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المستخمص

تناولت ىذه الدراسة اثر المعايير المحاسبية عمي دقة القياس المحاسبي وتمثمت مشكمة

الدراسة في أن عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية في الممارسات المحاسبية المختمفة يؤثر سمبا
عمى دقة القياس المحاسبي في الوحدات المحاسبية المختمفة  .وتمثمت األىمية العممية لمدراسة
في إبراز دور المعايير المحاسبية في سالمة ودقة القياس المحاسبي  ،فكمما تم االلتزام بتطبيق

المعايير أدي ذلك إلي دقة وسالمة وجودة القياس المحاسبي في الوحدات المحاسبية المختمفة ،

كما ترجع أىمية الدراسة العممية في تجويد األداء في الوحدات المحاسبية المختمفة وتوفير
معمومات محاسبية دقيقة لكافة المستخدمين وتسييل عممية المقارنة بين نتائج األعمال بين عدد

من السنوات  ،وافترضو الدراسة عدت فرضيات منيا تطبيق القياس وفق معايير محاسبية موحده

يزيد من جودة المعمومات المحاسبية  ،االلتزام بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد من دقة القياس
المحاسبي  ،القياس المحاسبي الدقيق يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية الحكومية

،اعتمد الباحث المنيج التاريخي الستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،
المنيج االستقرائي لصياغة مشكمة الدراسة ،المنيج االستنباطي لصياغة فروض الدراسة ،المنيج

الوصفي التحميمي وذلك لتحميل الدراسة الميدانية والختبار فرضيات البحث وفق بيانات الدارسة

الميدانية .وقد توصمت الدراسة إلي مجموعة من النتائج وفقا لمفرضيات من أىميا  :المعايير
المحاسبية الدولية إطار ضروري لضمان شفافية المعمومات المحاسبية وقابمية المقارنة لمقوائم

المالية  .وأن مينة المحاسبة تقوم عمي فيم ومعرفة المعايير المحاسبية الدولية وكيفية تطبيقيا .
كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أىميا  :إجراء دورات تدريبية لممحاسبين توضح كيفية

تطبيق معايير المحاسبة الدولية والزام المؤسسات والشركات الحكومية بإعداد القوائم المالية وفقا

لألسس والقواعد المنصوص عمييا في معايير المحاسبة الدولية .

ي

Abstract
This study examined the impact of accounting standards on the
accounting measurement accuracy, the study represented a problem in
that the non-compliance with accounting standards in the various
accounting applications adversely affect the accounting measurement
accuracy in the various accounting units. The most important study in
highlighting the role of accounting standards in safety and accounting
measurement accuracy. The most goals of the study in a stand on the
importance of accounting measurement in government accounting units,
and identify the impact of accounting standards in the accounting
measurement accuracy, and had assumed the study promised hypotheses,
including non-compliance with accounting standards leads to lack of
accounting measurement in the financial statements accurate
understanding of accounting standards increases the accuracy of
measurement accounting, safety, accounting measure flour leads to the
quality of performance in government accounting units, the researcher
adopted a historical approach to the review of previous studies related to
the subject of the study, inductive approach to formulate a research
problem, deductive approach to formulate hypotheses, descriptive and
analytical approach to analyze field study to test hypotheses according
field study data. The study found a number of results in accordance with
the assumptions of the most important: international accounting standards
is essential to ensure the transparency of accounting information and the
comparability of the financial statements .oon accounting profession is
based on understanding and knowledge of international accounting
standards and how to apply the framework. The study also recommended
a number of recommendations, including: conducting training courses for
accountants describes how the application of international accounting
standards and to require government institutions and companies to
prepare financial statements in accordance with the principles and norms
enshrined in international accounting standards .
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أوال  :اإلطار المنيجي لمبحث
تمييد:
أف ىناؾ أىمية خاصة لدراسة المعايير المحاسبية حيث إنيا تحكـ وتنظـ عمؿ الوحدات

المحاسبية وعمى ضوء معايير محاسبية يتـ عرض القوائـ المالية واعداد مجموعة واحده مف
القوائـ المالية ذات الغرض العاـ لمواجية االحتياجات المتعددة لممستخدميف المعنييف مف اجؿ أف

تعبر تمؾ القوائـ بعدالة ودقة عف المركز المالي لممنشاة ونتائج أعماليا وتدفقاتيا النقدية لتعيف

في مواجية وتدنيو المخاطر المحتممة ألثار التحيز وسوء التفسير والتغير والغموض وعدـ الثقة

وعدـ القابمية لممقارنة وااللتزاـ بالمعايير التي توضح كيفية توظيؼ تمؾ القوائـ وما تحتوييا مف
عناصر رئيسة وىى تمؾ القوائـ التي يتـ إعدادىا بصورة منتظمة ودورية بحسابات وىى توفر

الحد األدنى مف المعمومات التي يمكف أف تحقؽ أىداؼ المحاسبة المالية.

