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ملخص: 
يتطلب  الذي  البديهي  بالقرار  الدول  من  كثري  يف  الدولية  املحا�ضبية  للمعايري  ينظر 
درا�ضة خمتلف الآثار املحتملة على الأنظمة التي لها عالقة باملحا�ضبة، وبخا�ضة النظام 

ال�رضيبي. 
وبناءً عليه فاإن كل التعديالت احلا�ضلة يف جمال املحا�ضبة ت�ضتدعي احلاجة توافقها 

مع الت�رضيعات والقوانني ال�رضيبية املعمول بها حالياً من اأجل حتقيق اأهداف كل منهما. 
احلوكمة  ال�رضيبي،  النظام  الدولية،  املحا�ضبية  املعايري  املفتاحية:  الكلمات 

ال�رضيبية، التهرب ال�رضيبي. 
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Abstract: 

Considering international accounting standards in several countries is 
obviously a difficult decision which requires the study of the potential impact 
on various disciplines’ relationship. Consequently, these changes in the 
accounting rules created the need to comply with the legislations and tax 
rules applied to achieve their goals. 

Keywords ; International Accounting Standards, Tax system, Tax 
governance, Tax evasion
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مقدمة: 
الدولية  راأ�ضها جمل�ص معايري املحا�ضبة  الدولية، وعلى  الهيئات  عمدت جمموعة من 
الدولية مع  العمل على تكييف املعايري  اإىل تفعيل املمار�ضة املحا�ضبية من خالل   ،IASB
كاأ�ضا�ص  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  ا�ضتخدام  على  واحلث  للدول،  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات 
الوطنية  املعايري  بني  اجلوهرية  الفروق  على  الق�ضاء  اإىل  وال�ضعي  الوطنية  املعايري  لبناء 
منهجية  على  بالعتماد  وتفعيلها  للمحا�ضبة  املرجعية  الأطر  تطوير  عن  ف�ضال  والدولية، 
البناء التنظيمي الفعال، ومن ثمة ا�ضت�ضدار معايري ترقى اإىل حد القبول العام ليعتمد عليها 

يف بناء معامل املمار�ضة املحا�ضبية، وفق اآليات التوحيد اأو التوافق املحا�ضبي. 
الربح املحا�ضبي،  تعتمد معظم دول العامل يف حتديدها للربح ال�رضيبي على نتيجة 
وبالتايل فبع�ص هذه الدول التي طبقت املعايري املحا�ضبية الدولية، وجدت بع�ص امل�ضكالت 
يف عدم توافقها مع النظام ال�رضيبي، الذي يتميز بخ�ضو�ضيات القوانني املطبقة يف كل 
بلد، وهذا ما دفع بع�ص املتخ�ض�ضني يف هذا املجال اإىل اقرتاح و�ضع جلنة خا�ضة، تتكفل 
بو�ضع قوانني وقواعد �رضيبية يف �ضكل معايري موحدة تطبق عرب العامل، واإحداث ما يعرف 

باحلوكمة ال�رضيبية. 
الفجوة  تقلي�ص  بهدف  احلالية  ال�رضيبية  قوانينها  بع�ص  بدرا�ضة  الدول  هذه  قامت 
بينها، وبني املعايري املحا�ضبية الدولية مثل: الوليات املتحدة الأمريكية، فرن�ضا، اأملانيا. 
اأهداف التوافق التي من بينها التقليل من التهرب ال�رضيبي، اإ�ضافة  اإلخ. وهذا لتحقيق   .  .

للحوكمة ال�رضيبية لبد من توافر جمموعة من املتطلبات. 
وعلى �سوء ما �سبـق ذكره ميكـن طـرح االإ�سكاليـة الرئي�سـة االآتيـة: 

اأثر تبني املعايري املحا�سبية الدولية على النظام ال�رضيبي؟ وما  ما 
املتطلبات االأ�سا�سية الإحداث التكييف بينهما؟ 

تتفرع هذه االإ�سكالية الرئي�سة اإىل االإ�سكاليات الفرعية االآتية: 
الدولية والت�رضيع ال�رضيبي؟  ● اأ�ضباب ن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية  ما 

وما اأهمية التوافق بينهما؟ 
ما اأثر التوافق والختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي على  ●

احلوكمة ال�رضيبية والتهرب ال�رضيبي؟ 



343

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

املعايري  ● توافق  عدم  مع  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اجلزائر  تعاملت  كيف 
املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي؟ 

ما متطلبات تكييف النظام ال�رضيبي مع املعايري املحا�ضبية الدولية؟  ●

فرضيات الدراسـة: 
املعايري  ● الختالف بني  اإىل وجود  توؤدي  التي  والأ�ضباب  العوامل  هناك كثري من 

املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي. وبالتايل زيادة الفجوة بني الربح ال�رضيبي والربح 
املحا�ضبي 

هناك اأكرث من اأثر ايجابي يرتتب على اإحداث عملية التوافق بني املعايري املحا�ضبية  ●
الدولية والنظام ال�رضيبي 

والنظام  ● الدولية  املحا�ضبية  املعايري  بني  الختالف  اأو  التعار�ص  نقاط  تعدد 
ال�رضيبي. 

ال�رضيبي ل بد من توافر متطلبات  ● الدولية والنظام  لتكييف املعايري املحا�ضبية 
عدة. 

أهداف الدراسـة: 
معرفة العوامل املوؤدية لن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام  ●

ال�رضيبي واأهمية التوافق بينهما. 
حتديد اأثر التوافق والختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي  ●

على احلوكمة ال�رضيبية والتهرب ال�رضيبي. 
املعايري  ● توافق  عدم  يف  الأمريكية  املتحدة  والوليات  اجلزائر  جتربة  درا�ضة 

املحا�ضبية الدولية 
و النظام ال�رضيبي. 

معرفة اأهم متطلبات تكييف النظام ال�رضيبي مع املعايري املحا�ضبية الدولية.  ●

الدراسات السابقة: 
�سمري مرواين: 

 le projet du nouveau système comptable algérien anticiper et préparer
 .le passage
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البحث يف اأ�ضله مذكرة ماج�ضتري باملدر�ضة العليا للتجارة، اجلزائر ل�ضنة 2007 حيث 
تطرق فيها الباحث لدرا�ضة املراحل التح�ضريية الواجب القيام بها، من اأجل حتقيق انتقال 
اأف�ضل لتطبيق النظام املحا�ضبي املايل اجلديد، والتطرق كذلك ملعوقات تطبيقه، وتعار�ضه 

مع النظام ال�رضيبي والقانون التجاري. 
بوعالم �ساحلي: اأعمال الإ�ضالح املحا�ضبي يف اجلزائر واآفاق تبني وتطبيق النظام 

املحا�ضبي املايل. 
ل�ضنة 2010، حيث تطرق فيها  اأ�ضله مذكرة ماج�ضتري بجامعة اجلزائر3  البحث يف 
التجاري(  )القانون  الت�رضيعية  املنظومة  على  الإ�ضالحات  من  جملة  لدرا�ضة  الباحث 
التعديالت  مع  ال�رضيبي  النظام  لتكييف  املبذولة  اجلهود  اإىل  بالإ�ضافة  واجلبائية، 

املحا�ضبية اجلديدة. 
الفار: اأثر معايري املحا�ضبة امل�رضية على  �رضقاوي عبد الظاهر �رضقاوي خمي�س 
ال�رضيبي  الت�رضيع  تطبيق  ظل  يف  املالية  بالقوائم  عنها  والإف�ضاح  املوؤجلة  ال�رضائب 

امل�رضي. 
البحث يف اأ�ضله مذكرة ماج�ضتري بكلية التجارة، جامعة القاهرة م�رض ل�ضنة 2010 
فرتات  يف  وامل�رضوفات  بالإيرادات  ال�رضائب  قانون  اعرتاف  م�ضكلة  الباحث  عر�ص 
حما�ضبية خمتلفة عما تتطلبه املبادئ املحا�ضبية املقبولة واملتعارف عليها، عندئذ يكون 
لأثر  كذلك  وتعرَّ�ص  ال�رضائب،  قبل  املحا�ضبي  الدخل  عن  موؤقتاً  خمتلف  ال�رضيبي  الدخل 
تطبيق معايري املحا�ضبة امل�رضية على ال�رضائب املوؤجلة، وكفاءة الإف�ضاح عنها بالقوائم 

املالية يف ظل تطبيق الت�رضيع ال�رضيبي امل�رضي. 
 Thomas Gruet , les incidences fiscales des IAS / IFRS en France

expertise juridique et fis-(  للبحث مذكرة لنيل �ضهادة اخلربة القانونية وال�رضيبية
ل�ضنة 2004 باملعهد العايل للتجارة باري�ص فرن�ضا، تعر�ص لأبرز نقاط الختالف   )cale

بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي الفرن�ضي. 

خطة الدراسـة: 

والنظام  ♦ الدولية  لن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية  امل�ضببة  العوامل  اأوالً: 
ال�رضيبي واأهمية التوافق بينهما. 

