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في  مدى جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ
لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  سورية

الخاصة بتمؾ المشروعات مف وجية نظر المحاسبيف 
 السورييفييف القانون

 سمماف الحكيـ د.*
 الممخص

 جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـمعرفة مدى سعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة إلى 
SMEs مف وذلؾ  ؛في سورية لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات

عوامؿ )المتغيرات المستقمة(  ثالثةوفي سبيؿ ذلؾ، حددنا  .وجية نظر المحاسبيف القانونييف السورييف
درجة جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ لتبني معايير  فيالتي افترضنا أف يكوف ليا تأثير 

بالثقافة تتمثؿ  وىذه العوامؿ المؤثرة )المتغير التابع(.المحاسبة الدولية الخاصة بتمؾ المشروعات 
وتكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد ، الصغيرة والمتوسطة الحجـالمشروعات المحاسبية والمالية لدى أصحاب 

لمتطبيؽ الفعاؿ المالئمة  ، والبيئة المحاسبيةIFRSs for SMEsالتقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات 
وقد تضمف  .أداة لجمع البياناتاعتمد الباحث عمى االستبياف ولموصوؿ إلى ىدؼ الدراسة،  لتمؾ المعايير.

جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ لتبني معايير مدى تقيس  فقرة( 71) فاالستبيا
جمعية المحاسبيف القانونييف قاـ الباحث بالتنسيؽ مع  وقد .المحاسبة الدولية الخاصة بتمؾ المشروعات

 اً ( محاسب17البالغ عددىـ ) أفراد عينة الدراسة بتوزيع استمارات االستبياف عمى ASCAsفي سورية 
، جمع البيانات . وبعد( استمارة07والصالحة لمتحميؿ ) مستردة، وقد بمغ عدد االستمارات المزاوالً  اً قانوني

أف  إلى بشكؿ عاـ وقد توصمنا فرضيات.اللتحميؿ البيانات واختبار  SPSSاستخدـ الباحث برنامج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية غير جاىزة لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير 

، نتائج الدراسة إلىوباالستناد المالية الخاصة بتمؾ المشروعات مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف السورييف. 
باتخاذ اإلجراءات الكفيمة  الحجـالجيات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الباحث أوصى

بخمؽ المناخ  أواًل برفع مستوى الثقافة المحاسبية والمالية لدى أصحاب تمؾ المشروعات، وثانياً 
  .، وثالثًا بتخفيض تكمفة تبني المعاييرتطبيقًا فعَّاالً المحاسبي المالئـ لتطبيؽ المعايير 

                                                           
 جامعة اليرموؾ الخاصة. –مدرس في كمية العموـ اإلدارية والمالية  *
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 :مقدمةال
مف خالؿ  وذلؾ ؛الحجـ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادة االىتماـ دولياً  األخيرة المدةفي نالحظ 

المشاريع المختمفة المدعومة مف قبؿ الجيات الدولية مثؿ االتحاد األوروبي وصندوؽ النقد الدولي 
وقد ترافؽ ىذا االىتماـ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ باىتماـ  خصوصًا في الدوؿ النامية.

ال يمكف رسـ  ِإذ   ايد بالبحث عف حموؿ لممشكالت المحاسبية التي تعاني منيا معظـ تمؾ المشروعات.متز 
دوف وتنميتيا وتطوير دورىا االقتصادي  رؤية مستقبمية لدعـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ

ف ذلؾ وبموجب . انطالقًا مومتطمباتو وجود أنظمة محاسبية تراعي خصوصية ىذا النوع مف المشروعات
وؿ األ )كانوف  IASBالتي جاءت في التقرير السنوي لمجمس معايير المحاسبة الدولية التصريحات 

 عمى معايير تراعي حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ اً ( التي تنص عمى أف ىناؾ طمب7777
ـ  وتراعي أيضًا اقتصاديات الدوؿ النامية، بدأ مجمس معايير المحاسبة الدولية  وخصوصيتيا بوضع  ييت

بمسودة قاـ المجمس بتشكيؿ لجنة خرجت  إذ   (1)معايير خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.
مجموعة مف  المسودةىذه  وقد تضمنتخاصة بيذا النوع مف المشروعات. دولية  محاسبية معايير

المبادئ المحاسبية المالئمة ألعماؿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ مستندة إلى المعايير 
استكمؿ المجمس مشروعو بإصدار  7772وفي تموز لعاـ  .IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 

التي يشار إلييا اختصارًا  الحجـ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
(IFRS for SMEs.)(2)  

وفي الحقيقة، فإف ىذه المعايير الدولية تشكؿ فرصة حقيقية لمحكومة السورية التي أولت المشروعات 
تبني تمؾ المعايير  يمكف ِإذ  الصغيرة والمتوسطة الحجـ اىتمامًا كبيرًا خالؿ السنوات األخيرة الماضية. 

مرجعية محاسبية لممشروعات الصغيرة  بمنزلةفي إعداد نظـ محاسبية مبسطة تكوف  واالعتماد عمييا
بأف ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر في قرار تبني  بالحسبافد مف األخذ إال أنو البَّ  والمتوسطة الحجـ في سورية.

مف خالؿ ىذه الدراسة  حاولنالذلؾ  تمؾ المعايير مف جية، وفي التطبيؽ الفعاؿ ليا مف جية أخرى.
عمى مدى جاىزية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية لتبني المعايير  لوقوؼا

                                                           
والمتوسطة: فرصة وتحدي لمدولة النامية )مع عزاوي & آمال مهاوة، المعيار الدولي لمتقارير المالية لممؤسسات الصغيرة عمر  1

، 11اإلشارة لتجربة الجزائر(، مجمة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، العدد 
 .1، ص 2112

2  IFRS for SMEs: International Financial Reporting Standards for Small & Medium-sized Entities. 
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وفي سبيؿ ذلؾ، تناوؿ موضوع الدراسة  الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات.
 :اآلتيةالمباحث 
 المبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة.  
 لمدراسةاإلطار النظري لثاني: المبحث ا. 
  :اإلطار العممي لمدراسةالمبحث الثالث. 
 .النتائج والتوصيات 

 المبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة 
 مشكمة الدراسة:

وعدـ قدرتيا عمى  ،تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ مف انخفاض جودة بياناتيا المالية
التي مف شأنيا مساعدة المستثمريف والمقرضيف المعمومات المفيدة مف تمبية احتياجات مستخدمييا 

إلعداد التقارير لمعايير الدولية تبني ا بأف ومما ال شؾ فيو تخاذ قراراتيـ االستثمارية واالئتمانية.اعمى 
 مجمس معايير المحاسبة الدولية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ الصادرة عفالمالية الخاصة 

IASB في إيجاد حموؿ لممشكالت المحاسبية  /إلى حد كبير/ سيـي يمكف أف تطبيقًا فع االً ، وتطبيقيا
لتمؾ  التبني قرار العوامؿ المؤثرة فيلكف ىناؾ العديد مف  المشروعات. التي تعاني منيا معظـ تمؾ

 ثالثة عوامؿ رئيسية وىي:في حسب وجية نظر الباحث التي يمكف حصرىا  المعايير
 الحجـ كمما ارتفعت ثقافة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ِإذ  ( الثقافة المحاسبية والمالية: 7

 المعايير.تمؾ مف الناحية المحاسبية والمالية أدى ذلؾ إلى زيادة احتماؿ تبني 
وعات التكمفة: فكمما كانت تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشر ( 7

المشروعات أدى ذلؾ إلى  إلى تمؾالصغيرة والمتوسطة الحجـ مقبولة وال تشكؿ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة 
 زيادة فرصة تبني تمؾ المعايير.

البيئة المحاسبية أدى ذلؾ إلى زيادة فعالية تطبيؽ  مةازدادت مالءكمما  ِإذ  ( البيئة المحاسبية: 7
 ير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.  المعايير الدولية إلعداد التقار 

 :اآلتي الرئيسي بالتساؤؿ تتمثؿمشكمة الدراسة بناًء عمى ما تقدـ، فإف 
ما مدى جاىزية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية لتبني المعايير الدولية إلعداد 

 الصغيرة والمتوسطة الحجـ؟التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 
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 :اآلتيةويمكف أف يتفرع عف التساؤؿ الرئيسي السابؽ التساؤالت الفرعية 
 مستوى الثقافة المحاسبية والمالية التي يتمتع بيا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ما

 الحجـ في سورية؟

  الخاصة بالمشروعات الصغيرة تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما مستوى
 ؟تمؾ المشروعاتبالنسبة إلى  والمتوسطة الحجـ

  مة البيئة المحاسبية لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة درجة مالءما
 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ؟

 أىمية الدراسة:
بضرورة مف قبؿ الحكومة السورية  مف خالؿ مواكبتيا لالىتماـ المتزايد عاـتكمف أىمية الدراسة بشكؿ 

 .التي تضررت كثيرًا مف جراء الصراع الدائر في البمد الحجـ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطةالنيوض 
َـّ  ممؼ عف  الحكومي المسؤوؿالفريؽ  يفيد منوأف  يمكف إسياماً ىذه الدراسة  عد  يمكف  ومف َث

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية. كما تكمف أىمية ىذه الدراسة بشكؿ خاص مف 
خالليا تصدييا إلحدى أىـ المشكالت التي تعاني منيا تمؾ المشروعات المتمثمة بالمشكالت المحاسبية 

ء المكتبة العربية، ذلؾ، فإف الدراسة يمكف أف تسيـ في إثرافضاًل عف وانخفاض جودة التقارير المالية. 
بمعايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمشروعات كاديمية المتعمقة األ  والبحوثالحظنا قمة الدراسات  ِإذ  

مف الفجوة  اً التطرؽ ليذا الموضوع قد يسد جزءعميو فإف ، و الصغيرة والمتوسطة الحجـ والسيما سورية
 العممية في ىذا المجاؿ.

 أىداؼ الدراسة:
 :اآلتي يالرئيس لدراسة إلى تحقيؽ اليدؼمف خالؿ ىذه اسعى الباحث 

مدى جاىزية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية لتبني المعايير الدولية  تعر ؼ
ويتفرع عف اليدؼ السابؽ  إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

 :اآلتيةاألىداؼ الفرعية 
   لصغيرة والمتوسطة الثقافة المحاسبية والمالية التي يتمتع بيا أصحاب المشروعات ا ؼ مستوىتعر

 الحجـ في سورية.

