجعة الدالية اجتوملد ا.
 .5اافة ارمجة الشراحاز ااالستفساساز ا ا عامل اليت ابدس ما جملس ا عامل ا اسبة الداك ا دم
االريتفاء ف ط برتمجة ا عامل .
 .6ااع مم ل ما ا ملكة العربية السعودملة ه جملس معامل ا اسبة الداك اه تنة افس ا عامل أسوم
ابلتجربة الكندملة اليت اعترب ما أفضل الدامل ه ايبيق ا عامل الدالية ا ا هلذ اخليو ما نفع ل مهنة
ا اسبة ه ا ملكة.
 .٧قيام فرملق مل مم ل ما اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني ا يئة سوق ا امل بدساسة حومل جا تملة بيئة
اال مامل السعودملة اسوق ال يمة العادلة لتيبيق معياس ا اسبة الداك ( )13قيا ال يمة العادلة.
 .8ل اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني التضاما ا شراك اتهاز التنظيمية اأ ر فيما خيص مهنة
ا اسبة ما اداس ا عامل اليت افرض ل الشررياز ا دسجة.
 .9جراء متملد ما الدساساز حومل ايبيق ا عامل للتعرف ل ا شكالز ا اسبية لد الشررياز ا سامهة
اا نشآز البغ م اا توسية اا تعل ة بتيبيق ا عامل الدالية.
ن ذ الدساسة قد اريتسبك أمهيتها ما ريوهنا أامل دساسة ميدانية ا تبس آساء ااحاب العالقة ما
اتهاز التنظيمية االتشرملعية امعد الت اسملر ما حماسبني امراجعني معتمدملا حومل ظا رم ايبيق معامل داد
ال والي ا الية السعودملة بعد قراس التحومل اأملضا ريون الدساسة ا يدانية اتامنك مع مرحلة ما قبل التيبيق الفعل
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حيث ن اهليئة السعودملة للمحاسبني ال انونيني أادسز ال راس إبلتام الشررياز ا سامهة بتيبيق ا عامل الدالية
اقد مت مل ا ابالز الشدبية ا ست باء آلساء ينه الدساسة المل ام201٧ ابتداء ما اأامل ما ملناملر
 اجب أملضا لفك انتبا ال اسئ م بعض ال يود.االيت اعكس اساء العينه المل فرت التحومل201٧  ا2016
ا باحبة هلذ الدساسة المل فرتم التيبيق حبيث ملكون الرترييت ه ذ الفرتم منببا ل اتوانب ااالية ا تعل ة
بتيبيق معامل داد ال والي ا الية الدالية ه ا ملكة العربية السعودملة اقد ملغفلون ا ال ا تعل ة ابأبعاد
 أملضا افيما خيص قوالي است باء الرأ ف د ملكون.االعوامل اليت هلا أتق مست بل ل بيئة اال مامل السعودملة
.ناك سوء لفهي بعض العباساز ما قبل ا شاسريني ه قالمة االست باء
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