ثانياً: اأثر التوافق والختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي  ♦
على احلوكمة ال�رضيبية والتهرب ال�رضيبي. 
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ثالثاً: درا�ضة جتربة اجلزائر والوليات املتحدة الأمريكية يف عدم توافق املعايري  ♦
املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي. 

رابعاً: متطلبات تكييف النظام ال�رضيبي مع املعايري املحا�ضبية الدولية.  ♦
خام�ساً: احللول املقرتحة لتكييف املعايري املحا�ضبية الدولية مع النظام ال�رضيبي  ♦

مع ايجابيـات و�ضلبيات كـل حـل. 
�ساد�ساً: الدرا�ضة امليدانية.  ♦

الضرييب  والنظام  الدولية  احملاسبية  املعايري  بني  االختالف  لنشأة  املسببة  العوامل  أوالً- 
وأهمية التوافق بينهما: 

العوامل امل�سببة لن�ساأة االختالف بيـن املعايري املحا�سبية الدولية والنظام . 1
ال�رضيبـي: 

واملعايري  ال�رضيبية  القوانني  من  كل  باإ�سدار  اخلا�س  التوقيت  اختالف   1  -1
املحا�سبية

يعدُّ هذا العامل مهم ن�ضبياً، ول ميكن جتاهله، فقد ت�ضدر معايري حما�ضبية دولية قبل 
�ضدور القانون ال�رضيبي والعك�ص �ضحيح، وقد يكون هناك بع�ص املتغريات القت�ضادية 
القانون  و�ضدور  املحا�ضبة  معايري  �ضدور  بني  الزمنية  الفرتة  يف  تقع  قد  التي  املهمة 

ال�رضيبي وبالتايل: 
العك�ص  اأو  بها �رضيبياً،  الأخذ  املتغريات حما�ضبياً دون  العتبار هذه  ُيوؤخذ يف  فقد 
حيث ُيوؤخذ بها �رضيبياً دون الأخذ بها حما�ضبياً. وفى �ضوء ذلك جند اأن اختالف التوقيت 
اخلا�ص بهما قد يعمل على الأخذ ببع�ص املتغريات القت�ضادية من جانب اأحدهما، وعدم 
الأخذ بها من اجلانب الآخر، مما يوؤدي اإىل وجود اختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية 

والنظام ال�رضيبي. 
2- 1 اختالف االأهداف ال�رضيبية واالأهداف املحا�سبية: 

من  وقواعدها  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  مفاهيم  عن  ال�رضيبية  القوانني  تختلف 
حيث الأهداف، حيث توجد بع�ص القواعد ال�رضيبية التي ت�ضعى لتعظيم الإيرادات �رضيبيُا، 
كما اأنها تتدخل يف احلياة القت�ضادية والجتماعية، فهي تعدُّ و�ضيلة لالقت�ضاد ال�ضيا�ضي 
والجتماعي للدولة )حتفيز ال�ضتثمار، وحت�ضني ال�رضوط الجتماعية للعمال. . .( ما يجعل 
القواعد ال�رضيبية تتجه نحو حتقيق اأهداف اقت�ضادية واجتماعية للدولة، وم�ضاعدة م�ضلحة 
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ال�رضائب علي حتديد الوعاء ال�رضيبي، يف حني اأن املعايري املحا�ضبية الدولية ت�ضعى اإىل 
تعزيز ال�ضفافية وامل�ضداقية يف عر�ص القوائم املالية مع اتباع حيادية تامة، والإف�ضاح 
عن املعلومات املالية لل�رضكة. ومما �ضبق نرى اأن اختالف الأهداف )1( يوؤدي يف النهاية 
املرجوة  الأهداف  �ضوء  يف  الدولية  املحا�ضبية  واملعايري  ال�رضيبية  القوانني  اإ�ضدار  اإيل 
لكل منهما، مما يعمل على وجود الت�ضارب بينهما، ويوؤدي اإيل وجود اختالف بني النظام 

ال�رضيبي واملعايري املحا�ضبية الدولية. 
3- 1 ال�سيا�سات املحا�سبية الناجتة عن ممار�سات اإدارة االأرباح

تعمل اإدارة الأرباح دائماً على حماولة تعظيم الإيرادات، وت�ضخيم الربح املحا�ضبي، 
وذلك يف حماولة لتح�ضني الو�ضع املايل لل�رضكة التي تعمل بها، وفى �ضوء ذلك. قد تلجاأ 
الربح ال�رضيبي، وبهذا �ضتنتهج  التي تخف�ص من  ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  اإىل تطبيق بع�ص 
�ضيوؤدي  وبالتايل  ال�رضيبي  النظام  به  جاء  ما  مع  املتعار�ضة  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات 
املعايري  لختالف  املوؤدية  العوامل  اأحد  وهي  الربحني،  بني  فجوة  ظهور  اأو  اختالف  اإىل 

املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي )2( . 
4- 1 اختالف توقيت االعرتاف ببع�س عنا�رض امل�رضوفات واالإيرادات: 

قد يتطلب يف كثري من الأحيان العرتاف ببع�ص عنا�رض الإيرادات حما�ضبيا فى توقيت 
يختلف عن توقيت العرتاف به �رضيبياً. وكذلك على عنا�رض امل�رضوفات ، وبالتايل فاإن 
اختالف توقيت العرتاف يف هذه احلالة يوؤدى اإىل حدوث اختالف بني املعايري املحا�ضبية 

الدولية والنظام ال�رضيبي. 
5- 1 وجود االإعفاءات ال�رضيبية: 

للمكلف  املحا�ضبي  الربح  من  الإجباري  القتطاع  ال�رضيبية  بالإعفاءات  املق�ضود 
بال�رضيبة، وهي متثل تنازل الدولة عن بع�ص حقوقها يف اخلزانة العامة كاأداة من اأدوات 
»احلوافز ال�رضيبية«، والتي تهدف اإيل ت�ضجيع ال�ضتثمارات، وفى �ضوء ما �ضبق يت�ضح اأن 
)النظام  ال�رضيبي  الربح  بني  الختالف  لوجود  الأ�ضباب  اإحدى  تعّد  ال�رضيبية  الإعفاءات 

ال�رضيبي( ، والربح املحا�ضبي يف ظل املعايري املحا�ضبية الدولية. 
6- 1 �سعوبة ا�سرتاك الدول النامية ومنها اجلزائر يف و�سع املعايري املحا�سبية 

الدولية: 
نالحظ اأن عدم ا�ضرتاك الدول النامية يف �ضنع املعايري املحا�ضبية الدولية لأنها تفتقد 
اإىل و�ضع معايري حما�ضبية ل تتالءم مع بيئة  ال�ضليمة، وهذا قد يوؤدي  للبيئة املحا�ضبية 
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املعايري  لهذه  ال�رضيبي  النظام  اأخذ  بالتايل عدم  و   ، اجلزائر(  )ومنها  النامية  الدول  هذه 
ال�رضيبي  النظام  بني  الختالف  لوجود  املوؤدية  العوامل  اأحد  وهذا  الدولية،  املحا�ضبية 

واملعايري املحا�ضبية الدولية )3( . 
اأهمية التوافق بني املعايري املحا�سبية الدولية والنظام ال�رضيبي: تظهر هذه . 2

الأهمية خا�ضة يف: 
يف  ♦ جاء  مبا  العمل  وهو  �ضليم،  علمي  اأ�ضا�ص  على  بناءً  ال�رضيبي  النظام  �ضياغة 

معايري املحا�ضبية الدولية. 
اإمكانية العمل على جذب املزيد من ال�ضتثمارات الأجنبية يف الدول النامية ومنها  ♦

اجلزائر. 
يف  ♦ الو�ضوح  لوجود  ذلك  ال�رضيبية  والنزاعات  ال�رضيبي  التهرب  من  التقليل 

ن�ضو�ص القانون ال�رضيبي. 
الأ�ضا�ص  ♦ الدولية  املحا�ضبية  املعايري  املتقدمة يف جعل  الدول  تنتهجه  الأخذ مبا 

الذي يقوم عليه القانون ال�رضيبي. 
التح�ضني امل�ضتمر للنظام ال�رضيبي، واأداء املنظومة ال�رضيبية ككل.  ♦

ثانياً- أثر التوافق واالختالف بني املعايري احملاسبية الدولية والنظام الضرييب على احلوكمة 
الضريبية والتهرب الضرييب: 

اأثر التوافق بني املعايري املحا�سبية الدولية والنظام ال�رضيبي على احلوكمة . 1
ال�رضيبية: 