   مستوى تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ؼ تعر
 .تمؾ المشروعاتبالنسبة إلى  والمتوسطة الحجـ
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   لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة امة البيئة المحاسبية لتطبيؽ درجة مالءؼ تعر
 .إعدادًا فع االً  بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ

 فرضيات الدراسة:
 :اآلتيةة يالفرضية الرئيس إلىالدراسة  تستندا

المعايير الدولية إلعداد التقارير  غير جاىزة لتبني في سورية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ
 .مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف السورييف تمؾ المشروعاتب المالية الخاصة

 :اآلتيةع عف الفرضية السابقة الفرضيات الفرعية تفر  و 
 أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  معظـ الثقافة المحاسبية والمالية لدى :الفرضية األولى

 نسبيًا. منخفضة الحجـ
 تشكؿ تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات  :الفرضية الثانية

 تمؾ المشروعات.جـ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى الصغيرة والمتوسطة الح
 إلعداد  : ال تتوافر البيئة المحاسبية المالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدوليةالفرضية الثالثة

 التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

 :الدراسات السابقة
 (3):(7770دراسة )الشرقاوي _ 

أجريت ىذه الدراسة الميدانية عمى مجموعة مف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ العاممة في 
مصر. وقد حصمت الباحثة عمى البيانات األولية الالزمة الختبار فرضيات الدراسة عف طريؽ قائمة 

قد المالية. و استقصاء وجيت إلى المحاسبيف في تمؾ المشروعات الذيف يتولوف إعداد التقارير والقوائـ 
قوية بيف جودة المعمومة المحاسبية المستخرجة مف طردية توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط 

بمغ معامؿ االرتباط وقد ، IFRSالتقارير المالية عالية الكفاءة واالمتثاؿ لمعايير التقارير المالية الدولية 
توصمت الباحثة إلى وجود عالقة ارتباط طردية بيف المعايير كما  عند مستوى معنوية صفر. 7927

                                                           
في تعزيز كفاءة استثمار رأس المال في  IFRSمنى حسن أبو المعاطى الشرقاوي، أثر االمتثال لمعايير التقارير المالية الدولية  3

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحث مقدم لممؤتمر األكاديمي والمهني السنوي الخامس بعنوان "المحاسبة في عالم متغير"، قسم 
 . 21-21، ص 2114، كمية التجارة، جامعة القاهرة، المحاسبة
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الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ وتوجيو  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية 
 عند مستوى معنوية صفر.  7917االستثمار نحو تمؾ المشروعات، وقد بمغ معامؿ االرتباط 

 (4):(7777العبايجي _ دراسة )
الدراسة بياف مدى وجود قابمية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجـ األردنية لالمتثاؿ بالمعيار حاولت 

وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية عمى  المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات المالية.
منشآت الصغيرة المف المديريف المالييف والمدققيف الداخمييف العامميف في  770استبانة وزعت عمى 

والمتوسطة الحجـ وضباط االئتماف في البنوؾ. وقد كشفت الدراسة عف وجود قابمية لدى ىذه المنشآت 
بالبنود الواجب لالمتثاؿ لمتطمبات المعيار المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات المالية خاصة 

ت معنوية ذات داللة إحصائية بيف . كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروقاعرضيا في القوائـ المالية
بخصوص مدى قابمية  ، المدققوف الداخميوف، ضباط االئتماف(المديريوف الماليوففئات العينة )

ىناؾ فروقات معنوية بخصوص مدى  تالمنشآت لالمتثاؿ لمتطمبات المعيار المحاسبي الدولي. لكف كان
وكاف  ،قابمية ىذه المنشآت لالمتثاؿ بالبنود الواجب عرضيا في قائمة التغيرات في حقوؽ الممكية

 االختالؼ لصالح ضباط االئتماف.

 (5):(7777_  معمر&  حدةدراسة )
الجزائرية لتطبيؽ دراسة مدى جاىزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ تناولت ىذه الورقة البحثية 

ومف خالؿ ىذه الدراسة تـ التطرؽ إلى ماىية  النظاـ المحاسبي المالي الخاص بتمؾ المشروعات.
اإلشارة إلى اىتماـ مجمس معايير المحاسبة  فضاًل عف، وأىميتيا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ

كما تـ  إبالغ مالي خاص بيا.بوضع معيار واجتياده  ،بيذا النوع مف المؤسسات IASBالدولية 
الذي )التطرؽ إلى النظاـ المحاسبي المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في الجزائر 

لى متطمبات تطبيقو في تمؾ المشروعات 7777 مطمع عاـ يطب قوشرع في  مف موارد وما يحتاج إليو ( وا 
ىذه الدراسة إلى أف المؤسسات الصغيرة  وبالنتيجة توصمت بشرية وتقنية وتكنولوجية ومالية.

                                                           
زينب عبد الهادي محمد العبايجي، مدى قابمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم األردنية لالمتثال لمتطمبات المعيار المحاسبي  4

تير في المحاسبة، كمية الدولي الخاص بعرض البيانات المالية، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجس
 . 11، ص 2113األعمال، قسم المحاسبة والتمويل، جامعة الشرق األوسط، 

بودربالة سارة حدة & قربة معمر، النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بين إلزامية التطبيق ومحدودية  5
آفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلمكانيات، مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني عن "واقع و 

 .2، ص 2113أيار،  6-5الجزائر"، وزارة التعميم العالي والبحث العممي، جامعة الوادي، الجزائر، 
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أو ال تتوافر لدييا اإلمكانيات الالزمة لتبني ىذا  ،والمتوسطة الحجـ في الجزائرية ما تزاؿ غير قادرة
 . وتطبيقو النظاـ

 (6):(7777_  عادؿ&  تجانيدراسة )
اؿ لمنظاـ التي تحوؿ دوف التطبيؽ الفعَّ  والمشكالتحاولت ىذه الورقة البحثية إبراز الصعوبات 

وقد قسـ الباحثاف تمؾ الصعوبات ضمف المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر. 
صعوبات و صعوبات متعمقة بالبيئة المحاسبية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثالث مجموعات وىي: 

صعوبات متعمقة بضعؼ و تقنية في تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بتمؾ المشروعات، 
وتوصمت مة القوانيف الجبائية مع النظاـ المحاسبي المالي الجديد الخاص بتمؾ المشروعات. مالء

الخاص بالمشروعات  الدراسة إلى أف البيئة الجزائرية غير مييأة بعد الستيعاب النظاـ المحاسبي المالي
  وذلؾ لعدـ توافر البيئة االقتصادية والمؤسساتية المالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ. ،الصغيرة والمتوسطة

(: Prena Fazeena & Priyashni &2012 _) دراسة
(7)

 

نت الدراسة أىـ التحديات الممكف مواجيتيا عند تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بي  
إلى أف وقد توصمت الدراسة  (8)بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في جميورية جزر الفيجي.
يدىـ بالميارات الضرورية لتطبيؽ و التحدي األكبر يتمثؿ في توفير التدريب المناسب لممحاسبيف وتز 
ا التحدي اآلخر حسب الدراسة أمَّ  معايير المحاسبة الدولية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

د مف وضع أي البَّ  .وتعريفيا ؿ في وضع معايير لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـيتمث  ف
فضاًل  .عف غيرىا مف المشروعات متوسطة الحجـالصغيرة و الالمشروعات  فصؿحدود يمكف مف خالليا 

قد  ضخمةً  إلعداد التقارير الدولية يتطمب مبالغَ أف تبني المعايير الدولية نت الدراسة ذلؾ، فقد بي   عف
قتصاديات لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ بشكؿ عاـ وفي االًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى اتشكؿ عبئ

كما توصمت الدراسة إلى أف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ عينة الدراسة  الناشئة بشكؿ خاص.

                                                           
ئر، محمد العيد تجاني & رضوان عادل، صعوبات تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزا 6

مداخمة مقدمة في الممتقى الوطني عن "واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، وزارة 
 .14-9، ص 2113أيار،  6-5التعميم العالي والبحث العممي، جامعة الوادي، الجزائر، 

7  Fazeena Fazneen Hussain & Priyashni Vandana Chand & Prena Rani, The impact of IFRS for 

SMES on the accounting profession: Evidence from Fiji, Accounting & Taxation, The University of 

the South Pacific, Volume 4, Number 2, 2012, p 4-8.  
استراليا وأقصى الجنوب الغربي لقارة أمريكا تقع جزر الفيجي في أقصى الجنوب الغربي من المحيط الهادي، وموقعها بين قارة  8

 الجنوبية.
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 فضاًل عفة الدولية الخاصة بتمؾ المشروعات، ت الالزمة لتبني معايير المحاسبالقدرات واإلمكانياتفتقد 
.  عدـ قدرة مدققي حساباتيا عمى تقديـ الدعـ الالـز

 (9):(7777_  القضاةدراسة )
المعوقات التي تواجييا المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجـ في األردف عند  تعر ؼحاولت الدراسة 

تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدولي الخاص بتمؾ المنشآت مف وجية نظر مدققي الحسابات القانونييف 
أداة لجمع البيانات، اعتمد الباحث عمى االستبياف بوصفو ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة األردنييف. 

تواجو بيئة . وقد أظيرت الدراسة وجود معوقات اً أردني حسابات   مدقؽَ  72االستبياف عمى  وز عإذ 
المتوسطة الحجـ في األردف عند تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدولي الخاص بتمؾ المنشآت الصغيرة و 

اإلبالغ المالي  مثؿ عدـ اقتناع المالؾ بأىمية التطبيؽ، وقمة خبرة اإلدارة المالية بمعيار ،المنشآت
ذلؾ، فقد توصمت الدراسة إلى انخفاض معرفة المدققيف العامميف في مكاتب التدقيؽ  فضاًل عف الدولي.

نت الدراسة عدـ التعاوف والتنسيؽ بيف محاسب الصغيرة بالمعايير المحاسبية الدولية الجديدة. كما بي  
 المنشأة مف جية ومدقؽ حساباتيا مف جية أخرى.