أف المحاسبة تيدؼ إلى تحقيؽ وظيفتيف أساسيتيف ىما القياس وايصاؿ المعمومات لمستخدمييا

لمساعدتيـ في اتخاذ الق اررات لذا فانو يجب إتباع قواعد وسياسات محاسبية تؤدى إلى أف تفصح
المعمومات االقتصادية أو المحاسبية المعروضة عف الحقائؽ والعالقات األساسية المتعمقة

بالمنشأة  .ويتعاظـ دور المحاسبة بمختمؼ فروعيا كنظاـ إلنتاج المعمومات ذات المنفعة النسبية
مف خالؿ توصيؿ المعمومات المالية اليامة لشرائح مختمفة وواسعة مف المجتمع سواء اتفقت

مصالحيـ أـ تعارضت وذلؾ في شكؿ قوائـ وتقارير مالية تعكس ما وقع في المنشآت االقتصادية
مف أحداث متتالية مما لو بالغ األثر في اتخاذ الق اررات االقتصادية واالستثمارية و بعد قياـ الثورة

الصناعية وظيور شركات المساىمة العامة بحجميا الضخـ وتجمع رؤوس األمواؿ الضخمة في
أيدي ىذه الشركات ظيرت الحاجة إلى معمومات محاسبية دقيقة وصحيحة ومناسبة لكؿ

االحتياجات وىذه المعمومات ال يمكف توفيرىا إال مف خالؿ القوائـ المالية التي تمثؿ مخرجات

النظاـ المحاسبي .وانطالقاً مف أىمية القوائـ المالية كمخرجات لمنظاـ المحاسبي القائـ في
المنشأة يتوجب إعداد ىذه القوائـ عمى أسس تتفؽ مع متطمبات اإلفصاح عف األمور الغامضة
ذات التأثير النسبي الياـ في عممية اتخاذ القرار إذ أف أي تضميؿ في المعمومات التي تحتوييا
ىذه القوائـ مف شأنو أف يفقدىا أىميتيا وبالتالي التأثير عمى قرار االستثمار الذي يعتبر مف

الق اررات اليامة والخطيرة مما يستمزـ توافر معمومات عمى درجة كبيرة مف الدقة والموضوعية .

مشكمة البحث:

تكمف مشكمة البحث في أف عدـ التزاـ المحاسب بالمعايير المحاسبية الدولية في الممارسات

المحاسبية المختمفة يؤثر سمبيا عمى دقة القياس المحاسبي في الوحدات المحاسبية المختمفة .

تساؤالت البحث:
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 -1ىؿ القياس وفؽ المعايير المحاسبية يقمؿ مف تحديات نقص الجودة في المعمومات المحاسبية
.

 -2ما ىي عالقة المعايير المحاسبية بالقياس المحاسبي .

 -3ما ىو اثر القياس المحاسبي عمي جودة األداء في الوحدات المحاسبية.
أىمية البحث:

ترجع أىمية البحث العممية في إبراز دور المعايير المحاسبية في سالمة ودقة القياس المحاسبي

 ،فكمما تـ االلتزاـ بتطبيؽ المعايير أدي ذلؾ إلي دقة وسالمة وجودة القياس المحاسبي في
الوحدات المحاسبية المختمفة .

كما ترجع أىمية البحث العممية في تجويد األداء في الوحدات المحاسبية المختمفة وتوفير
معمومات محاسبية دقيقة لكافة المستخدميف وتسييؿ عممية المقارنة بيف نتائج األعماؿ بيف عدد

مف السنوات .