املعايري  توافق  بني  تربط  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  على  الدرا�ضات  من  العديد  اأكدت 
حيث  ال�رضيبي،  النظام  حوكمة  اإمكانية  وبني  ال�رضيبي،  النظام  مع  الدولية  املحا�ضبية 
الأخذ  اأكمل وجه، فاإن ذلك يتطلب  ال�رضيبية على  ُتطَبق مبادئ احلوكمة  اأنه حتى  ات�ضح 
ال�ضفافية  مبداأ  تدعيم  على  يعمل  �ضوف  ذلك  اإن  حيث  �رضيبيا  الدولية  املحا�ضبة  مبعايري 
والإف�ضاح، وعلى تدعيم مبداأ املو�ضوعية التي تعّد من اأهم مبادئ احلوكمة ال�رضيبية والتي 

تتمثل يف )4( : 
كيفية  - اإىل  التعرف  وال�ضفافية  الإف�ضاح  مبداأ  يتطلب  وال�ضفافيـة:  الإف�ضاح  مبداأ 

حتديد الوعاء ال�رضيبي من قبل م�ضلحة ال�رضائب والأ�ض�ص واملبادئ التي يتم بناءً عليها 
و�ضع القانون ال�رضيبي. 
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التوافق بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي من �ضاأنه العمل على تدعيم 
هذا املبداأ، والذي يعّد اأكرث اأهمية؛ لأن املكلفني �ضيكونون على دراية تامة باأن �ضياغة هذا 
القانون كانت بناءً على ما جاء يف املعايري املحا�ضبية الدولية، مما يعنى زيادة و�ضوح 

املبادئ والأ�ض�ص التي يقوم عليها النظام ال�رضيبي. 
مبداأ املو�ضوعيـة: يت�ضمن هذا املبداأ توافر املو�ضوعية يف اأحكام النظام ال�رضيبي  -

من حيث درجة و�ضوح هذه الأحكام وعدم قابليتها للتاأويل. 
الق�ضاء على عدم و�ضوح  اإىل  الدولية �رضيبياً �ضيوؤدى  الأخذ مبعايري املحا�ضبية  اإن 
اأحكام النظام ال�رضيبي، وكذلك الق�ضاء على قابليتها للتاأويل، وذلك لأن هذه الأحكام قد 

�ضيغت بناءً على اأ�ض�ص حما�ضبية وا�ضحة. 
املكلفني  - حقوق  على  التاأكيد  على  املبداأ  هذا  ين�ص  املكلفيـن:  حقوق  تقنني  مبداأ 

فح�ص  اأ�ض�ص  على  الطالع  يف  املكلف  حق  اإىل  بالإ�ضافة  التقديرات  يف  املغالة  وعدم 
اأن�ضطته. اإن الأخذ مبعايري املحا�ضبية الدولية �رضيبياً، �ضيعمل على توحيد نتائج الفح�ص، 

وبالتايل �ضيوؤدي اإىل تدعيم الأخذ بهذا املبداأ. 
اأثر اختالف قواعد املعايري املحا�سبية الدولية والنظام ال�رضيبي على التهرب . 2

ال�رضيبي: 
اأثبتت كثري من الدرا�ضات اأن الف�ضائح املالية ل�رضكة انرون قد متت اعتماداً على كل 
من التقرير ال�رضيبي والتقرير املايل، وكذلك على الفجوة املوجودة بني الربح املحا�ضبي 
والربح ال�رضيبي، )5( فقد ات�ضح اأن هذه ال�رضكة قامت بالت�ضليل يف التقرير ال�رضيبي عن 
طريق الت�ضليل يف الأرقام احلقيقية لبع�ص الإيرادات املعفاة �رضيبياً وكذلك الت�ضليل يف 
قيمة امل�رضوفات اأو اخل�ضائر التي يجوز خ�ضمها يف قانون ال�رضائب، وبالتايل تخفي�ص 
ال�رضيبي،  التهرب  هو  كله  هذا  من  والق�ضد  نهائيا  �رضائب  دفع  عدم  اأو  ال�رضائب،  قيمة 
يت�ضح لنا اأن هناك عالقة طردية بني الغ�ص يف التقارير املالية، وكذلك الغ�ص يف التقارير 

ال�رضيبية، وهو الأمر الذي نتج عنه ازدياد الفجوة بني الربح املحا�ضبي وال�رضيبي. 
العمل على  �ضانه  وال�رضيبي من  املحا�ضبي  الربح  والتطابق بني  التوافق  فاإن  ولهذا 
اإختفاء هذه الفجوة، والتقليل من نية التهرب ال�رضيبي، وذلك من خالل اأخذ النظام ال�رضيبي 

مببادئ املعايري املحا�ضبية الدولية. 
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احل�سيلة . 3 على  ال�رضيبي  والنظام  الدولية  املحا�سبية  املعايري  توافق  اأثر 
ال�رضيبية: 

تطبيق املعايري املحا�ضبية ال�رضيبية يوؤدي اإىل حزمة من الآثار ال�ضلبية على احل�ضيلة 
مكا�ضب  فهناك  الكالم،  هذا  �ضيعوَّ�ص  الطويل  والأجل  املتو�ضط  الأجل  يف  لكن  ال�رضيبية، 
ق منها الأثر النف�ضي وال�ضلوكي الذي �ضوف يكون اإيجابياً ب�ضكل كبري جداً  كثرية �ضوف تتحقَّ
على املكلف بال�رضيبة ومراقبي احل�ضابات، نتيجة اإح�ضا�ضهم ب�ضاآلة الفجوة بينهم، وبني 

م�ضلحة اإدارة ال�رضائب. 
و �ضيء اآخر هو خف�ص حجم التهرب ال�رضيبي احلايل لي�ص فقط التوافق النف�ضي الذي 
اإ�ضايف للت�رضيع ال�رضيبي لتطبيق هذه املعايري،  اإلزام  يحدث، بل لأنه �ضوف يكون هناك 
وهذا �ضوف يوؤدي اإىل نوع من الرقابة املزدوجة، مع حدوث تنمية القدرات الب�رضية للعاملني 
يف م�ضلحة اإدارة ال�رضائب، وهذا �ضيء طبيعي جداً ما دمنا �ضوف نطبق املعايري املحا�ضبية 
�رضيبياً، و�ضوف يحدث تدريب للعاملني يف م�ضلحة ال�رضائب على كل هذه اجلوانب، ال�ضيء 
والتطوير،  بالبحوث  املتعلقة  التكاليف  ومنها  �رضيبياً،  نعتمدها  عندما  التكاليف  الأخري 
وعائداها  تت�ضاعد  واأرباحها  املناف�ضة  على  ال�رضكات  قدرات  زيادة  اإىل  توؤدي  �ضوف 

ال�رضيبي يزيد وبالتايل احل�ضيلة ال�رضيبية �ضوف تزيد )6( . 

ثالثاً- دراسة جتربة اجلزائر والواليات املتحدة األمريكية يف عدم توافق املعايري احملاسبية 
الدولية والنظام الضرييب: 

جتربة اجلزائر يف عدم توافق املعايري املحا�سبية والنظام ال�رضيبي: . 1
ال�ضعوبات،  اأهم  متابعة  خالل  من  يكون  التوافق  عدم  درا�ضة  فاإن  الأمر  حقيقة  يف 
وعدم التطابق امللحوظ بعد الإ�ضالحات املحا�ضبية التي عرفتها اجلزائر، واملتمثلة اأ�ضا�ضاً 
يف تبني النظام املحا�ضبي املايل مع النظام ال�رضيبي يف اجلزائر، وتكمن هذه الختالفات 

اأ�ضا�ضا يف: 
طرق  على  يعتمد  اجلزائر  يف  حالياً  املطبق  ال�رضيبي  النظام  االهتالكات:   1  -1
التكلفة  اأ�ضا�ص  على  وذلك  واملتزايد  املتناق�ص  اخلطي،  الإهتالك  يف  املتمثلة  الإهتالك 
مفاهيم جديدة يف ح�ضاب  على  يحتوي  املايل  املحا�ضبي  النظام  اأن  التاريخية. يف حني 

الهتالك، نذكر منه )7( : 
املنافع  - مدة  الأ�ضل(  ل�ضتعمال  احلقيقية  املدة  اأ�ضا�ص  على  الهتالك حت�ضب  مدة 

القت�ضادية )، يف حني حت�ضب مدة الهتالك يف النظام ال�رضيبي على اأ�ضا�ص العمر الإنتاجي 
لالأ�ضل. 
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يتم ح�ضاب ق�ضط اهتالك الأ�ضل مع الأخذ بعني العتبار القيمة املتبقية املحتملة  -
لهذا الأ�ضل؛ يف حني ل يعرتف النظام ال�رضيبي بالقيمة املتبقية كاأحد العنا�رض الداخلة 

يف حتديد ق�ضط الهتالك. 
ي�رضع يف ح�ضاب الهتالك لأ�ضل ما، ابتداء من بداية ا�ضتهالك املنافع القت�ضادية  -

امل�ضتقبلية لالأ�ضل املعني، يف حني ياأخذ النظام ال�رضيبي بتاريخ احليازة. )8( 
�رضورة اإجراء اختبار حول انخفا�ص قيمة الأ�ضول )9( ، واإثبات خ�ضارة القيمة يف  -