 (10):(7777_  مياوة&  عزاوي) دراسة
لممؤسسات حاولت ىذه الدراسة الوقوؼ عمى مدى إمكانية تطبيؽ المعيار الدولي لمتقارير المالية 

وذلؾ باالستناد إلى استمارة استبياف موجية إلى عينة  ؛الصغيرة والمتوسطة الحجـ في البيئة الجزائرية
ذلؾ، فقد أخذ الباحثاف  فضاًل عف .ومحاسبييا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـمسيري مف 

 IASBعند اختيار المؤسسات الخاضعة لمدراسة تعريؼ مجمس معايير المحاسبة الدولية  بالحسباف
% مف المؤسسات عينة الدراسة 7792توصمت الدراسة إلى أف  لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

% مف 71ات المحاسبية، في حيف تعتمد نسبة تعتمد عمى محاسب خارجي في تأدية مختمؼ الخدم
% عمى كؿ مف محاسب داخمي 797تعتمد نسبة  في حيفإجمالي المؤسسات عمى محاسب داخمي، 

ؿ وآخر خارجي. إف انخفاض نسبة المؤسسات التي تعتمد عمى المصدريف )محاسب داخمي وخارجي( يد  

                                                           
مصطفى محمود عبد اهلل القضاة، معوقات تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في  9

صول عمى درجة الماجستير في األردن من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين األردنيين، رسالة مقدمة استكمااًل لمتطمبات الح
 .2112المحاسبة، قسم المحاسبة، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة اليرموك، 

عمر عزاوي & آمال مهاوة، المعيار الدولي لمتقارير المالية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة: فرصة وتحدي لمدولة النامية )مع  10
، 11حث، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، العدد اإلشارة إلى تجربة الجزائر(، مجمة البا

 .8-6، ص 2112
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ا أمَّ  المؤسسات األخرى.بتمتمؾ ثقافة محاسبية متطورة بالمقارنة  مؤسساتعمى أف نسبة قميمة مف ال
وذلؾ لتجنب التكاليؼ الباىظة التي  ؛النسبة العالية مف المؤسسات فإنيا تمجأ إلى محاسب خارجي

ذلؾ، فقد أكدت الدراسة  فضاًل عف تتكبدىا ىذه المؤسسات في حاؿ االعتماد عمى محاسب داخمي.
منيا في إعداد نظـ محاسبية مبسطة تراعي  لإلفادةمعايير المحاسبة الدولية  ضرورة التوجو نحو تبني

خصوصية الدوؿ النامية وطبيعة نسيجيا المؤسسي الذي يتكوف أغمبو مف المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة الحجـ، وقد انتيت الدراسة بتناسب ذلؾ مع الواقع الجزائري.

 (11):(Hasmet _ 2012)دراسة 
تناولت ىذه الدراسة العوامؿ المؤثرة في رفع جودة التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الحجـ في تركيا. وقد توصمت الدراسة إلى وجود سبعة عوامؿ تساعد عمى رفع جودة التقارير المالية 

في التركي وىي: لتمؾ المشروعات بما يسيـ في زيادة إمكانية تطبيؽ قوانيف بازؿ في القطاع المصر 
حوكمة الشركات، و الرقابة الداخمية، و ، IFRSمعايير اإلبالغ المالي و نظاـ المعمومات المحاسبي، 

دارة المخاطر، و اإلفصاح والشفافية، و  وقد كشفت الدراسة عف وجود عالقة إيجابية  المراجعة المستقمة.و ا 
 وجودة التقارير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ. جميعيا بيف تمؾ العوامؿ

 (12):(Samuel _ 2008دراسة )
تناولت ىذه الدراسة معايير إعداد التقارير المالية لمشركات الكبيرة والصغيرة الحجـ، ولكنيا ركزت بصفة 

السمات الفريدة خاصة عمى معايير إعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ بسبب 
والتحديات التي تواجو تمؾ المشروعات. وقد اعتمدت الدراسة عمى وجيات نظر أصحاب المصمحة الذيف 
؛ لدييـ ارتباط مباشر أو غير مباشر مع التقارير المالية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجـ في غانا

الية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة مة المعايير الدولية إلعداد التقارير الموذلؾ لتقييـ مدى مالء
الحجـ في غانا. وقد أظيرت الدراسة أف ىناؾ عدـ اتساؽ في تطبيؽ معايير اإلبالغ مف قبؿ 

انخفاض مستوى المعرفة واإلدراؾ لتمؾ المعايير. كما  فضاًل عفالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ، 
والتحديات التي تواجييا  IFRSداد التقارير المالية تطبيؽ المعايير الدولية إلع تكالمشتناولت الدراسة 

شركات القطاع الخاص والشركات الممموكة لمدولة، والتحقيؽ في عممية تحويؿ معايير التقارير المالية 
التنفيذ، وقد انتيت الدراسة إلى أف التحوؿ  تكالع التركيز عمى تكمفة التحويؿ ومشم وتنفيذىا الدولية

                                                           
11 Hasmet Sarigul, The readiness of small and medium sized enterprises in Turkey to Basel 
Regulations in terms of qualitative factors, Istanbul Conference, www.ssrn.com, May 24-26, 2012. 
12  Samuel Nana Yaw Simpson, Developing countries' views on financial reporting standards for 

small and medium-scale enterprises (SMEs): The case of Ghana, www.ssrn.com, 21 November 2008. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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ة إلعداد التقارير المالية يتطمب تكاليؼ عالية تمثؿ عبئًا عمى شركات القطاع إلى المعايير الدولي
ف تطبيؽ تمؾ المعايير يكوف أقؿ صعوبة إذا تـ عمى عدة بالخاص مقارنة  الشركات الممموكة لمدولة، وا 

 مراحؿ. 

 (13):(7771_  دىبيدراسة )
المحاسبية الدولية في سورية. وقد  حاولت الدراسة البحث في العوامؿ التي تحوؿ دوف تطبيؽ المعايير

توصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية يرتبط بمجموعة مف العوامؿ تتمثؿ بالنظاـ 
 ،القانوني لمدولة، والقوانيف الضريبية، ومدى تدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي، ودور مينة المحاسبة

ذلؾ، فقد أظيرت الدراسة الميدانية بأف نسبة ضئيمة جدًا  عف فضالً  .ومدى تطور سوؽ األوراؽ المالية
مف الشركات تمتـز بتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية. كما تناولت الدراسة القيـ الثقافية المحاسبية 

 المحاسبية الثقافية األبعادتوصمت الدراسة إلى أف  وقد، وعالقتيا بالمعايير والممارسات المحاسبية
 األكبر الذي يحوؿ دوف تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية.تشكؿ العائؽ 

 :والدراسات السابقة الدراسة الحاليةأوجو االختالؼ والتشابو بيف 
المعايير الدولية إلعداد التي تتناوؿ موضوع  في سورية ىو أنيا الدراسة األولىإف ما يميز ىذه الدراسة 

كثير مف الدراسات التي ِإذ  ىناؾ  والمتوسطة الحجـ. التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة
بحثت في معوقات تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية في سورية، لكف ليس ىناؾ مف دراسة تطرقت إلى 

وتختمؼ الدراسة الحالية  .الحجـ المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
لعوامؿ المؤثرة في قرار تبني معايير المحاسبة أنيا أضافت عاماًل جديدًا إلى اقة في عف الدراسات الساب

الدولية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ المتمثؿ بالثقافة المحاسبية والمالية ألصحاب 
مف  تمؾ المشروعات. كما تتميز الدراسة الحالية بتوقيتيا المناسب مف حيث مواكبتيا لالىتماـ الكبير

قبؿ الحكومة السورية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ الذي تجمى بالعديد مف القوانيف 
 والمراسيـ الصادرة مؤخرًا المتعمقة بتمؾ المشروعات. 

جميعيا قد طبقت  إفَّ ات السابقة المذكورة أعاله مف حيث مع الدراسىذه الدراسة لكف بالمقابؿ، تتقاطع 
إلى / تتشابو أوضاعيا االقتصادية  والمتوسطة الحجـ العاممة في بمداف ناميةفي المشروعات الصغيرة 

أخذت  إنَّياكما أنيا تتشابو مع بعض الدراسات مف حيث  .مع األوضاع االقتصادية في سورية /حد كبير

                                                           
دينا موفق دهبي، مدى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في سورية، أطروحة لمحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة، قسم  13

 ،2117المحاسبة، كمية االقتصاد، جامعة دمشق، 
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بوجية نظر المحاسبيف القانونييف في مدى جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ لتبني 
 الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات. المعايير

 لمدراسةاإلطار النظري المبحث الثاني: 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ:تعريؼ أواًل_ 

ال يوجد تعريؼ محدد لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ يمكف أف ينطبؽ عمى دوؿ العالـ المختمفة 
الدولة  يختمؼ ضمفمفيوـ تمؾ المشروعات يختمؼ مف دولة إلى أخرى، كما  ِإذ  إفَّ  .نفسيا الدرجةب

مقطاعات االقتصادية التي تعمؿ بيا ىذه المشروعات ووفقًا لمرحمة النمو االقتصادي التي ل وفقاً الواحدة 
ومف خالؿ استعراض التجارب التي قدمتيا بعض الدوؿ والييئات  (14)يمر بيا اقتصاد الدولة.

في المعايير المستخدمة  اً المشروعات الصغيرة والمتوسطة نالحظ اختالف البحوث عف المتخصصة في
في تحديد ماىية تمؾ المشروعات. فقد استخدمت بعض التجارب معيار رأس الماؿ كأداة لتصنيؼ 

مت تجارب أخرى معيار حجـ العمالة، استخد في حيفالمؤسسات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجـ، 
دت بعض الدراسات في تعريفيا لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمى معيار رقـ في حيف اعتم

اعتمد عمى معيار رأس الماؿ لتحديد  7777لعاـ  72ا في سورية، فإف القانوف رقـ أمَّ  (15)المبيعات.
ف صغيرًا إذا كا يعد  فإف المشروع  72المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ. ووفقًا لمقانوف رقـ 

خمسة مالييف ليرة سورية. في حيف  وال يتجاوز ،ئة ألؼ ليرة سوريةال يقؿ عف مميوف وخمسم رأسمالو
خمسة مالييف ليرة سورية وال يتجاوز خمسة عشر المشروع متوسطًا إذا كاف رأسمالو ال يقؿ عف  يعد  

 (16)مميوف ليرة سورية.
تعريؼ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ المعتمد في ىذه الدراسة، فإف الباحث قد ا بالنسبة إلى أم  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممنشآت الوارد في الوحدة األولى مف تعريؼ الاعتمد عمى 
الصادرة عف مجمس معايير المحاسبة الدولية في التاسع مف تموز لعاـ  الحجـالصغيرة والمتوسطة 

بأف  777"المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجـ" ضمف الفقرة  القسـ األوؿوقد جاء في . 7772

                                                           
البحوث والدراسات، غرفة تجارة وصناعة البحرين، عمي عبد اهلل العرادي، ممف بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قسم  14