أىداف البحث:
ويرمى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 -1التعرؼ عمى مفيوـ و أساليب القياس المحاسبي في ظؿ معايير المحاسبة الدولية.
 -2التطرؽ إلى معايير المحاسبة الدولية واألسباب الرئيسية التي أدت إلى ظيورىا.
 -3الوقوؼ عمى أىمية القياس المحاسبي في الوحدات المحاسبية.
فرضيات البحث:

 -1تطبيؽ القياس وفؽ معايير محاسبية موحده يزيد مف جودة المعمومات المحاسبية.
يمكف مف مقارنة المعمومات المحاسبية في القوائـ المالية.

 -2االلتزاـ بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد مف دقة القياس المحاسبي .
 -3القياس المحاسبي الدقيؽ يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية الحكومية.
منيجية البحث:

اعتمد البحث عمى مناىج متعددة الجوانب منيا المنيج التاريخي الستعراض الدراسات السابقة

ذات العالقة بموضوع البحث،المنيج االستقرائي لصياغة مشكمة البحث،المنيج االستنباطي
لصياغة فروض البحث  ،المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لتحميؿ بيانات الدراسة الميدانية.

مصادر جمع البيانات:

اعتمد البحث عمى مجموعتيف مف المصادر:
-1المصادر الثانوية  :تتمثؿ في الكتب والمراجع والدوريات العممية والبحث في شبكة(االنترنت).
 -2المصادر األولية  :تتمثؿ في أداة الدراسة األستبانة.
حدود البحث:
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الحدود المكانية  :محمية شندي .

الحدود الزمانيو 2016 :ـ .
ىيكل البحث:

يتكوف البحث مف مقدمة وثالثة فصوؿ وخاتمة  ،تشتمؿ المقدمة عمى اإلطار المنيجي

والدراسات السابقة  ،الفصؿ األوؿ المعايير المحاسبية ويشتمؿ عمى مبحثيف المبحث األوؿ
مفيوـ وأىداؼ المعايير المحاسبية وأىميتيا والمبحث الثاني أنواع المعايير المحاسبية وشرح

معيار اإلفصاح  ،الفصؿ الثاني القياس المحاسبي ويشتمؿ عمى مبحثيف المبحث األوؿ مفيوـ
وأىمية القياس المحاسبي وأساليبو والمبحث الثاني مفيوـ وأنواع التقارير والقوائـ المالية  ،الفصؿ

الثالث الدراسة الميدانية ويشتمؿ عمى مبحثيف المبحث األوؿ نبزه تعريفية عف محمية شندي
والمبحث الثاني واجراءات الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات واختيار الفرضيات  ،الخاتمة تشتمؿ

عمى النتائج والتوصيات والمصادر والمالحؽ .
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ثانيا  :الدراسات السابقة :

قاـ الباحث باستعراض بعضا مف الدراسات السابقة التي تناولو موضوع أثر المعايير المحاسبية

عمى دقة القياس المحاسبي وقد تناوؿ ىذه المواضيع حسب التسمسؿ التاريخي ليا .

 -1دراسة وليد (: )2005

()1

تيدؼ الدراسة إلى استعراض فكرة تدويؿ معايير المحاسبة الدولية والعوامؿ التي أدت إلي

إيجادىا واستعراض الييئات التي تعمؿ عمى إعداد المعايير المحاسبية سواء عمى المستوى
اإلقميمي أو الدولي ومف أىـ النتائج أف ىناؾ تأثير كبي ار لاللتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية

في األردف كما توصمت الدراسة إلي أف ىنالؾ معوقات تحد مف االلتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة
الدولية مثؿ اختالؼ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية والتفاوت في المفاىيـ
والسموكيات والقيـ السائدة واختالؼ القوانيف والتشريعات والتفاوت في دور الييئات والجمعيات

المينية المناط بيا اإلشراؼ عمي مينة المحاسبة وكذلؾ توصمت الدراسة إلي أف ىناؾ توجو
ومطالبة بتداوؿ المعايير المحاسبية بيدؼ تسييؿ عممية مقارنة القوائـ المالية واتخاذ الق اررات

االستثمارية المالئمة مف قبؿ المستثمر .تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كونيا لـ
تتطرؽ إلى جانب القياس المحاسبي

 -2دراسة محمد (  2006م) :

()2

تناولت الدراسة قياس انخفاض قيمة األصوؿ الثابتة في ضوء المعايير الدولية باإلضافة إلي