حني ل يعرتف النظام ال�رضيبي بها. 
1- 2 م�ساريف البحث والتطوير: 

ح�ضب املعايري املحا�ضبية الدولية، فاإن م�ضاريف البحث عند حتملها، ُت�ضّجل حما�ضبياً 
�ضمن الأعباء، ول ميكن اأن ت�ضجل �ضمن الأ�ضول الثابتة املعنوية، اأما م�ضاريف التطوير 
اأداء الأ�ضل، وميكن حتديد  اإىل زيادة املنافع القت�ضادية امل�ضتقبلية وحت�ضني  التي توؤدي 
قيمتها ب�ضكل موثوق به، فت�ضجل �ضمن الأ�ضول الثابتة املعنوية، ويوؤثر ذلك على الوعاء 
وم�ضاريف  لل�رضيبة،  اخلا�ضع  الوعاء  من  تخ�ضم  البحث  فم�ضاريف  لل�رضيبة،  اخلا�ضع 
التطوير توؤثر على الوعاء من خالل خم�ض�ضات الهتالكات واخل�ضائر يف القيمة ال�ضنوية، 
وميكن اأن تواجه املوؤ�ض�ضة �ضعوبة يف التمييز بني م�ضاريف الأبحاث وم�ضاريف التطوير، 

والأمر نف�ضه بالن�ضبة لإدارة ال�رضائب )10( . 
1- 3 تكاليف االقرتا�س: 

ت�ضجل تكاليف القرتا�ص �ضمن الأعباء املالية للدورة التي ترتبط بها، اإل يف حالة 
اأن هذه التكاليف �ضوف ت�ضاف اإىل قيمة الأ�ضل، اإذا كانت توؤدي اإىل توليد منافع اقت�ضادية 
م�ضتقبلية للموؤ�ض�ضة، وميكن تقوميها بطريقة موثوق بها، بينما يف النظام ال�رضيبي ل توؤخذ 
بعني العتبار يف حتديد تكلفة الأ�ضل، وتعّد م�ضاريف مالية تخف�ص من الوعاء اخلا�ضع 

لل�رضيبة. 
1- 4 حتويل احلقوق والديون بالعملة االأجنبية: 

يف اإطار ال�ضفافية املالية والقت�ضادية، فاإن املعايري املحا�ضبية الدولية، تن�ص على 
حتميل عملية حتويل احلقوق والديون بالعملة الأجنبية يف نهاية كل دورة يف جانبني )11( 

اأعباء: اإذا كانت هناك خ�ضارة. ونواجت: اإذا كان هناك ربح. 
1- 5 التغريات يف الطرق املحا�سبية وت�سحيح االأخطاء: 

الناجتة  الأخطاء  وت�ضحيح  التغريات،  حتميل  اإىل  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  ت�ضري 
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عن الدورات ال�ضابقة املعلق عليها يف املالحق )اأثر تبني معيار جديد مثال( �ضمن روؤو�ص 
الأموال اخلا�ضة للميزانية الفتتاحية، دون ت�ضجيل ذلك �ضمن الأعباء والنواجت، وبالتايل 
�ضيكون  الأمر  وهذا  ال�رضيبي.  الربح  حتديد  منطلق  هو  الذي  املحا�ضبي  الربح  عن  اإبعاده 
اإدارة  اإ�ضكالية قبول  اأثر وا�ضح على مقدار ال�رضيبة احلقيقي بالنق�ضان وهو ما يطرح  له 
ال�رضائب بهذا اخليار، مقابل التخلي عن جزء من مواردها؟ ، واإذا كانت التغريات كلها يف 

الطرق املحا�ضبية تلم�ص اأثارها على الأموال اخلا�ضة. 
1- 6 الت�سجيل املحا�سبي للقر�س االإيجاري: 

تركز قواعد املعايري املحا�ضبية الدولية عند ت�ضجيل املوؤ�ض�ضة لالأ�ضل يف تاريخ حتويل 
الأ�ضل  وحتويل  حتقق  على  تركز  ال�رضيبي  الت�رضيع  قواعد  بينما  والأخطار،  املنافع  كل 
القابلة  وخا�ضة  املوؤجرة،  الأ�ضول  الإطار  هذا  يف  ويدخل  له،  املوؤ�ض�ضة  ملكية  اأي   ،  )12(

لالهتالك منها. فبالن�ضبة لت�ضجيل ال�ضتثمارات لدى املوؤ�ض�ضة، ت�ضمح IAS بت�ضجيل عنا�رض 
املنافع  على  وحت�ضل  عليها،  رقابة  للموؤ�ض�ضة  كانت  اإذا  اهتالكها،  واأق�ضاط  ال�ضتثمارات 
بو�ضاطة  عليها  املح�ضل  ال�ضتثمارات  على  ينطبق  ما  وهذا  لها،  امل�ضتقبلية  القت�ضادية 
قر�ص اإيجاري، اأو املوؤجرة من طرف املوؤ�ض�ضة، وهو ما يوؤثر على الوعاء اخلا�ضع لل�رضيبة 

بالنق�ضان. 
1- 7 اإعادة تقومي االأ�سول بالقيمة العادلة: 

للمعايري  وفقاً  العادلة  القيمة  اأ�ضا�ص  على  واخل�ضوم  الأ�ضول  بع�ص  تقومي  خيار  اإن 
املحا�ضبية الدولية ل يتما�ضى مع النظام ال�رضيبي الذي يقوم على اأ�ضا�ص التكلفة التاريخية. 
والإ�ضكالية دائماً هي كيفية التوفيق بني قواعد املعايري املحا�ضبية الدولية وبني متطلبات 

النظام ال�رضيبي؟ . 
موؤونات اأعمال ال�ضيانة الكربى: من الناحية ال�رضيبية، ي�ضمح بتكوين هذا النوع من 
املوؤونات. اأما حما�ضبيا فال ي�ضمح بذلك )13( لأنها ل تتوافق مع تعريف الأ�ضل. ويجب اأن 

تعالج حما�ضبياً كعن�رض م�ضتقل. 
اجلهود املبذولة لتكييف املعايري املحا�سبية الدولية مع النظام ال�رضيبي . 2

اجلزائري: 
اإىل  التي تهدف  القوانني املعدلة واجلديدة،  فيما ياأتي �ضيتم عر�ص جانب مهم من 

تقليل االآثار الناجمة عن تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية واملتمثلة يف: 
االأحكـام اجلبائـية اجلديدة املت�سمنـة يف قانون املاليـة ل�سنة2009  ♦



352

أ. حمدي جليلة إمياناألثر الضريبي الناجت عن تبني املعايير احملاسبية الدولية –دراسة ميدانية–
د. جاوحدو رضا

ا�ستقاللية القانون املحا�سبي عن القانون اجلبائي:  -
ن�ضت املادة ال�ضاد�ضة، على �رضورة احرتام املوؤ�ض�ضات للتعاريف والقواعد املحا�ضبية 
املن�ضو�ص عليها �رضيطة اأن ل تكون متعار�ضة مع القواعد ال�رضيبية املطبقة واملتبعة يف 

حتديد الوعاء ال�رضيبي. 
امل�ساريف االإعدادية:  -

ت املادة الثامنة على: تخ�ضم امل�ضاريف الأولية امل�ضجلة يف املحا�ضبة قبل بداية  ن�ضَّ
ال�رضيبية،  النتيجة  من   ، الدولية(  املحا�ضبية  )املعايري  املايل  املحا�ضبي  النظام  �رضيان 
تبعاً ملخطط المت�ضا�ص الأ�ضلي، وح�ضب اأحكام املرجع املحا�ضبي اجلديد وقواعده؛ لأن 
امل�ضاريف الإعدادية التي ل ت�ضتويف �رضوط الت�ضجيل �ضمن الأ�ضول �ضيتم ت�ضجيلها �ضمن 

الأعباء )14( . 
م�ساريف البحث والتطوير:  -

من الناحية ال�رضيبية، م�ضاريف البحث والتطوير يف املوؤ�ض�ضة تخفَّ�ص من النتيجة 
ال�ضقف املحدد بع�رضة ماليني دينار،  اأن تتجاوز  الربح، دون  اأو  الدخل  بـ 10 % من قيمة 

و�رضيطة اأن يعاد ا�ضتثمار املبلغ امل�ضموح بتخفي�ضه يف اإطار هذا البحث. 
اإعادة تقومي االأ�سول:  -

�رضورة اإعادة دمج ربح القيمة الناجتة عن اإعادة تقومي الأ�ضول الثابتة �ضمن النتيجة 
حيز  املايل  املحا�ضبي  النظام  دخول  تاريخ  من  �ضنوات   05 اأق�ضاه  اأجل  يف  ال�رضيبية 
التطبيق، املخ�ض�ضات املكملة لالإهتالكات املثبتة خالل عمليات اإعادة التقومي �َضُتدمج يف 