 .5، ص 2112

دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة دكتوراه،  –العايب ياسين، إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية  15
 .166، ص 2111كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 القاضي بإحداث الهيئة العامة لمتشغيل وتنمية المشروعات. 2116لعام  39المرسوم التشريعي رقم  16
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بياناتيا  نشر  وتالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجـ ىي تمؾ المنشآت التي ال تخضع لممساءلة العامة، 
 (17)لعامة لممستخدميف الخارجييف.المالية لألغراض ا

لممشروعات الصغيرة ثانيًا_ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 والمتوسطة الحجـ:

والمتوسطة الحجـ الصغيرة  األخيرة تزايد اىتماـ دوؿ العالـ المختمفة بالمشروعات المدةمف المالحظ في 
لؾ ذومع لكف ـ الذي تؤديو تمؾ المشروعات في االقتصاد الوطني. ميلدور االقتصادي النظرًا إلى ا

المحاسبية  جودةالمستوى  يأتي في مقدمتيا انخفاض مف المشكالت اً كثير مازالت تمؾ المشروعات تعاني 
وعدـ قدرتيا عمى مواجية االحتياجات المتعددة لمستخدمي لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 

انطالقًا مف ذلؾ، وبموجب التصريحات التي جاءت في التقرير السنوي لمجمس معايير  .المالية يابيانات
عمى معايير تراعي حاجة  اً التي تنص عمى أف ىناؾ طمب 7777لعاـ  IASBالمحاسبة الدولية 

 بدأوأيضًا تراعي خصوصية اقتصاد الدوؿ النامية،  وخصوصيتيا الحجـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة
. وقد استكمؿ المجمس مشروعو ىذا في التاسع يمبي ىذه المتطمبات اً مشروع يدرس  ويعد  المجمس في 

وذلؾ بإصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة  ؛7772مف تموز لعاـ 
     والمتوسطة.

نتناوؿ بالمناقشة المشروعات التي تستيدفيا تمؾ المعايير، ونظرة عامة ومختصرة عنيا  يأتيوفيما 
  والموقؼ منيا.  

 الصغيرة والمتوسطة الحجـ المستيدفة: شروعاتالم (7

المالية الخاصة  المؤىمة لتطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير الحجـ الصغيرة والمتوسطة شآتنالم إف
 (18)ىي: آتشنبتمؾ الم

 التي ال تخضع لممساءلة العامة: نشآتالم (7-7
مف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات  القسـ األوؿمف  777وفقًا لما جاء في الفقرة 

 تيف:فإف المنشأة يترتب عمييا مسؤولية عامة في حالالصغيرة والمتوسطة الحجـ، 
                                                           

مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم،  17
 .12، ص 2119لحجم"، الوحدة األولى "المنشآت الصغيرة والمتوسطة ا

مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم،  18
 .15-12، ص 2119الوحدة األولى "المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم"، 
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  متداولة في سوؽ عامة )سوؽ بورصة محمية أو أجنبية إذا كانت ديونيا أو أدوات حقوؽ ممكيتيا
 أو سوؽ بيع مباشر(.

  .إذا امتمكت أصواًل بصفة ائتمانية لمجموعة كبيرة مف الجيات الخارجية كأحد أعماليا الرئيسية
مع البنوؾ واتحادات االئتماف وشركات التأميف وتجار أو وسطاء العادة ب الحالة وتكوف ىذه ىي

 األوراؽ المالية وصناديؽ االستثمار المشترؾ والبنوؾ االستثمارية. 
 راض العامة لممستخدميف الخارجييف:بياناتيا المالية لألغ المنشآت التي تنشر (7-7

إلعداد التقارير المالية لممشروعات  مف المعايير الدولية القسـ األوؿمف  777وفقًا لما جاء في الفقرة 
المركز  عفإلى توفير معمومات  تيدؼ البيانات المالية لألغراض العامةالصغيرة والمتوسطة الحجـ، فإف 

المالي واألداء والتغيرات في المركز المالي لمجموعة كبيرة مف المستخدميف ممف ليسوا في وضع يسمح 
َـّ ليـ بطمب تقارير مصممة حسب احتياجاتيـ المعموماتية المحددة.  ، فإف المعايير الدولية إلعداد ومف َث

إلى توفير معمومات لممالكيف أو ال تيدؼ  الحجـ التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
إلدارة  الحصوؿ عمى أية معمومات يحتاجوف إليياالذيف بإمكانيـ بحكـ وضعيـ في المنشأة  المديريف
 عفمف خالؿ توفير معمومات  المديريفغير أف البيانات المالية لألغراض العامة تخدـ غالبًا  أعماليـ.

 اتيا النقدية.المركز المالي لممنشأة ونتيجة أعماليا وتدفق

نظرة عامة عف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة  (7
  :والمتوسطة الحجـ

المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالمشروعات الصغيرة  IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  َأَعدَّ 
 أ ِعدَّت  . وىي عبارة عف معايير 7772والمتوسطة الحجـ في شكميا النيائي في التاسع مف تموز لعاـ 

بغرض مواجية االحتياجات المتعددة لمستخدمي التقارير المالية لتمؾ المشروعات. وىذه المعايير 
عات الصغيرة والمتوسطة الحجـ معتمدة عمى المعايير الدولية إلعداد التقارير الجديدة الخاصة بالمشرو 

رقـ معيف لكؿ معيار  ي َحدَّد  ، أي لـ (بناًء عمى األرقاـ) نفسيا طريقةالبلكنيا لـ تعرض  ،IFRSالمالية 
المعايير إف  .اً معين اً موضوع قسـ يخصوكؿ  ،بؿ جاءت عمى شكؿ أقساـ ،موضوع معيف يتحدث عف

مؤلؼ مف  ىي عبارة عف نصممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ ل إلعداد التقارير المالية الدولية
 (19):اً قسم 77تضمف مقدمة و يصفحة  777

                                                           
دراسة وصفية ونقدية، أطروحة لمحصول عمى درجة الماجستير في العموم المالية والمحاسبية، قسم العموم  –نوي هناء، النظام المحاسبي المبسط  19

 .73-66، ص 2111ورقمة، الجزائر، -التجارية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي مرباح
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بمجمس معايير المحاسبة الدولية وتأسيسو وأىدافو وطريقة إدارة مشاريع  اً وقد تضمنت تعريف المقدمة:
 أىداؼ إصدار المعايير لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ. فضاًل عف ،المعايير

يتضمف النطاؽ المقصود لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة  القسـ األوؿ:
 ووصفًا لتمؾ المشروعات المستيدفة. ،والمتوسطة الحجـ

يتضمف المفاىيـ والمبادئ الناشئة عف اإلطار المفاىيمي لممعايير الدولية إلعداد  القسـ الثاني:
 .IFRSالتقارير المالية الكاممة 

تتضمف بشكؿ رئيسي البيانات المالية المتمثمة بالميزانية، وقائمة الدخؿ  (:2 – 7األقساـ مف )
ح المحتجزة، وقائمة التدفقات النقدية األربا وقائمةوالدخؿ الشامؿ، وقائمة التغيرات في حقوؽ الممكية 

 والمالحؽ.

أساليب المحاسبة بما فييا األنواع المختمفة مف  عفإرشادات مفصمة  (:70 – 77األقساـ مف )
 االتفاقيات والصفقات.

 لممعايير. األوؿ عتمادااليتعمؽ بالتدابير االنتقالية المتعمقة ب :77القسـ 
دَ مف اإلشارة إلى أف مجمس معايير المحاسبة الدولية قد  والبدَّ  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  َزوَّ

تمؾ شكؿ الذي يضمف سيولة التطبيؽ والممارسة في النسخة مبسطة مف مسودة المعايير بالحجـ ب
ية غير مجمس معايير المحاسبة الدول َعدَّىابعض العمميات والمعالجات التي  ؼَ ذِ وقد ح   المشروعات.

كما توصي  مناسبة لممنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجـ )عمى سبيؿ المثاؿ الدفع عمى أساس األسيـ(.
فضاًل في الحاالت التي تتضمف أكثر مف خيار محاسبي،  وأعم يا ط الخياراتمسودة المعايير بتبني أبس

 (20)تجنب الخيارات التي تتطمب معالجة طويمة ومعقدة. عف

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة ا الموقؼ مف (7
 والمتوسطة الحجـ:

إف الموقؼ اتجاه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ منقسـ 
 IFRSأف تطبيؽ معايير يرى  بيف مؤيد ومعارض لتمؾ المعايير. فالفريؽ المؤيد لفكرة تبني المعايير

ا ممَّ  ؛سيؤدي إلى رفع جودة المعمومات المحاسبية الحجـ الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
                                                           

تدريبية لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لممنشآت الصغيرة والمتوسطة  مؤسسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مادة 20
 .www.ifrs.org ،2111الحجم، 

http://www.ifrs.org/


 سمماف الحكيـ                            2017-الثانيالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 

77 
 

توليد تقارير مالية  عمىتساعد معايير ال تمؾ كما أف .ينعكس إيجابًا عمى القرارات اإلدارية المختمفة
معايير ىذه الذلؾ، فإف  فضاًل عف. بيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ وقابمة لممقارنةموحدة 

ا قد يسيـ في تخفيؼ العبء عف مم   ؛أبسط بكثير مف المعايير الدولية الكاممة إلعداد التقارير المالية
عمى الجانب  (21).الراغبة باستخداـ معايير محاسبية دولية الصغيرة والمتوسطة الحجـ المشروعات

وذلؾ بحجة  ؛لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ لـ تحقؽ القبوؿ التاـ IFRSاآلخر، فإف معايير 
ممية معقدة أنيا ما تزاؿ ع فضاًل عفأف تطبيؽ مجموعة وحيدة مف المعايير يقضي عمى االبتكار، 

 أطرجديدة يتطمب تدريب لكيانات الصغيرة. كما أف تبني ىذه المعايير الومكمفة جدًا بالنسبة إلى ا
عداد نيج جديد لممحاسبة مما يؤدي إلى  وتأىيميا محاسبية عبء إداري ضخـ قد ال تتحممو وا 

أف حجة تسييؿ ر يرى المشروعات الصغيرة. فضاًل عف ذلؾ، فإف الفريؽ المعارض لفكرة تبني المعايي
لمالية تتأثر تأثرًا كبيرًا بالبيئة وذلؾ انطالقًا مف أف جودة التقارير ا ؛عمميات المقارنة غير مقبولة

    (22)ومدى الطمب عمى تقارير مالية ذات جودة عالية. ،المحاسبية مثؿ النظاـ القانوني والضريبي
مًا بالعقبات وتكمفتو مرتفعة، لكف عدـ مواكبة الواقع بأف السعي نحو التطوير محفوؼ دو  يعتقد الباحث

العالمي سيؤدي إلى تحمؿ المخالفيف لتكاليؼ ومصاعب أكبر بكثير في المستقبؿ. لذلؾ فإف الباحث 
في باقي  ت َعوَّض  يعتقد بأف تحمؿ بعض األعباء والتكاليؼ في المرحمة األولى مف التطبيؽ سوؼ 

    . كم يا ع المرجوةتحقيؽ المناف فضاًل عفالمراحؿ 

 المبحث الثالث: اإلطار العممي لمدراسة 
 الدراسة: يةمنيجأواًل_ 

وأسموب الدراسة الميدانية مف خالؿ توزيػع اسػتبياف عمػى أفػراد  د ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي،تعتم
 عينة الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة مصادر البيانات والمعمومات اآلتية:

  الثانوية المكتبية مف خالؿ الرجوع إلى الكتب والمجالت والبحوث العربية واألجنبيػة، فضػاًل المصادر
 عف استخداـ شبكة اإلنترنت.