التقرير واإلفصاح عف انخفاض قيمة األصوؿ الثابتة والشيرة المرتبطة باألصؿ الثابت في ضوء
المعايير الدولية باإلضافة إلي دراسة ميدانية عف القياس واإلفصاح والشفافية المحاسبية عف
انخفاض قيمة األصوؿ والشيرة المرتبطة باألصؿ الثابت في ضوء المعايير الدولية تعددت طرؽ

القياس واإلفصاح المستخدمة في تسجيؿ األصوؿ الثابتة ىؿ تطبيؽ المعايير الدولية والمحاسبية
عف األصوؿ الثابتة ليا أثر عمى القوائـ المالية والعالقة بيف قيمة األصوؿ الثابتة والمعايير

الدولية واإلفصاح والشفافية المحاسبية ومف أىـ النتائج عدـ الثبات في استخداـ طرؽ القياس

واإلفصاح عف األصوؿ الثابتة ومف توصياتيا يجب أف توضح القوائـ المالية الختامية السياسات

المحاسبية والثبات عمى استخداـ طرؽ القياس واإلفصاح لألصوؿ الثابتة .اختمفت ىذه الدراسة

مع الدراسة الحالية بأنيا لـ تكف شاممة لكؿ جوانب القياس المحاسبي .

 -3دراسة محمد (2008م) :

()1

()1

وليد ذكريا  ،ايجابيات ومعوقات تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية في األردف ،رسالة ماجستير منشورة ( ،عماف :المجمة األردنية إلدارة اإلعماؿ2005،ـ) .

()2

محمد نواؼ حمداف عابد ،تحميؿ لمشاكؿ القياس واإلفصاح المحاسبي عف انخفاض قيمة األصوؿ الثابتة في ضوء المعايير الدولية ،رسالة ماجستير منشورة ،

(القاىرة :االكادميو العربية لمعموـ المالية والمصرفية 2006،ـ) .
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تناولو الدراسة أىمية القياس واإلفصاح المحاسبي في الشركات ومؤسسات البيع بالمممكة

العربية السعودية .وىدفت الدراسة إلي تقويـ مدى تطبيؽ شركات ومؤسسات البيع بالتقسيط
لمتطمبات معيار اإلفصاح والعرض التاـ وكانت أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة أف مستوى
العرض واإلفصاح المحاسبي العاـ في التقارير المالية لشركات ومؤسسات البيع بالتقسيط

بالسعودية  ./.89دوف المستوى المطموب وتتفاوت مستويات اإلفصاح فيما بيف القوائـ المالية
واإليضاحات المرفقة كؿ عمى حدة وكانت أىـ توصيات الدراسة يجب أف تمتزـ الجيات

المختصة لمشركات والمؤسسات بتطبيؽ متطمبات معيار اإلفصاح والعرض واف يتـ تفصيؿ دور
المحاسبيف القانونييف فيما يتعمؽ بأعداد ونشر واعتماد القوائـ والتقارير المالية.تختمؼ ىذه الدراسة
عف الدراسة الحالية عمى إنيا ركزت عمى جانب القياس واإلفصاح ولـ تكف شاممة لكؿ المعايير

المحاسبية .

 -4دراسة ىناء (: )2008

()2

تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمى اثر تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية عمى نوعية المعمومات

المحاسبية والتعرؼ عمى أىمية معايير المحاسبة الدولية وأىمية تطبيقيا باإلضافة إلي معرفة

الدور الذي يمعبو سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية في تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية بالسوداف

توصمت الدراسة إلي أف سوؽ األوراؽ المالية ال يمزـ الشركات المدرجة لديو بتطبيؽ معايير
المحاسبة الدولية واف ىناؾ عدـ إلماـ كافي بكيفية تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية مف قبؿ
معدي القوائـ المالية ولذلؾ أف عدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يؤدى إلي حدوث

اختالؼ في نوعية التقارير المالية لمشركات بالسوؽ و أيضا أف عدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير
المحاسبة الدولية يؤدى إلي غياب اإلفصاح في القوائـ المالية وكانت أىـ التوصيات بأتباع
معايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائـ المالية والعمؿ عمى إجراء دورات تعريفية بالمعايير

الدولية وأىمية تطبيقيا مف قبؿ الشركات المدرجة بالسوؽ وذلؾ باالىتماـ بتدريب المختصيف
بأعداد القوائـ المالية بكيفية تطبيؽ المعايير عند إعداد القوائـ المالية  .يرى الباحث أف ىذه