نتيجة ال�ضنة احلالية. 
متابعة العقود الطويلة االأجل:  -

ن�ضت املادة الرابعة على ما ياأتي: اإن الربح اخلا�ضع لل�رضيبة بالن�ضبة للعقود طويلة 
ميتد  والتي  اخلدمات،  اأو  املواد  من  جمموعة  اأو  واخلدمات  املواد  باإجناز  املتعلقة  املدة 
تنفيذها على الأقل مبرحلتني حما�ضبيتني اأو �ضنوات مالية، واملقتناة ب�ضورة ح�رضية تبعاً 
هذا  يف  املوؤ�ض�ضة  طرف  من  املعتمدة  الطريقة  عن  امل�ضتقلة  بالت�ضبيق،  املحا�ضبة  لطريقة 

املجال، وذلك بغ�ص النظر عن العقود �ضواء كانت عقودا جزافية اأم عقود م�ضرية. 
االأحكام اجلبائية اجلديدة املت�سمنة يف قانون املالية ل�سنة 2010 م ♦

اجلبائية  الأحكام  من  جمموعة  م   2010 ل�ضنة  املالية  قانون  ت�ضمن  لقد 
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 )15 ( منها:  نذكر  اجلديدة 
ميكن اعتبار العنا�رض ذات القيمة ال�ضعيفة التي ل يتجاوز مبلغها خارج الر�ضم  -

30. 000 دج، كما لو كانت اأعباء حتمل على ال�ضنة التي اُ�ضتخدمت فيها، وعليه فاإنها ل 
ت�ضجل �ضمن الأ�ضول الثابتة. 

احلقيقية.  - بقيمتها  �ضول  الأ �ضمن  ت�ضجل   ً جمانا املكت�ضبة  ل�ضلع  ا
Leur valeur vénale

اأ�ضا�ص طريقة الهتالك اخلطي، ومع ذلك ميكن  - الثابتة يتم على  اإهتالك الأ�ضول 
للمكلفني بال�رضيبة، ويف ظل �رضوط معينة اأن يطبقوا طريقة الهتالك املتناق�ص، اأو طريقة 

الهتالك املتزايد. 
مدة  - اأ�ضا�ص  على  املعني  الأ�ضل  اهتالك  ُيح�ضب  التمويل،  اإيجار  عقود  اإطار  يف 

م�ضاوية ملدة عقد اإيجار التمويل. 
املوؤونات املكونة ملواجهة الأخطار املختلفة واملتعلقة بعمليات القرو�ص طويلة  -

ومتو�ضطة الأجل، ل يتم جتميعها مع الأنواع الأخرى من املوؤونات. 
درا�سة جتربة الواليات املتحدة االأمريكية يف عدم توافق املعايري املحا�سبية . 3

الدولية والنظام ال�رضيبي: 
بعد اأن تبنت الوليات املتحدة الأمريكية املعايري املحا�ضبية الدولية، اأقرت م�ضلحة 
ال�رضائب اأن هناك بع�ص نقاط الختالف اأو التباعد بني املعايري املحا�ضبية الدولية وبني 
النظام ال�رضيبي، واأ�ضافت باأنها �ضوف جتعل بع�ص املواد يف القانون ال�رضيبي خمالفة 
للمعايري املحا�ضبية الدولية، بهدف حتقيق اأهداف اقت�ضادية، وقامت بتحديد بع�ص النقاط 
التي ميكن القيام بتعديلها، وبع�ضها الآخر ميكن ال�ضماح بها من الناحية ال�رضيبية، ومن 

اأبرز هذه النقاط نذكر ما ياأتي: )16( 
اأوباما يف املوازنة  - الرئي�ص  LIFO، حيث قام  اأول  اآخر �ضادر  الوارد  اإلغاء طريقة 

اخلا�ضة بالدولة ل�ضنة 2009 باإلغاء هذه الطريقة، و لهذا قررت م�ضلحة ال�رضائب التخفيف 
من اخل�ضائر الناجتة عن عدم الأخذ بها. 

منوذج  - ل�ضتخدام  بالن�ضبة  توافق  اأو  تطابق  بحدوث  ال�رضيبي  النظام  ي�ضمح  ل 
اإعادة التقومي بالقيمة العادلة )يجب العرتاف بهذه الفروق ال�رضيبية يف قانون ال�رضائب 

الأمريكي( 
ين�ص النظام ال�رضيبي على ر�ضملة كلٍّ من نفقات البحث والتطوير لتكلفة الأ�ضل  -

على عدد معني من ال�ضنوات بغ�ص النظر عن ال�ضنة التي اأُنفقت فيها. 
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تن�ص  - حيث  ال�ضتحقاق،  اأ�ضا�ص  واتباع  توافقاً  ال�رضيبي  النظام  يحدث  اأن  يجب 
اأ�ضا�ص  اتباع  )اأي  والإيرادات  بامل�ضاريف  العرتاف  على  الدولية  املحا�ضبية  املعايري 

ال�ضتحقاق( ، حتى واإن كانت ل تخ�ص ال�ضنة املالية. 

رابعاً- متطلبات تكييف املعايري احملاسبية الدولية مع النظام الضرييب: 

اإن حتقيق عملية التكييف تتطلب االأخذ باملعطيات االآتية: 
اإ�سدار من املعايري املحا�سبية الدولية، وكذلك قانون ال�رضائب يف اآن واحد: . 1

الأحداث  بع�ص  تظهر  اأن  الأخر  قبل  اأحدهما  �ضدور  اأثناء  يف  املمكن  من  لأنه  وذلك 
واملعاجلات التي توؤخذ يف العتبار من اأحدهما دون الأخر. ففي حال حدوث اأي تعديل من 

جانب املعايري املحا�ضبية الدولية، يجب اأن ياأخذ بها القانون ال�رضيبي يف احلال. 
النظام . 2 وبني  الدولية  املحا�سبية  املعايري  بني  االأهداف  توحيد  حماولة 

ال�رضيبي: 
والنظام  الدولية  املحا�ضبة  ملعايري  النظري  اأو  الفكري  الإطار  توحيد  بذلك  ويق�ضد 
ال�رضيبي. ويتطلب هذا الأمر �رضورة التن�ضيق بينهما، ويجب اأن يكون النظام ال�رضيبي ملمًا 

بجميع املبادئ والفرو�ص والأهداف التي تبنى عليها املعايري املحا�ضبة الدولية. )17( 
املعروفة  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  اأهداف  بني  من   .  .  . املثال.  �ضبيل  على  نذكر 
امل�ضتثمر وم�ضاعدته على اتخاذ قراراته فيما يتعلق بتف�ضيل ال�ضتثمار يف �رضكة معينة. 
بينما تنظر ال�رضائب اإىل هذا امل�ضتثمر من زاوية واحدة وهى ت�ضجيعه على ال�ضتثمار يف 
والأهداف،  الروؤى  توحيد  على  العمل  ال�رضيبي  النظام  على  يجب  وبالتايل   ، الدولة  هذه 

والنظر اإىل امل�ضتثمر بنظرة املعايري املحا�ضبية الدولية نف�ضها. 
�سبق . 3 التي  ال�رضكات  الأهم  ال�رضائب  اإدارة  جانب  من  حتليلية  درا�سة  عمل 

انهيارها، وذلك ملحاولة فهم اأهم البنود التي ميكن التالعب بها: 
تقوم اإدارة ال�رضائب يف هذه احلالة باإبرام اتفاقيات ت�ضمح لها باحل�ضول على ن�ضخ 
القوائم والتقارير املالية اخلا�ضة باأهم ال�رضكات التي �ضبق انهيارها وكذلك احل�ضول على 
كيفية  على  التعرف  اأي�ضا  �ضاأنه  من  ذلك  لأن  بها،  اخلا�ضة  ال�رضيبية  الإقرارات  من  ن�ضخ 
وو�ضائل التالعب يف هذه القوائم، وكذلك معرفة اأهم البنود التي ميكن التالعب بها، خا�ضة 
عندما تكون من بني هذه ال�رضكات �رضكات متعددة اجلن�ضيات والقوانني ال�رضيبية خمتلفة 

فاإن الهدف من القيام بذلك هو اكت�ضاب املزيد من اخلربة )18( . 
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تقومي النظام ال�رضيبي ب�سورة دورية للوقوف على مدى اأخذه ملا جاء يف . 4
معايري املحا�سبة الدولية: 

املحا�ضبية  للمعايري  ال�رضيبي  النظام  اتباع  مدى  ملعرفة  التقومي  هذا  اإجراء  يجب 
املحا�ضبية  املعايري  ما جاء يف  بجميع  ياأخذ  احلايل  ال�رضيبي  النظام  كان  واإذا  الدولية، 
الدولية، ومعرفة اأي من املعاجلات املحا�ضبية الواردة بهذه املعايري مل تُتَّبع، وكذلك معرفة 
اإذا كان يتم تدريب العاملني باإدارة ال�رضائب، وكذلك املكلفني على كيفية فهم هذه املعايري 

وتطبيقها. 
و�سع قواعد للفح�س ال�رضيبي على اأ�سا�س املعايري املحا�سبية الدولية: . 5

اإىل  يوؤدي  الدولية،  املحا�ضبية  املعايري  هذه  يف  جاء  ملا  ال�رضيبي  الت�رضيع  تطبيق 
دعم الثقة وزيادتها بني املكلف وبني م�ضلحة ال�رضائب لو�ضوح الأ�ضا�ص املتبع يف عملية 

الفح�ص ال�رضيبي، وكذلك اإىل تخفي�ص معدلت النزاعات ال�رضيبية. 