 .المصادر األولية مف خالؿ تطوير استبياف وتوزيعو وتحميؿ البيانات المجمعة إحصائيًا 

 

                                                           
21 Moritz Bassemir, Why do private firms adopt IFRS?, www.ssrn.com, Octobers 15, 2012, p 2-4.  
22  Ratnam Alagiah & Tan Cheng, "Establishing a system of accounting standards: case study of 

Macau", www.ssrn.com, 2013, p 5-8. 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
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 :أسموب جمع البيانات

ػػاِ  ف لجمػػع البيانػػات الالزمػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة. وقػػد أسػػموب االستقصػػاء بواسػػطة االسػػتبيا ـَ دِ خ  ت  س 
تبنػي المعػايير الدوليػة  المساعدة عمػىمدى توافر العوامؿ األساسية ( متغيرًا تقيس 71) فتضمف االستبيا

 .إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية
اسػتخدـ الباحػث مقيػاس ليكػرت فػي بنػاء اسػتمارة االسػتبياف الػذي يضػـ خمسػة مسػتويات مختمفػة وىػي: 

معػارض بشػدة(، وذلػؾ الختبػار اإلجابػة المناسػبة مػف قبػؿ  –معػارض  –محايد  –موافؽ  –)موافؽ بشدة 
ِطػيَ أفراد العينة. ولغرض تحقيؽ أىداؼ البحث فقػد  الحػد األعمػى وزف نسػبي لػدرجات الموافقػة، وكػاف  أ ع 

( 7( درجػػػات، معػػػارض )7( درجػػػات، محايػػػد )0( درجػػػات، موافػػػؽ )7لدرجػػػة االسػػػتجابة موافػػػؽ بشػػػدة )
( درجػػة واحػػدة. وفػػي سػػبيؿ تقػػدير مسػػتوى الموافقػػة، حػػددنا خمسػػة مسػػتويات 7درجتػػاف، معػػارض بشػػدة )

 :اآلتيةبناًء عمى المعادلة 
 عدد المستويات /يؿ( الحد األدنى لمبد –طوؿ الفئة = )الحد األعمى لمبديؿ 

 797=  7 /( 7 – 7طوؿ الفئة = )
َـّ   يمكف تمخيص مستويات الموافقة كاآلتي: ومف َث

 مستوى الموافقة المتوسط الحسابي
 منخفضة جداً  7912وحتى  7مف 
 منخفضة 7972وحتى  7977مف 
 متوسطة 7972وحتى  7977مف 
 عالية 0972وحتى  7907مف 

 جداً عالية  7وحتى  0977مف 

 مراحؿ تطوير االستبياف
دَِّدت  بعد أف  بمػا  وصػياغتيا مشكمة الدراسة وأىدافيا وفرضػياتيا، قػاـ الباحػث بتطػوير فقػرات االسػتبياف ح 

 يف رئيسييف: إلى جزءاالستبياف  قسـيعكس متغيرات الدراسة. وقد 
المؤىؿ و جنس، الو ، العمرمتغيرات ) سبعةتضمف توصيفًا ألفراد عينة الدراسة وفقًا ل الجزء األوؿ:

نسبة تدقيؽ الشركات الصغيرة والمتوسطة و ، في مينة التدقيؽ سنوات الخبرةو ، المؤىؿ المينيو ، العممي
 (.الحجـ واالعتمادية مف قبؿ ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية
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األساسية التي مف شأنيا المساعدة في تبني المعايير الدولية إلعداد  تناوؿ العوامؿ الجزء الثاني:
اؿ لتمؾ المعايير. التقارير المالية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية، وفي التطبيؽ الفعَّ 

 وىي:  ،محاور ثالثةعت ىذه العوامؿ عمى وز   وقد
 .متغيراً  عشرَ  أحدَ ف تضم  وقد  ،الثقافة المحاسبية والماليةالمحور األوؿ: 
 متغيرات. سبعةف تضم  وقد  تكمفة تبني المعايير،المحور الثاني: 
 متغيرات.  تسعةف تضم  ، وقد البيئة المحاسبيةالمحور الثالث: 

عمػى بعػض األسػاتذة  فالمتعمقة بأداة القياس، فقد قاـ الباحث بعرض االستبيا إلى االختباراتا بالنسبة أم  
 Contentلتقػػدير مػػدى صػػدؽ المحتػػوى  اليرمػػوؾ الخاصػػةفػػي قسػػـ المحاسػػبة واإلحصػػاء فػػي جامعػػة 

Validityوذلؾ مف ناحية مستوى وضوح الفقرات ودقتيا مػف النػواحي العمميػة، ومػدى صػدؽ الفقػرات.  ؛
ِرَيػػت  وبنػػاًء عمػػى المالحظػػات التػػي وردت،  مػػع  اً ؿ الػػذي يجعمػػو متالئمػػتعػػديالت عمػػى االسػػتبياف بالشػػك أ ج 

 فرضيات الدراسة مف ناحية، وآراء الخبراء مف ناحية أخرى.
إذ  . Cronbach Alphaالباحث مف ثبات أداة القياس، وذلػؾ بتطبيػؽ معادلػة كرونبػاخ ألفػا  تحق ؽ كما
، وىػػو يشػػير إلػػى مػػدى قػػوة إلػػى أخػػرىأسػػموب كرونبػػاخ ألفػػا يعتمػػد عمػػى اتسػػاؽ أداء الفػػرد مػػف فقػػرة  إفَّ 

 االرتباط والتماسؾ بيف فقرات االستبياف. 

 :مجتمع الدراسة وعينتو
المحاسػػبيف القػػانونييف المسػػجميف لػػدى جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف 

المػزاوليف لعػاـ إف عدد المحاسبيف القانونييف السورييف المسجميف فػي سػجؿ  .في سجؿ المزاوليفسورية 
في محافظة دمشػؽ أي مػا يقػارب  اً قانوني اً ( محاسب717منيـ ) ،مزاوالً  اً قانوني اً ( محاسب001بمغ ) 7777

وبسبب ارتفاع ىػذه النسػبة مػف جيػة،   23% مف إجمالي المحاسبيف القانونييف المزاوليف في سورية.77
عينة في بقية المحافظػات مػف جيػة أخػرى، عوامؿ التكمفة والوقت وصعوبة الوصوؿ إلى أفراد ال فضاًل عف

فػػػإف مجتمػػػع الدراسػػػة المسػػػتيدؼ يتمثػػػؿ بالمحاسػػػبيف القػػػانونييف المسػػػجميف لػػػدى جمعيػػػة المحاسػػػبيف 
ػػ لمحافظػػة دمشػػؽ. القػػانونييف فػػي سػػورية فػػي سػػجؿ المػػزاوليف عينػػة الدراسػػة، فقػػد قػػاـ ا بالنسػػبة إلػػى أم 

التػي تػدرج ضػمف  Criterion Sampleينة المعيارية الباحث باختيار أفرادىا باالعتماد عمى أسموب الع
ػػ. العينػػات الالحتماليػػة يتمثػػؿ بتػػوافر المعرفػػة فا المعيػػار الػػذي اعتمػػدنا عميػػو فػػي انتقػػاء أفػػراد العينػػة أمَّ

 فضػػاًل عػػفبالمعػايير الدوليػػة إلعػداد التقػػارير الماليػة الخاصػػة بالمشػػروعات الصػغيرة والمتوسػػطة الحجػـ، 
                                                           

 .www.asca.syموقع جمعية المحاسبين القانونيين في سورية،  23
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تدقيؽ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجػـ نسػبة مقبولػة مػف إجمػالي أعمػاؿ  ضرورة أف تشكؿ أعماؿ
مػػا  وبالتنسػيؽ مػع إدارة جمعيػة المحاسػبيف القػانونييف توصػمنا إلػى أف التػدقيؽ لػدى المحاسػب القػانوني.

َـّ المحاسػػبيف القػػانونييف فػػي محافظػػة دمشػػؽ حجػػـ أعمػػاليـ محػػدود جػػدًا، % مػػف 17 يقػػارب فػػإف  ومػػف ثَػػ
 ( تحتكر سوؽ تدقيؽ الحسابات فػي سػورية.اً قانوني اً محاسب 17% )ما يقارب 77المتبقية البالغة النسبة 

وقػػد قػػاـ الباحػػث وعػػف طريػػؽ جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانونييف بتوزيػػع االسػػتبياف عمػػى أفػػراد عينػػة الدراسػػة 
وىي تشػكؿ مػا  ،راسة( استمارة مف استبياف الد07وقد تـ استرجاع ) ،اً قانوني اً ( محاسب17البالغ عددىـ )

َـّ ( اسػتمارات لعػدـ صػالحيتيا لمتحميػؿ، 7ثػـ اسػتبعدنا )% االستمارات الموزعػة. 77يقارب  تصػبح  ومػف ثَػ
        .( استمارة07الصالحة لمتحميؿ )االستمارات 

 :المعالجة اإلحصائية
ِرَيِت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار فرضياتيا،  ِمَعػت  المعالجة اإلحصائية لمبيانػات التػي أ ج  مػف  ج 
أساليب التحميػؿ الوصػفي  ت  مَ دِ خ  ت  وقد اس   SPSS.(24)خالؿ االستبياف باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

والمتمثمػػة باحتسػػاب المتوسػػط الحسػػابي، واالنحػػراؼ المعيػػاري ومرتبػػة الفقػػرة بينيػػا لممتوسػػط الحسػػابي، 
يػػة، والنسػػبة المئويػػة الكميػػة لدرجػػة موافقػػة أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فرضػػيات والتكػػرارات والنسػػب المئو 