الدراسة ركزت عمى نوعية المعمومات المحاسبية وسوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية ولـ تتناوؿ اثر
تطبيؽ المعايير الدولية عمى دقة القياس المحاسبي كما تناولتو الدراسة الحالية.
 -5دراسة عريف ( )2010م :
()1

()1

محمد احمد إبراىيـ احمد ،أىمية القياس واإلفصاح المحاسبي في شركات البيع بالمممكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشوره (الخرطوـ

:جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا 2008،ـ) .
()2

ىناء محمد  ،تحميؿ العالقة بيف معايير المحاسبة الدولية ونوعية المعمومات المحاسبية ،رسالة ماجستير ،غير منشورة  (،الخرطوـ :جامعة السوداف 2008 ،ـ).
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تناولت الدراسة موضوع إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائـ المالية باستخداـ مدخؿ التكمفة
التاريخية وكانت أىـ النتائج أف القوائـ المالية تعد بطاقة تعريؼ ألداء المؤسسة فكاف مف
الضروري أ ف تعرض بصورة نموذجية دوف استنقاص مف بيانات تعد ضرورية أو زيارة يشوبيا
التمويو مف شانيا أف يتخذ عمى أساسيا مستخدميا القوائـ ق اررات مغموطة  .ومف أىـ التوصيات
أف عرض القوائـ المالية وعرضيا البد أف يكوف بطريقة سميمة ومعمومات دقيقة وموثوؽ بيا واف
يكوف ما ىو عمى الوثائؽ مطابؽ لما عمية في الواقع الف عكس ذلؾ يؤدى إلي نتائج وقيمة مف
شأنيا التأثير عمى نتائج المؤسسة وربما يقود أو يؤدى حتما إلي اإلفالس .تختمؼ ىذه الدراسة
عف الدراسة الحالية بأنيا اختصرت عمى القياس المحاسبي لعناصر القوائـ المالية باستخداـ
مدخؿ التكمفة التاريخية فقط ليس كما تناولتو الدراسة الحالية.
 -6دراسة زين (2012م) :

()2

تناولت الدراسة القياس واإلفصاح المحاسبي عف عناصر القوائـ المالية في ظؿ النظاـ
المحاسبي ومف أىـ النتائج أف النظاـ المحاسبي المالي جاء بعدة بدائؿ لقياس عناصر القوائـ
المالية وبمتطمبات لإلفصاح والتي مف شأنيا إعطاء معمومات مالية ذات مصداقية ومف خالؿ
واقع الممارسة المحاسبية نالحظ عدـ وجود بيئة اقتصادية لتطبيؽ كؿ ىذه البدائؿ والمتطمبات
وىو ما يجعؿ القوائـ المالية لممؤسسات االقتصادية الجزائرية تتميز بالقصور في مصداقية
المعمومات المالية ومف أىـ التوصيات العمؿ عمى توفير البيئة االقتصادية والمالية والقانونية
لغرض المساعدة عمى استعماؿ الطرؽ الحديثة لمقياس لموصوؿ إلي القيمة العادلة مف اجؿ
تحسيف جودة المعمومات التي ينتجيا النظاـ المحاسبي المالي .تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة
الحالية بأنيا لـ تشمؿ كؿ أنواع المعايير المحاسبية وأثرىا عمى القياس المحاسبي كما تناولتو
الدراسة الحالية.
 -6دراسة شادو (2013م) :
()1

()1

عريؼ نوره  ،إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائـ المالية باستخداـ مدخؿ التكمفة التاريخية ،رسالة ماجستير منشورة( ،الجزائر :كمية العموـ

االقتصادية والعموـ التجارية 2010 ،ـ).
()2

زيف عبد الممؾ ،القياس واإلفصاح عف عناصر القوائـ المالية في ظؿ النظاـ المحاسبي ،رسالة ماجستير منشورة  (،الجزائر:كمية العموـ االقتصادية

والعموـ التجارية 2013 ،ـ) .
()1

شادو عبد المطيؼ  ،القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ المعايير المحاسبية الدولية ،رسالة ماجستير منشورة (الجزائر :كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية 2013 ،ـ).
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تناولت الدراسة القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ المعايير المحاسبية الدولية

دراسة حالة البنوؾ التجارية الجزائرية لمدينة ورقمة ومف أىـ النتائج أف القوائـ المالية يجب أف
تحتوى عمى المعايير المحاسبية الدولية المتضمنة اإلفصاح المحاسبي لتكوف عمى درجة كبيرة