خامساً- احللول املقرتحة لتكييف املعايري احملاسبية الدولية مع النظام الضرييب مع اجيابيـات 
وسلبيات كـل حـل: 

اأخرى، لأن  هناك بع�ص احللول التي ت�ضلح لو�ضعيات معينة، ول ت�ضلح لو�ضعيات 
الأمثل يبقى دائما حمل بحث وتطوير، �ضيتم عر�ص �ضلبيات كل حل من  البحث عن احلل 

احللول املقرتحة واإيجابياته. من خالل اجلدول الآتي: 
الجدول )1( 

الحلول المقترحة لتكييف المعايير المحاسبية الدولية مع النظام الضريبي مع ايجابيلات وسلبيات كلل حلل

ال�سلبياتاالإيجابياتاحللول املقرتحة

تكييف القواعد ال�رضيبية 
احلالية مع حمتوى املعايري 

املحا�ضبية الدولية 

يعّد ب�ضيطاً، لأنه يتطلب درا�ضة 
القاعدة ال�رضيبية نقطة 

الختالف وحماولة تكييف 
حمتواها مع الن�ص املحا�ضبي. 

تزيد من اإثقال كاهل املوؤ�ض�ضات باللتزامات ال�رضيبية 
التي تعّد اأ�ضال معتربة، ما �ضيوؤدي اإىل زيادة تكلفة 

اإ�ضافية للعمل للموؤ�ض�ضات والتي تعّد يف اأ�ضل تكلفة 
لتطوير نوعية ح�ضاباتهم. 

املحافظة على القواعد 
ال�رضيبية مع تغيري املعاجلة 

املحا�ضبية اخلا�ضة بها بطريقة 
خا�ضة ت�ضمح بتحييد اأثرها على 

اخل�ضائ�ص النوعية للح�ضابات

ل يتطلب طرح ن�ضو�ص 
قانونية جديدة من اأجل 

تطبيقه، فهو يطبق مبا�رضة 
دون تعديل الن�ص ال�رضيبي. 

لي�ضت �ضاحلة للتطبيق يف جميع احلالت، لأنها قد توؤدي 
اإىل غمو�ص يف احل�ضابات بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات، لأنها 

تطرح ح�ضابات ذات بعد �رضيبي. 
تواجه خطر الرف�ص من الإدارة ال�رضيبية ب�ضبب عدم 

مطابقتها الكلية للقواعد املحا�ضبية املتبناة. 
يف بع�ص احلالت، يكون حتفظ على م�ضداقية احل�ضابات. 
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ال�سلبياتاالإيجابياتاحللول املقرتحة

ال�ضماح للموؤ�ض�ضات مب�ضك 
حما�ضبة على ح�ضب قواعد 

املعايري املحا�ضبية الدولية 
واأخرى على ح�ضب القواعد 

اجلبائية. 

 هذا احلل يطرح اإمكانية تفادي 
اإعادة املعاجلة التي تكون 
�رضورية ب�ضبب الختالف 
بني القاعدتني املحا�ضبية 

وال�رضيبية. 

توؤدي اإىل تكلفة عمل اإ�ضافية للموؤ�ض�ضات التي جتد نف�ضها 
جمربة على م�ضك حما�ضبتني ت�ضطرها لتعديل براجمها 

املحا�ضبية يف كل مرة يظهر تباين بني القاعدتني. 

النظام  تكييف  ومتطلبات  المالي  المحاسبي  النظام  تطبيق  تسعديت،  بوسبعين  محمد،  براق  المصدر: 
 IAS/) الجبائي الحالي، مداخلة في إطار الملتقى النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير الدولية للمحاسبة
سعد  جامعة  ديسمبر 2011،   14 يومي 13-  التحدي«،   »  (ISA) للمراجعة:  الدولية  والمعايير   (IFRS

دحلب، البليدة، الجزائر

سادساً- الدراسـة امليدانيـة: 

فر�ضيات  ● �ضحة  واختبار  امليدانية  الدرا�ضة  اأهداف  لتحقيق  الدرا�سة:  جمتمع 
الدرا�ضة قمنا بتحديد جمتمع الدرا�ضة على النحو الآتي: 

الفئة الأوىل: اأ�ضاتذة جامعيون ذوو اهتمام كبري مبوا�ضيع املحا�ضبة من اجلانب  -
النظري. 

الفئة الثانية: مفت�ضو ال�رضائب الذين لديهم اطالع على الت�رضيع ال�رضيبي وعالقته  -
باملحا�ضبة. 

الفئة الثالثة: مراجعو احل�ضابات على اعتبار اأن لهم دراية بامل�ضكالت التي تعرت�ص  -
مهنة املحا�ضبة. 

كلهم  ● احل�ضابات  مراجعو  ال�رضائب،  مفت�ضو  اجلامعيون،  الأ�ضاتذة  الدرا�سة:  بلد 
ينحدرون من وليات اجلزائر. 

عينة الدرا�سة: اختريت العينة با�ضتخدام اأ�ضلوب العينة الع�ضوائية الب�ضيطة، وكانت  ●
على النحو التايل: 

عدد العينة: نوع العينة: العينة: 

40اأ�ضاتذة جامعيون ذوي اهتمام كبري مبوا�ضيع املحا�ضبة من اجلانب النظري. رقم: 1
13مفت�ضو ال�رضائب الذين لديهم اطالع على الت�رضيع ال�رضيبي وعالقته باملحا�ضبة. رقم: 2
9مراجعو احل�ضابات على اعتبار اأن لهم دراية بامل�ضكالت التي تعرت�ص مهنة املحا�ضبة. رقم: 3

62
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اأدوات الدرا�سة امليدانية: لقد ا�ضتخدمت قائمة ال�ضتمارة )ال�ضتبيانة( ، كما مت  ●
العتماد هنا على اأ�ضلوب املقابالت ال�ضخ�ضية لتفادي عدم فهم الأفراد امل�ضتجوبني لبع�ص 

امل�ضطلحات يف ال�ضتمارة، وكذلك الربيد اللكرتوين لبع�ص اأفراد عينة الدرا�ضة. 
ُح�ضبت تكرارات  ● النتائج،  اأجل حو�ضلة  من  اال�ستمارة:  نتائج  حتليل وحو�سلة 

 ،  )19( احل�ضابي  املتو�ضط  و  املئوية،  الن�ضب  من  بها  تعلق  وما  املختلفة،  ال�ضتجابات 
والنحراف املعياري )20( ، وذلك با�ضتعمال برنامج الرزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية 

spss15 يف حتليل البيانات التي ُجمعت يف هذه الدرا�ضة عن طريق ال�ضتمارة. 

كما ُحّدد الجتاه العام لعينة الدرا�ضة عن طريق حتديد الفئة التي ينتمي اإليها املتو�ضط 
احل�ضابي من مقيا�ص ليكارت اخلما�ضي )21( املنا�ضب، كما هو مبني يف اجلدول اأدناه: 

الجدول )1( 
مقياس ليكارت الخماسي

موافق ب�سدةموافقحمايدمعار�سمعار�س ب�سدةالراأي: 

0102030405امل�ستوى: 
4.20-3.405-2.604.19-1.803.39-12.59-1.79املتو�سط احل�سابي: 

للنشر  العلمية  خوارزم  واالستداللي،  الوصفي  اإلحصاء  في  مقدمة  الفتاح،  عبد  حسن  عز  المصدر: 
والتوزيع، جدة، السعودية، 2008. 

املحا�سبية  ◄ املعايري  بني  االختالف  ن�ساأة  اأ�سباب  ما  الأول:  ال�ضوؤال 
الدولية والنظام ال�رضيبي؟ 

الجدول )2( 
نتائج االستمارة المتعلقة بأسبا	 نشأة االختاف بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام الضريبي. 

املوؤ�رضات االإح�سائية

املتو�سط االأ�سباب
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االجتاه 
العام للعينة 

موافق4.020.713اختالف الأهداف ال�رضيبية والأهداف املحا�ضبية. 
اختالف توقيت �ضدور كل من قانون ال�رضائب واملعايري املحا�ضبية 
الدولية. )مما يوؤدي اإىل الأخذ بع�ص الأحداث القت�ضادية حما�ضبياً، 

وعدم الأخذ بها �رضيبيا( . 
موافق4.060.807
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املوؤ�رضات االإح�سائية

املتو�سط االأ�سباب
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االجتاه 
العام للعينة 

موافق 4.150.743اختيار ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الناجتة عن اإدارة الأرباح. 
موافق3.980.713وجود الإعفاءات ال�رضيبية. 