ىػػؿ لمتأكػد  One-Sample T Testالبحػث. كمػا اسػػتخدـ الباحػث اختبػار )ت( فػػي حالػة عينػػة واحػدة 
 ،ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسػط الحسػابي لتقػديرات عينػة الدراسػة ومتوسػط مػدى اإلجابػة

 ؟( وفقًا لمقياس ليكرت7وىو )

  تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات: ثانيًا_
 :الشخصية ألفراد عينة الدراسة البيانات (7

 وقد كانت النتائج كاآلتي:
 
 
 
 
 
 

                                                           
24  Statistical Package for Social Sciences / Versions 19. 
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات المعتمدة7الجدوؿ رقـ )
 اإلجمالي البدائؿ المتغير

 النسبة % العدد

 العمر
 %7 7 سنة 77أقؿ مف 

 %0797 71 سنة 07وحتى  77مف 
 %7197 77 سنة 07أكبر 

 %777 07 المجموع
 %2797 71 ذكر الجنس

 %197 7 أنثى
 %777 07 المجموع

 المؤىؿ العممي
 %7797 77 بكالوريوس 
 %7797 7 ماجستير
 %7 7 دكتوراه

 %777 07 المجموع

 المؤىؿ الميني
 %2197 72 محاسب قانوني سوري
 %797 7 محاسب قانوني عربي
 %7 7 محاسب قانوني أمريكي

 %777 07 المجموع

 سنوات الخبرة في مينة التدقيؽ
 %7 7 سنوات 7أقؿ مف 

 %7797 2 سنة 77وحتى  7مف 
 %1197 77 سنة 77أكثر مف 

 %777 07 المجموع
نسبة تدقيؽ الشركات الصغيرة  

عمميات والمتوسطة الحجـ مف إجمالي 
 التدقيؽ

 %17 77 مرتفعة
 %7797 2 متوسطة
 %197 7 منخفضة

 %777 07 المجموع
االعتمادية مف قبؿ ىيئة األوراؽ واألسواؽ 

 المالية السورية
 %17 77 معتمد

 %77 77 غير معتمد
 %777 07 المجموع

فضاًل ( سنة، 07ممف تتجاوز أعمارىـ )أفراد عينة الدراسة % مف 7197أف ( 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
ذا أضفنا  ،ة( سن77) عمىعينة لدييـ خبرة تزيد ال% مف أفراد 11.7أف  عف % مف 17أف  ذلؾ إلىوا 

مف المحاسبيف القانونييف المعتمديف مف قبؿ ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية أفراد عينة الدراسة 
وفيما يتعمؽ . الحسابات مينة تدقيؽعينة وامتالكيا الخبرة في عمى كفاءة ال /دوف أدنى شؾ/ و يدؿ فيذا

، فإف ىذه النسبة بمتغير نسبة تدقيؽ الشركات الصغيرة  والمتوسطة الحجـ مف إجمالي عمميات التدقيؽ
مما يدؿ عمى أف نسبة كبيرة مف أفراد العينة لدييا % مف أفراد عينة الدراسة 17كانت مرتفعة لدى 

ذلؾ، فإف  فضاًل عف. الشركات بالبيئة المحاسبية والمالية التي تعمؿ ضمنيا تمؾ الكافية المعرفة
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، وىذا % ممف يحمموف درجة الدكتوراه7و ،درجة الماجستير% مف أفراد عينة الدراسة يحمموف 7797
  .مف الناحية األكاديميةعمى كفاءة العينة  /إلى حد ما/مؤشر 

 :Reliabilityثبات االستبياف  (7
ف الجدوؿ . ويبي  ثبات أداة القياسلقياس  Cronbach's Alphaاستخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ 

مكانية االعتماد عميياممَّ  ؛جيدة ( أف معامالت الثبات7رقـ ) بكؿ  ا يعني زيادة مصداقية البيانات وا 
 طمأنينة.

 معامالت الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( (:7الجدوؿ رقـ )
 معامؿ ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحورعنواف  المحور
 7.172 77 الثقافة المحاسبية والمالية األوؿ
 7.777 1 تكمفة تبني المعايير الثاني
 7.777 2 البيئة المحاسبية الثالث

 7.177 71 جميعيا الفقرات 

 ةالوصفي اتاإلحصاء (7

لمعايير الحجـ في سورية لتبني امدى جاىزية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؼ تعر  في سبيؿ 
مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف  المالية الخاصة بتمؾ المشروعاتالدولية إلعداد التقارير 

 فضاًل عف، والنسب المئوية بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةقاـ الباحث السورييف، 
ولمحاور الدراسة كواحدة  ،ولكؿ محور ،فقرة إلى كؿ  وذلؾ بالنسبة  ؛الفقرة ومستوى الموافقة مرتبةتحديد 
 واحدة.

ف في الجدوؿ كما ىو مبي   ،(، فقد جاءت النتائجالثقافة المحاسبية والماليةفيما يتعمؽ بالمحور األوؿ )
 (:7)رقـ 

ومستوى موافقة (: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة 7الجدوؿ رقـ )
الصغيرة  الثقافة المحاسبية والمالية لدى معظـ أصحاب المشروعاتأف  أفراد عينة الدراسة عمى

 .الحجـ منخفضة نسبياً  والمتوسطة
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المتوسط  رقـ الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الموافقة درجة الفقرة مرتبة النسبة المئوية المعياري

 عالية 77 1797% 7917 7977 7
 جداً  عالية 7 7797% 7977 0977 7
 عالية 2 17% 7977 7.7 7
 عالية 77 1797% 7977 7917 0
 عالية 0 7797% 7977 0977 7
 عالية 7 7797% 7907 0977 7
 عالية 7 77% 7977 0 1
 عالية 7 1297% 7907 7927 7
 جداً  عالية 7 77% 7977 097 2

 عالية 1 1197% 7977 7977 77
 عالية 7 1197% 7977 7977 77
 عالية  %12907 7.72 7.21 الكمي

أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى (، نالحظ 7تماد عمى الجدوؿ رقـ )باالع
(، وانحراؼ معياري 7.21%(، وبمتوسط حسابي )12.07ما جاء في المحور األوؿ وصمت إلى )

بالمرتبة األولى بدرجة موافقة )عالية جدًا(،  (2وقد جاءت الفقرة رقـ ) (.عاليةموافقة ) درجة(، وب7.72)
( 7في حيف احتمت الفقرة رقـ ) ( المرتبة الثانية وبدرجة موافقة )عالية جدًا(، 7كما احتمت الفقرة رقـ )

 إلىالموافقة بالنسبة  درجةأف نالحظ وباختصار يمكف أف  .وبدرجة موافقة )عالية( المرتبة األخيرة
  (.عالية جداً الموافقة عمييما ) درجة تكان ِإذ  ( 7-2( باستثناء الفقرتيف )عالية) قد كانت كم يا الفقرات

  (:0ف في الجدوؿ رقـ )(، جاءت النتائج كما ىو مبي  تكمفة تبني المعاييرفيما يتعمؽ بالمحور الثاني )
(: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة 0الجدوؿ رقـ )

تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات أفراد عينة الدراسة عمى أف 
  .المشروعات مؾتكؿ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى الصغيرة والمتوسطة الحجـ تش

 الموافقة درجة مرتبة الفقرة النسبة المئوية االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي رقـ الفقرة

 عالية 7 72.7% 7.77 7.07 77
 عالية 7 72.7% 7917 7.07 77
 عالية 0 77% 7.77 790 70
 عالية 7 1797% 7.7 7977 77
 متوسطة 7 77% 7972 797 77
 متوسطة 1 77% 7.72 797 71
 متوسطة 7 71% 7.77 7977 77
 متوسطة  %70.70 7.07 7.77 الكمي
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أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى (، نالحظ 0باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
(، وانحراؼ معياري 7.77%(، وبمتوسط حسابي )70.70ما جاء في المحور الثاني وصمت إلى )

( بالمرتبة األولى، في حيف احتمت الفقرة 77(. وقد جاءت الفقرة رقـ )متوسطةموافقة ) درجة(، وب7.07)
 .متوسطةو  عاليةالموافقة بيف  درجة تراوحوقد ( المرتبة األخيرة. 71رقـ )

 (:7ف في الجدوؿ رقـ )(، جاءت النتائج كما ىو مبي  البيئة المحاسبيةفيما يتعمؽ بالمحور الثالث )
(: المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والنسبة المئوية ومرتبة الفقرة ومستوى موافقة 7الجدوؿ رقـ )

عدـ توافر البيئة المحاسبية المالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدولية إلعداد أفراد عينة الدراسة عمى 
 التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ

المتوسط  رقـ الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 الموافقة درجة مرتبة الفقرة النسبة المئوية المعياري

 عالية جداً  7 7097% 7.07 0977 72
 عالية جداً  7 7097% 7907 0977 77
 عالية جداً  7 7197% 7.02 0977 77
 عالية 0 77% 7977 0977 77
 منخفضة 2 77% 7.77 7977 77
 عالية 7 11% 7.77 7977 70
 عالية 1 1797% 7907 7917 77
 متوسطة 7 70% 7.77 791 77
 عالية 7 1797% 7971 7927 71
 عالية  %17977 7.77 7917 الكمي

أف النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى (، نالحظ 7تماد عمى الجدوؿ رقـ )باالع
(، وانحراؼ معياري 7917وبمتوسط حسابي )%(، 17977وصمت إلى ) الثالثما جاء في المحور 

وبدرجة موافقة )عالية  ( بالمرتبة األولى77(. وقد جاءت الفقرة رقـ )عاليةموافقة ) درجة(، وب7.77)
في حيف احتمت ( بالمرتبة الثانية وبدرجة موافقة )عالية جدًا(، 77 – 72كما جاءت الفقرتاف )، جدًا(

 . بدرجة موافقة )منخفضة(و  ( المرتبة األخيرة77الفقرة رقـ )
 (.7أخيرًا، وباالعتماد عمى التحميؿ السابؽ لمبيانات، يمكننا تمخيص النتائج بالجدوؿ رقـ )
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 (: األىمية النسبية لمحاور الدراسة7الجدوؿ رقـ )

المتوسط  عنواف المحور المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مرتبة 
 المحور