�ضعوبة ا�ضرتاك الدول النامية يف و�ضع املعايري املحا�ضبية الدولية، 
موافق4.000.810مما يوؤدي اإىل ال�ضعور بالعداء اجتاهها. 

املتو�ضط العام لأ�ضباب ن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية 
موافق4.040.75والنظام ال�رضيبي. 

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين استناداً على نتائج

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول نالحظ اأن الجتاه العام لعينة الدرا�ضة يتمركز 
املعايري  الختالف بني  ن�ضاأة  ت�ضبب  اأن  العوامل، ميكن  اأن جميع هذه  على  املوافقة  حول 
يتمركز   ،4.04 قدره  ح�ضابي  مبتو�ضط  وذلك  ال�رضيبي،  النظام  وبني  الدولية،  املحا�ضبية 

�ضمن الفئة الرابعة ملقيا�ص ليكارت اخلما�ضي. 
ونالحظ من اإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة اأنها كانت متقاربة من بع�ضها بع�ضاً، فاختيار 
ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الناجتة عن اإدارة الأرباح احتل املركز الأول، وكان ح�ضب اآراء اأفراد 
العينة ال�ضبب الرئي�ص الذي يوؤدي اإىل ن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية، وبني 
اأما اختالف توقيت �ضدور كل من قانون  النظام ال�رضيبي مبتو�ضط ح�ضابي قدره 4.15، 
القت�ضادية  الأحداث  بع�ص  الأخذ  اإىل  يوؤدي  الدولية )مما  املحا�ضبية  واملعايري  ال�رضائب 
حما�ضبياً وعدم الأخذ بها �رضيبياً( ، واختالف الأهداف ال�رضيبية، والأهداف املحا�ضبية، 
فقد نالت موافقة اأفراد العينة مبتو�ضطات ح�ضابية قدرها 4.06 و4.02 على الرتتيب. وكان 
ال�ضببان الأخريان يف نظر امل�ضتجوبني من اأفراد العينة هما: �ضعوبة ا�ضرتاك الدول النامية 
يف و�ضع املعايري املحا�ضبية الدولية: مما يوؤدي لل�ضعور بالعداء اجتاهها مبتو�ضط ح�ضابي 
قدره 4.00، ووجود الإعفاءات ال�رضيبية مبتو�ضط ح�ضابي 3.98 الذي يندرج �ضمن الفئة 

الرابعة من مقيا�ص ليكارت اخلما�ضي، ما يعني موافقة اأغلبية اأفراد العينة. 
الدولية  ◄ املحا�سبية  املعايري  بني  التوافق  اأهداف  ما  الثاين:  ال�ضوؤال 

والنظام ال�رضيبي؟ 
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كانت اإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة عن الأ�ضئلة التي تخ�ص الأهداف املرتتبة عن حتقيق 
التوافق بني املعايري املحا�ضبية الدولية، وبني النظام ال�رضيبي كما هو مبني يف اجلدول 

الآتي: 
الجدول )3( 

نتائج االستمارة المتعلقة بأهداف توافق المعايير المحاسبية الدولية والنظام الضريبي. 

املوؤ�رضات االإح�سائية

املتو�سط االأهداف
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االجتاه 
العام للعينة 

موافق ب�ضدة4.100.384اإمكانية جذب ال�ضتثمارات اخلارجية. 
موافق3.940.914م�ضايرة الدول املتقدمة يف الأخذ مبتطلبات املعايري املحا�ضبية �رضيبيا. 

موافق ب�ضدة4.210.824التقليل من التهرب ال�رضيبي واملنازعات ال�رضيبية. 
موافق3.820.706 حت�ضني اأداء املنظومة ال�رضيبية. 

�ضياغة النظام ال�رضيبي بناءً على اأ�ضا�ص علمي �ضليم وهو العمل على ما جاء يف 
موافق ب�ضدة4.500.352املعايري املحا�ضبية الدولية. 

موافق ب�ضدة 4.110.636املتو�ضط العام لأهداف التوافق بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي. 

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين استناداً على نتائج

نالحظ من اجلدول اأعاله اأن الجتاه العام لعينة الدرا�ضة يتمركز حول املوافقة ب�ضدة 
على الأهداف التي ميكن حتقيقها، لو حدث توافق بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام 
ملقيا�ص  اخلام�ضة  الفئة  �ضمن  يندرج  والذي   4.11 احل�ضابي  املتو�ضط  فكان  ال�رضيبي، 
ليكارت اخلما�ضي؛ اأي موافق ب�ضدة، بالإ�ضافة اإىل النحراف املعياري 0.636، وهي عبارة 
ر�ضا  يعني  ما  والثالثة،  الثانية  الإجابة  حول  ومتركزها  لالإجابات،  �ضعيف  ت�ضتت  عن 

غالبية اأفراد العينة وموافقتهم. 
ونالحظ اأن اأفراد العينة وافقت ب�ضدة حول �ضياغة النظام ال�رضيبي بناءً على اأ�ضا�ص 
علمي �ضليم، وهو العمل على ما جاء يف املعايري املحا�ضبية الدولية مبتو�ضط ح�ضابي 4.50، 
ال�ضتثمارات  واإمكانية جذب  ال�رضيبية  واملنازعات  ال�رضيبي  التهرب  التقليل من  وكذلك 
اخلارجية مبتو�ضط ح�ضابي 4.21 و4.11 على التوايل، ووافقت على: م�ضايرة الدول املتقدمة 

يف الأخذ مبتطلبات املعايري املحا�ضبية �رضيبياً، وحت�ضني اأداء املنظومة ال�رضيبية. 
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ال�ضوؤال الثالث: ما اأبرز نقاط االختالف بني املعايري املحا�سبية الدولية،  ◄
وبني النظام ال�رضيبي؟ 

وكانت اإجابات اأفراد العينة كما هو مبني باجلدول الآتي: 

الجدول )4( 
نتائج االستمارة المتعلقة بأبرز نقاط االختاف بين المعايير المحاسبية والنظام الضريبي. 

املوؤ�رضات االإح�سائية

املتو�سط اأوجه االختالف: 
احل�سابي 

االنحراف 
املعياري

االجتاه 
العام للعينة

موافق4.150.596حتويل احلقوق والديون بالعملة الأجنبية. 

موافق ب�ضدة4.450.563القيمة العادلة واإعادة تقومي الأ�ضول. 

موافق ب�ضدة4.260.477التغريات يف الطرق املحا�ضبية، وت�ضحيح الأخطاء. 

موافق ب�ضدة4.390.583طرق ح�ضاب اهتالك الأ�ضول. 

موافق4.000.627معاجلة تكاليف البحث والتطوير. 

موافق3.850.827موؤونات ال�ضيانة الكربى. 

موافق4.000.747تكاليف القرتا�ص. 

موافق4.190.674الت�ضجيل املحا�ضبي للقر�ص الإيجاري. 

موافق ب�ضدة 4.160.636املتو�ضط العام لأوجه الختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي. 

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين استنادا على نتائج

املحا�ضبية  املعايري  بني  الختالف  لأوجه  العام  املتو�ضط  اأن  اجلدول  من  نالحظ 
الدولية، وبني النظام ال�رضيبي 

مع  ◄ الدولية  املحا�سبية  املعايري  تكييف  متطلبات  ما  الرابع:  ال�ضوؤال 
النظام ال�رضيبي؟ 

ال�رضورية  املتطلبات  تخ�ص  التي  الأ�ضئلة  عن  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  اإجابات  وكانت 
لتكييف املعايري املحا�ضبية الدولية مع النظام ال�رضيبي كما هو مبني باجلدول الآتي: 
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الجدول )5( 
نتائج االستمارة المتعلقة بالمتطلبات الضرورية لتكييف المعايير المحاسبية الدولية مع النظام الضريبي. 

املوؤ�رضات االإح�سائية

الو�سط املتطلبات: 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االجتاه 
العام للعينة

موافق ب�ضدة4.310.589اأن ت�ضدر املعايري املحا�ضبية الدولية وكذلك قانون ال�رضائب يف اآن واحد. 
موافق4.050.982حماولة توحيد الأهداف بني املعايري املحا�ضبية الدولية وبني النظام ال�رضيبي. 

اإجراء درا�ضة حتليلية من جانب اإدارة ال�رضائب لأهم ال�رضكات التي �ضبق انهيارها، 
موافق ب�ضدة4.390.523وذلك ملحاولة فهم اأهم البنود التي ميكن التالعب بها. 

تقومي النظام ال�رضيبي ب�ضورة دورية للوقوف على مدى اأخذه ملا جاء يف معايري 
موافق ب�ضدة4.240.564املحا�ضبية الدولية. 

موافق4.110.576و�ضع قواعد للفح�ص ال�رضيبي على اأ�ضا�ص املعايري املحا�ضبية الدولية
موافق ب�ضدة4.220.646املتو�ضط العام ملتطلبات تكييف املعايري املحا�ضبية الدولية مع النظام ال�رضيبي. 