 درجة
 الموافقة

 عالية 7 12907 7.72 7.21 الثقافة المحاسبية والمالية 7
 متوسطة 7 70.70 7.07 7977 تكمفة تبني المعايير 7
 عالية 7 17977 7.77 7917 البيئة المحاسبية 7

 عالية  10977 7.77 7.17 إجمالي المحاور كوحدة واحدة

 ف لنا اآلتي:، يتبي  (7باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ )
نسبة مئوية لدرجة الموافقة بمغت ب(، و 7.21األوؿ عمى المرتبة األولى بمتوسط ) لمحوراحاز 

(، 7917بمتوسط ) المرتبة الثانية المحور الثالث احتؿفي حيف  .(عاليةموافقة ) درجة، وب%(12.07)
لمحور ا بالنسبة إلى اأمَّ . (عاليةموافقة ) درجة%(، وب17977وبنسبة مئوية لدرجة الموافقة بمغت )

(، وبنسبة مئوية لدرجة الموافقة بمغت 7977الثالثة واألخيرة بمتوسط ) المرتبةجاء بفقد ، الثاني
كاف متوسط  كوحدة واحدة، فقد إجمالي المحاوروفيما يتعمؽ ب .(توسطةموافقة )م درجة، وب%(70970)

الموافقة بمغت (، وبنسبة مئوية لدرجة 7.17) الثالثةموافقة أفراد العينة عمى ما جاء في المحاور 
   (.عاليةموافقة ) درجة%(، وب10977)
 :االختبارات اإلحصائية (0
نقبؿ الفرضية في حاؿ  ِإذ  وذلؾ الختبار فرضيات الدراسة.  ؛T-test اختبار )ت( لعينة واحدة ـَ دِ خ  ت  س  اِ 

 والمتوسط 7977القيمة االحتمالية أقؿ مف أو  ،الجدولية tالمحسوبة أكبر مف قيمة  tكانت قيمة 
 (.7الحسابي أكبر مف المتوسط الحيادي وىو )

 (.1)ح في الجدوؿ رقـ فيما يتعمؽ بالفرضية األولى، كانت النتائج كما ىو موض  

 الفرضية األولى – نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة(: 1الجدوؿ رقـ )

درجات  ( المحسوبةt) المتوسط الحسابي
 الحرية

(tالجدولية )  متوسط
 الفرؽ

الداللة مستوى 
(sig) 

 7921 متوسط العينة
 7 المتوسط الحيادي 79777 7921 2.021 72 77972

%، وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة 7أف مستوى الداللة أقؿ مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
العينة أكبر مف المتوسط أف متوسط  ونظرًا إلىإحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. 

الحيادي، فيذا يعني بأف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور 
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بناًء عميو فإننا  .%7الجدولية عند مستوى داللة  tالمحسوبة أكبر مف  tكما أف  (.7األوؿ أكبر مف )
 التي تنص: نقبؿ الفرضية األولى
 والمالية لدى معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ منخفضة نسبيًا.الثقافة المحاسبية 

 (.7ح في الجدوؿ رقـ )، كانت النتائج كما ىو موض  الثانيةفيما يتعمؽ بالفرضية 
 الفرضية الثانية –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 7الجدوؿ رقـ )

( t) المتوسط الحسابي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

(t )متوسط  الجدولية
 الفرؽ

مستوى الداللة 
(sig) 

 7977 متوسط العينة
 7 المتوسط الحيادي 79777 7977 2.021 72 7907

عمى وجود فرؽ ذي داللة  %، وىذا يدؿ  7أف مستوى الداللة أقؿ مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
أف متوسط العينة أكبر مف المتوسط  ونظرًا إلىإحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. 

الحيادي، فيذا يعني بأف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور 
بناًء عميو فإننا %. 7الجدولية عند مستوى داللة  tالمحسوبة أكبر مف  tكما أف (. 7أكبر مف ) ثانيال

 التي تنص: لثانيةنقبؿ الفرضية ا
كمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكؿ ت

 تمؾ المشروعات.جـ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى الح
 (.2ح في الجدوؿ رقـ )فيما يتعمؽ بالفرضية الثالثة، كانت النتائج كما ىو موض  

 الفرضية الثالثة –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 2الجدوؿ رقـ )

( t) المتوسط الحسابي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية 

(tالجدولية )  متوسط
 الفرؽ

مستوى الداللة 
(sig) 

 7917 متوسط العينة
 7 المتوسط الحيادي 79777 7917 2.021 72 77971

عمى وجود فرؽ ذي داللة  %، وىذا يدؿ  7أف مستوى الداللة أقؿ مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
مف المتوسط  أكبرأف متوسط العينة  ونظرًا إلىإحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. 

الحيادي، فيذا يعني بأف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء في المحور 
بناًء عميو فإننا %. 7الجدولية عند مستوى داللة  tالمحسوبة أكبر مف  tكما أف (. 7مف ) أكبر لثالثا
 التي تنص: لثةالفرضية الثا قبؿن
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ال تتوافر البيئة المحاسبية المالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة 
 بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

 (.77ح في الجدوؿ رقـ )يسية )إجمالي المحاور(، كانت النتائج كما ىو موض  فيما يتعمؽ بالفرضية الرئ
 الفرضية الرئيسية –(: نتائج اختبار )ت( لعينة واحدة 77الجدوؿ رقـ )

( t) المتوسط الحسابي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية 

(tالجدولية )  متوسط
 الفرؽ

مستوى الداللة 
(sig) 

 7917 متوسط العينة
 7 المتوسط الحيادي 79777 7917 2.021 72 77911

وجود فرؽ ذي داللة  %، وىذا يدؿ عمى7مف  قؿأأف مستوى الداللة يتضح مف الجدوؿ السابؽ 
أف متوسط العينة أكبر مف المتوسط  ونظرًا إلىإحصائية بيف متوسط العينة والمتوسط الحيادي. 

المحاور في الحيادي، فيذا يعني بأف المتوسط الحقيقي لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء 
بناًء %. 7الجدولية عند مستوى داللة  tالمحسوبة أكبر مف  tكما أف (. 7) عمىإحصائيًا  األربعة يزيد
 التي تنص: ئيسيةالفرضية الر  نقبؿعميو فإننا 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية غير جاىزة لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير 
 المالية الخاصة بتمؾ المشروعات مف وجية نظر المحاسبيف القانونييف السورييف.

 

 النتائج والتوصيات
 

 :أواًل_ النتائج
مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات البحث ومدى موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ما جاء فييا، 

 : اآلتيةتـ التوصؿ إلى النتائج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية غير جاىزة لتبني المعايير الدولية إلعداد  (7

 ية نظر المحاسبيف القانونييف السورييف.مف وجوذلؾ  ؛التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات
%(، 10977النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت ) ِإذ  إفَّ 

 .عاليةدرجة الموافقة كانت  إفَّ (، أي 7.17بمتوسط حسابي )
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منخفضة الثقافة المحاسبية والمالية لدى معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ  (7
%(، 12.07بمغت النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى ذلؾ ) ِإذ   .نسبياً 

 . درجة الموافقة كانت عالية إفَّ ، أي (7.21بمتوسط حسابي )

تشكؿ تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة  (7
إال أف درجة موافقة أفراد عينة  تمؾ المشروعات.ًا بالنسبة إلى عبئًا ماديًا كبير والمتوسطة الحجـ 

%(، 70970بمغت النسبة المئوية الكمية لدرجة الموافقة ) ِإذ  ، ةالدراسة عمى ذلؾ كانت متوسط
 (.  7977بمتوسط حسابي )

إلعداد التقارير المالية ال تتوافر البيئة المحاسبية المالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدولية  (0
النسبة المئوية الكمية لدرجة موافقة أفراد  إفَّ  ِإذ   الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

درجة الموافقة كانت  إفَّ (، أي 7917%(، بمتوسط حسابي )17977) عينة الدراسة عمى ذلؾ بمغت
 . عالية

القوانيف الضريبية ال تتوافؽ كثيرًا مع المعايير الدولية إف درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عمى أف  (7
كانت متوسطة و  إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ

َـّ  (.فقط 791حسابي المتوسط )ال إلى حد /أف ىناؾ نسبة توافؽ مقبولة  نستخمصيمكف أف  ومف َث
. وىذا بيف القوانيف الضريبية مف جية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مف جية أخرى /ما

اؿ لتمؾ ما يسيـ في خمؽ عامؿ آخر مف عوامؿ توافر بيئة محاسبية مالئمة لمتطبيؽ الفعَّ 
  المعايير. 

 

 ثانيًا_ التوصيات:
 باالعتماد عمى نتائج الدراسة، يمكف أف نوصي باآلتي:

باتخاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في سورية  الجيات المعنية بقطاع ة قياـضرور  (7
الدولية المحاسبة  تبني معاييراإلجراءات والتدابير المؤدية إلى رفع جاىزية تمؾ المشروعات ل

العينة أفراد  عالية مف قبؿ درجة موافقةنت إلى نتائج الدراسة التي بي  وذلؾ استنادًا  بيا. الخاصة
 عمى عدـ جاىزية تمؾ المشروعات عمى تبني معايير المحاسبة الدولية الخاصة بيا.

برفع مستوى  /قدر اإلمكاف/باالىتماـ نوصي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ  (7
وذلؾ مف خالؿ حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات والمقاءات ذات  ؛ثقافتيـ المحاسبية والمالية

 العالقة.
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واحدة مف أىـ الجيات الفاعمة في المجاؿ  بوصفيانوصي جمعية المحاسبيف القانونييف  (7
بزيادة االىتماـ بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة  في سورية المحاسبي

بتوفير الكتب  سطة الحجـ. فعمى سبيؿ المثاؿ، نوصي الجمعيةبالمشروعات الصغيرة والمتو 
زمنية  مدةبأقصر  أو العمؿ عمى ترجمتيا ،والمراجع المتعمقة بتمؾ المعايير سواء بالمغة االنكميزية

عمى لتدريب المحاسبيف والمراجعيف ممكنة. كما نوصي الجمعية أيضًا بإقامة دورات مستمرة 
عداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة متطمبات المعايير الدولية إل

 الحجـ.

عمى تبني معايير  بتشجيعيا نوصي مدققي حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ (0
أبسط بكثير مف وذلؾ انطالقًا مف أف ىذه المعايير ، المحاسبة الدولية الخاصة بتمؾ الشركات

ا قد يسيـ في تخفيؼ العبء عف المشروعات ممَّ  ؛إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدولية الكاممة 
نوصي مدققي الحسابات  دولية. كما الصغيرة والمتوسطة الحجـ الراغبة باستخداـ معايير محاسبية

اؿ لتمؾ المعايير بالشكؿ الذي بالوقوؼ إلى جانب تمؾ المشروعات ومساعدتيا عمى التطبيؽ الفعَّ 
عديد مف لمحؿ نقطة االنطالؽ في إيجاد ال تعد  التي ودة المعمومات المحاسبية جيؤدي إلى رفع 

 المشكالت التي تعاني منيا تمؾ المشروعات.