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين استنادا على نتائج

نالحظ من اجلدول اأعاله، اأن الجتاه العام للدرا�ضة يتمركز حول املوافقة ب�ضدة على 
جميع املتطلبات لتكييف املعايري املحا�ضبية الدولية والنظام ال�رضيبي مبتو�ضط ح�ضابي 
يعرب عن  والذي  اخلما�ضي،  ليكارت  اخلام�ضة ملقيا�ص  الفئة  يقع �ضمن  والذي  قدره 4.22 
�ضعيف  ت�ضتت  عن  عبارة  وهو   0.646 معياري  انحراف  اإىل  بالإ�ضافة  ب�ضدة،  املوافقة 

لالإجابات. 
ال�رضائب  اإدارة  جانب  من  حتليلية  درا�ضة  لإجراء  احل�ضابي  املتو�ضط  اأن  نالحظ  و 
لأهم ال�رضكات التي �ضبق انهيارها، وذلك ملحاولة فهم اأهم البنود التي ميكن التالعب بها 
بلغ 4.39، والذي يقع �ضمن الفئة اخلام�ضة من مقيا�ص ليكارت اخلما�ضي والتي تعرب عن 
املوافقة ب�ضدة، وكذلك بالن�ضبة ل�رضورة اإ�ضدار املعايري املحا�ضبية الدولية، وكذلك قانون 
ال�رضائب يف اآن واحد، و�رضورة تقومي النظام ال�رضيبي ب�ضورة دورية للوقوف على مدى 
اأخذه ملا جاء يف معايري املحا�ضبية الدولية مبتو�ضط ح�ضابي على الرتتيب 4.31، 4.24 
ب�ضدة،  موافق  اأي  اخلما�ضي؛  ليكارت  مقيا�ص  من  اخلام�ضة  الفئة  �ضمن  ينتميان  واللذين 
بينما وافقت اأفراد العينة على �رضورة و�ضع قواعد للفح�ص ال�رضيبي على اأ�ضا�ص املعايري 
املحا�ضبية الدولية مبتو�ضط ح�ضابي قدره 4.11، ووافقت كذلك على حماولة توحيد الأهداف 
بني املعايري املحا�ضبية الدولية، وبني النظام ال�رضيبي وقدَّر املتو�ضط احل�ضابي بـ 4.05. 
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خامتـة: 
القواعد  بع�ص  يف  عدة  تغيريات  اإىل  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  تطبيق  يوؤدي 
التغيريات ب�ضكل مبا�رض عنا�رض حتديد ال�رضيبة على  املحا�ضبية وال�رضيبية، ومت�ص هذه 
املحا�ضبية  املعايري  مع  ال�رضيبي  النظام  تكييف  �رضورة  ذلك  ويتطلب  ال�رضكات،  اأرباح 
ال�رضيبية، والتقليل من عملية  اأهداف عدة، وللتمكن من تطبيق احلوكمة  الدولية لتحقيق 
التهرب ال�رضيبي، فطاملا اأن نظم حت�ضيل ال�رضائب خمتلفة جدا بني الدول، وطاملا اأن هذه 
الدول مل تظهر منها عالمات اجتاه توحيد اأنظمة ال�رضائب، فلي�ص هناك �ضبب قوي يدعونا 
والنظام  الدولية،  املحا�ضبية  املعايري  بني  التباعد  اأو  الختالف  نقاط  باأن  العتقاد  اإىل 

ال�رضيبي �ضوف تتال�ضى متاماً. 

نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: 
وطبقا ملا �سبق ميكن ذكر جملة من النتائج كاالأتي: 

هناك العديد من العوامل امل�ضببة لن�ضاأة الختالف بني املعايري املحا�ضبية الدولية، . 1
اأو تفاديها  اأو العمل على تقلي�ضها  وبني النظام ال�رضيبي، ولهذا ل بدَّ من الق�ضاء عليها، 

على الأقل. 
وبناءً على نتائج ال�ضتمارة فقد ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية بني اأفراد عينة 
الدرا�ضة يف درجة التاأييد حول وجود اأ�ضباب عدة تعمل على ن�ضاأة وتعميق الختالف بني 
الفر�ضية  نقبل  �ضبق  ما  على  وبناء  ال�رضيبي.  النظام  وبني  الدولية،  املحا�ضبية  املعايري 

الأوىل. 
ميكن حتقيق العديد من الأهداف لو حدث توافق بني املعايري املحا�ضبية الدولية، . 2

وبني النظام ال�رضيبي، فال بد من العمل على اإحداث التوافق للتمكن من حتقيق هذه الأهداف، 
وللتمكن اأي�ضا من حتقيق احلوكمة ال�رضيبية، والتقليل من عملية التهرب ال�رضيبي. 

من خالل نتائج ال�ضتمارة وبناءً على اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة، نالحظ اأن هناك اإجماعاً 
على قبول الفر�ضية الثانية، و وجود درجة عالية من القبول على اإمكانية حتقيق كثري من 

الأهداف عند توافق املعايري املحا�ضبية الدولية، والنظام ال�رضيبي. 
الدولية، . 3 املحا�ضبية  املعايري  الختالف بني  اأو  التعار�ص  نقاط  من  العديد  هناك 

وبني النظام ال�رضيبي، فيجب العمل على اإزالتها لتفادي امل�ضكالت املرتتبة عليها. 
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اأنه ل توجد فروق جوهرية   ، نالحظ من خالل نتائج الدرا�ضة امليدانية )ال�ضتمارة( 
بني تاأييد اآراء اأفراد عينة الدرا�ضة حول وجود نقاط اختالف عدة بني املعايري املحا�ضبية 

الدولية والنظام ال�رضيبي، وبالتايل ميكن قبول الفر�ضية الثالثة. 
النظام . 4 مع  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  لتكييف  عدة  متطلبات  توفري  من  بد  ل 

ال�رضيبي، فال بد من العمل على حتقيق هذه الأهداف، و�رضورة ال�ضتفادة من جتارب بع�ص 
الدول يف جعل املعايري املحا�ضبية الدولية الأ�ضا�ص يف �ضن القانون ال�رضيبي. 

من  العديد  توفري  و�رضورة  الثالثة،  الفر�ضية  قبول  على  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  اأجمع 
املتطلبات واجلهود لإحداث عملية التكييف بني املعايري املحا�ضبية الدولية، وبني النظام 
التهرب  عملية  من  التقلي�ص  مثل  والتوافق  التكييف  فوائد  من  ال�ضتفادة  وبني  ال�رضيبي، 

والغ�ص وال�رضيبي. 
توصيات الدراسة: 

التو�سيات  ا�ستخال�س  اإليها ميكن  املتو�سل  والنتائج  الدرا�سة،  هذه  من خالل 
االآتية: 
�رضورة تكييف الإطار القانوين والت�رضيعي مع امل�ضتجدات التي اأتت بها املعايري . 1

املحا�ضبية الدولية. 
الأمريكية . 2 املتحدة  الوليات  مثل  جتربة  لها  التي  الدول  جتارب  من  ال�ضتفادة 

وفرن�ضا، فيما يتعلق بتوفري املتطلبات ال�رضورية لتكييف البيئة ومتطلبات تطبيق املعايري 
املحا�ضبية الدولية. 

اعتماد اإ�ضرتاتيجية تكوين طويلة املدى ت�ضعى من خاللها اإطارات اإدارة ال�رضائب . 3
اإىل تر�ضيخ الثقافة املحا�ضبية اجلديدة امل�ضتندة للممار�ضة الدولية. 

آفاق الدراسة: 
ميكن موا�سلة الدرا�سة يف هذا املو�سوع من جوانب عدة، ميكن اأن تكون اإ�سكاليات 

لدرا�سات م�ستقبلية ت�ستحق الدرا�سة: 
اآثار تبني املعايري املحا�ضبية الدولية على احل�ضيلة ال�رضيبية. . 1
مدى فعالية التدقيق ال�رضيبي يف �ضوء تطبيق املعايري املحا�ضبية الدولية. . 2
من . 3 احلد  يف  ودورها  ال�رضيبية  باحلوكمة  الدولية  املحا�ضبية  املعايري  عالقة 

ظاهرة التهرب والغ�ص ال�رضيبي. 
متطلبات تكييف املعايري املحا�ضبية الدولية مع النظام ال�رضيبي. . 4
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اأهميتها من . 19 البنود ح�ضب  النزعة املركزية ي�ضتخدم كموؤ�رض لرتتيب  اأحد مقايي�ص  يعّد 
وجهة نظر امل�ضتجوبني على ال�ضتمارة. 

يعّد من مقايي�ص الت�ضتت ي�ضتخدم ملعرفة مدى ت�ضتت القيم عن و�ضطها. 20
يعّد مقيا�ص ترتيبي لتحديد الأهمية الن�ضبية للو�ضط احل�ضابي ي�ضتخدم لتحديد الجتاه . 21

العام لعينة الدرا�ضة. 
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