بزيادة باتخاذ اإلجراءات الكفيمة الجيات المسؤولة عف التشريع الضريبي في سورية  ضرورة قياـ (7
المفاىيـ يتعمؽ ب والسيَّما مااالنسجاـ والتوافؽ بيف القوانيف الضريبية ومعايير المحاسبة الدولية 

  وطريقة عرضيا. وعناصرىا المحاسبية والقوائـ المالية ،والمصطمحات
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 الممحؽ
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 المحتـرالسيد رئيس مجمس إدارة جمعية المحاسبيف القانونييف 

 
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

.......... بيدؼ تغطية الدراسة الميدانية لمبحث الموسوـ بعنواف "مدى جاىزية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجـ في سورية لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات 

يف السورييف"، يرجى التكـر بالموافقة عمى توزيع االستبياف المرفؽ مف وجية نظر المحاسبيف القانوني
بأف إجابات المحاسبيف القانونييف عمى  عمى عدد مف المحاسبيف القانونييف المزاوليف لممينة. عمماً 

 االستبياف ستخضع لمتحميؿ اإلحصائي، ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.
( نسخة مف االستبياف ِلت َوزََّع عف طريؽ 17رسمنا إليكـ ظرفًا يتضمف )كما نحيطكـ عممًا بأننا قد أ

الجمعية؛ وذلؾ بعد موافقة حضرتكـ عمى ذلؾ. مف أجؿ االستفسار عف أي معمومة يرجى االتصاؿ 
(، أو عمى البريد االلكتروني: 7200777107بالباحث عمى رقـ الموبايؿ: )

dr.salman.alhakeem@gmail.com 

 تعاونكـ سمفاً  شاكرًا حسف
 

 الباحث                                                               
 د. سمماف الحكيـ                                                              
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 استبياف الدراسة

 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 السيد المحاسب القانوني: .................................... المحتـر

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 
االستمارة التي بيف يديؾ تتناوؿ موضوع: "مدى جاىزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في 
سورية لتبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بتمؾ المشروعات مف وجية نظر 

بواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في  المحاسبيف القانونييف السورييف". ونظرًا إلى معرفتؾ
سورية وبالبيئة المحاسبية التي تعمؿ فييا، يرجى التكـر بالرد عمى األسئمة المطروحة جميعيا عمى 
 حضرتكـ. عممًا بأف اإلجابات ستخضع لمتحميؿ اإلحصائي ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط.

(، أو 7200777107مف أجؿ االستفسار عف أي معمومة يرجى االتصاؿ بالباحث عمى رقـ الموبايؿ:  )
 dr.salman.alhakeem@gmail.comعمى البريد االلكتروني: 
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 د. سمماف الحكيـ                                                              
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 كمية العموـ اإلدارية والمالية                                                                 
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 االستبياف

 المعمومات الشخصية عف المستجوبيف:
 يرجى وضع إشارة عمى اإلجابة المناسبة.

 العمر:
 سنة 07أكبر  سنة 07وحتى  77مف  سنة 77أقؿ مف 

   

 الجنس:
 أنثى ذكر

  
 المؤىؿ العممي:

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس
   

 المؤىؿ الميني:
 محاسب قانوني أمريكي قانوني عربيمحاسب  محاسب قانوني سوري

   

 سنوات الخبرة في مينة التدقيؽ:
 سنة 77أكثر مف  سنة 77وحتى  7مف  سنوات 7أقؿ مف 

   

 نسبة تدقيؽ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ مف إجمالي عمميات التدقيؽ لديكـ:
 منخفضة متوسطة مرتفعة

   

 واألسواؽ المالية السورية:االعتمادية مف قبؿ ىيئة األوراؽ 

 غير معتمد معتمد
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 المحور األوؿ:
في سبيؿ التحقؽ مف مدى توافر ثقافة محاسبية ومالية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجـ يرجى التكـر بإبداء الرأي عف مدى موافقتؾ عمى الفقرات اآلتية: 
موافؽ  الفقرات الرقـ

معارض  معارض محايد موافؽ بشدة
 بشدة

7 
ال تتوافر لدى معظـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

مادية والمعنوية الضرورية لتشغيؿ الحجـ العناصر ال
 أنظمة المعمومات المحاسبية.

     

7 
ال تتوافر لدى معظـ المشروعات الصغيرة والمتوسػطة 
الحجػـ أنظمػة رقابيػة فعَّالػة تضػمف صػحة المعمومػػات 

 ودقتيا.المحاسبية 
     

7 
ال يتوافر االىتماـ الكافي لدى معظـ أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ بتطوير األطر 

 المحاسبية والمالية في مشروعاتيـ.
     

0 
إف الطمب عمى الخدمات المحاسبية والمالية مف قبؿ 
معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 الحجـ منخفض نسبياً.
     

7 
ال يتوافر االىتماـ الكافي لدى معظـ أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ بتطوير 
األنظمة المحاسبية في مشروعاتيـ بما يتالءـ /قدر 

 المستطاع/ مع المعايير المحاسبية الدولية.  
     

7 
يدرؾ معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ال

الحجـ أىمية خدمات تدقيؽ الحسابات ودورىا في زيادة 
 مصداقية وموثوقية البيانات المالية. 

     

1 
ال يعتمػػػػػػد معظػػػػػػـ أصػػػػػػحاب المشػػػػػػروعات الصػػػػػػغيرة 
والمتوسػػطة الحجػػـ عمػػى المعمومػػات المحاسػػبية فػػي 

 التخطيط والرقابة وتقييـ األداء.  
     

7 
ال يعتمد معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجـ عمى المعمومات المحاسبية عند 

 اتخاذ القرارات اإلدارية المختمفة.
     

2 
ال يتوافر االىتماـ الكافي لدى معظـ أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ باالرتقاء 
بمستوى الشفافية، بما يضمف التدفؽ الحر 

 لممعمومات المحاسبية.  
     

77 
ال ييتـ معظـ أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجـ بتثقيؼ أنفسيـ مف الناحية 

 المحاسبية والمالية.
     

77 
ال يتوافر الدعـ الكافي مف قبؿ معظـ أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ لممبادرات 
الرامية إلى تطوير البيئة المحاسبية الخاصة بتمؾ 

 المشروعات.
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 المحور الثاني:
بالمشروعات في سبيؿ التحقؽ ىؿ تشك ؿ تكمفة تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة 

الصغيرة والمتوسطة الحجـ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى تمؾ المشروعات؛ يرجى التكـر بإبداء الرأي في 
 مدى موافقتؾ عمى الفقرات اآلتية:

موافؽ  الفقرات الرقـ
معارض  معارض محايد موافؽ بشدة

 بشدة

77 

تشكؿ تكمفة المتطمبات التقنية والتكنولوجية الالزمة 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  لتطبيؽ

الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 
عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة إلى معظـ تمؾ 

 المشروعات.

     

77 

تكمفة الخبراء في المراحؿ األولى لتطبيؽ المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 

والمتوسطة الحجـ تشكؿ عبئًا ماديًا كبيرًا الصغيرة 
 بالنسبة إلى معظـ تمؾ المشروعات.

     

70 

إف تدريب الموظفيف وتأىيميـ لتطبيؽ المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجـ يشكؿ عبئًا ماديًا كبيرًا 

 بالنسبة إلى معظـ تمؾ المشروعات.

     

77 

تشكؿ تكمفة األنظمة الرقابية الضامنة لصحة ودقة 
المعمومات المحاسبية المتولدة عف تطبيؽ المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجـ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة 

 إلى معظـ تمؾ المشروعات.

     

77 

الحسابات مع تبني المعايير ارتفاع تكمفة تدقيؽ 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجـ يشكؿ عبئًا ماديًا كبيرًا 

 بالنسبة إلى معظـ تمؾ المشروعات.

     

71 

تشكؿ المصاريؼ القانونية والمينية المرافقة لتطبيؽ 
الخاصة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ عبئًا مادياً 
 كبيرًا بالنسبة إلى معظـ تمؾ المشروعات.

     

77 

تشكؿ تكمفة توفير البيانات الالزمة لتطبيؽ المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجـ عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة 

 إلى معظـ تمؾ المشروعات.
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 المحور الثالث:
في سبيؿ التحقؽ مف مدى توافر بيئة محاسبية مالئمة لمتطبيؽ الفعاؿ لممعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ يرجى التكـر بإبداء الرأي في مدى موافقتؾ 

 عمى الفقرات اآلتية:
موافؽ  الفقرات الرقـ

معارض  معارض محايد موافؽ بشدة
 بشدة

إف حجـ األعماؿ المحاسبية لدى معظـ المشروعات  72
      الصغيرة والمتوسطة الحجـ منخفض نسبياً.

77 
إف الكفاءات والخبرات المحاسبية في مجاؿ المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 

 والمتوسطة الحجـ ضعيفة نسبيًا.الصغيرة 
     

77 

ليس ىناؾ اىتماـ مف قبؿ الجيات الرسمية 
المسؤولة عف التشريع المحاسبي بالمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة الحجـ.

     

77 
اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ الخاصة 
 مف قبؿ المراكز التدريبية مازاؿ ضعيفاً.

     

77 

قدرة مدققي حسابات المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجـ عمى تقديـ الدعـ واإلرشاد 
الالزميف لتطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 المالية الخاصة بتمؾ المشروعات محدودة جداً.

     

70 

إف التغيير في الممارسات المحاسبية القائمة التي 
اعتاد عمييا المحاسبوف تمييدًا لالنتقاؿ إلى 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ يعد  أمراً 

 صعبًا جدًا ويحتاج إلى وقت طويؿ.

     

77 

المصطمحات الجديدة التي احتماؿ عدـ التأقمـ مع 
تفرزىا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 

 مرتفع نسبياً.

     

77 
القوانيف الضريبية ال تتوافؽ كثيرًا مع المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروعات 

 .الصغيرة والمتوسطة الحجـ

     

71 

معظـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجـ غير 
قادرة عمى توفير كثير مف البيانات الالزمة لتطبيؽ 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة 

 بتمؾ المشروعات.
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