مف الشفافية والموضوعية  ،أف النظاـ المحاسبي المالي الجديد أعطى دفعة جديدة في مخرجات
النظاـ المحاسبي بعد تبنييا لممعايير المحاسبية الدولية ،أف معايير اإلفصاح عف المعمومات

المالية يعتبر أكثر المعايير صعوبة في التطبيؽ ومف أىـ التوصيات ضرورة إلزاـ البنوؾ بتطبيؽ
معايير اإلبالغ المالي الدولية ،التوجو نحو التركيز عمى أخالقيات المينة في تطبيؽ المعايير

المحاسبية الدولية  .تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية بأنيا ركزت القياس واإلفصاح
المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ المعايير المحاسبية الدولية وألكنيا لـ تكف شاممة لكؿ المعايير

الحاسبية التي ليا أثر عمى القياس المحاسبي كما تناولتو الدراسة الحالية.
 -8دراسة مدثر (2015م) :

()2

تناولت الدراسة اثر التضخـ عمى اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية دراسة حالة في
شركة ألبتؾ لألدوية والمستمزمات الطبية وىدفو الدراسة إلي الوقوؼ عمى اثر التضخـ حوؿ
مصداقية وعدالة القوائـ المالية وتوضح مدى االلتزاـ بتطبيؽ مبدأ اإلفصاح المحاسبي عند أعداد
القوائـ المالية والتعرؼ عمى أىمية العمؿ بمبدأ اإلفصاح المحاسبي واثر التضخـ عمى ذلؾ
وكانت أىـ النتائج التي توصمت ليا الدراسة أف التطبيؽ السميـ لمبدأ اإلفصاح المحاسبي يمكف
أف يوضح التضخـ الذي حدث لمستخدمي القوائـ المالية وكذلؾ يمكف أف يكوف مبدأ التكمفة
االستبدالية البديؿ الناجح لمبدأ التكمفة التاريخية في ظؿ التضخـ وكانت أىـ التوصيات التي
توصمت إلييا الدراسة ضرورة وجود دورات تدريبية لممحاسبيف توضح كيفية التعامؿ مع التضخـ
واخراج قوائـ مالية ذات عدالة ومطابقة لمواقع  .تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية بأنيا
ركزت عمى جانب اثر التضخـ عمى اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية ولـ تتناوؿ اثر تطبيؽ
المعايير الدولية عمى دقة القياس المحاسبي كما تناولتو الدراسة الحالية.

()2

مدثر عبد الحافظ حمودة موسي ،تأثير التضخـ عمى اإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة(،الخرطوـ  :جامعة شندي 2015،ـ) .
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المبحث األول
مفيوم وأىداف المعايير المحاسبية وأىميتيا
أوال :مفيوم المعايير المحاسبية :
يوجد ىناؾ العديد مف المنظمات الدولية التي تروج لوجود توافؽ دولي عمى معايير
محاسبية ،وتكوف ىذه المعايير األساس الذي تحتكـ إلييا الدوؿ المختمفة عند إعداد القوائـ المالية

ومف ىذه الييئات لجنة المعايير المحاسبية الدولية ) (I.A.S.Cانعقد المؤتمر المحاسبي العالمي

العاشر في مدينة سندي االسترالية عاـ 1972ـ ،وقدمت بريطانيا مشروعا خاصا بتكويف لجنة

معايير المحاسبية

الدولي)International Accounting Standards committee

) وقامت بريطانيا

وكندا والواليات المتحدة األمريكية وعف طريؽ ممثمييا بدراسة ىذا المشروع ،وانضـ الحقا ليذه

المجنة ،استراليا ،فرنسا ،ألمانيا ،الياباف ،ىولندا والمكسيؾ  .وتـ تكويف لجنة معايير المحاسبة
الدولية عاـ 1973ـ ومركزىا لندف ويبمغ عدد الييئات المينية الممثمة في ىذه المجنة  152ىيئة
تمثؿ  112دولة ومف أىداؼ لجنة معايير المحاسبة الدولية تطوير معايير المحاسبة الدولية،
وتوضيح التطبيقات المختمفة ليذه المعايير ،وتحقيؽ أىداؼ المنشات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

الحجـ  ،مف خالؿ إيجاد وتطوير استخدامات ىذه المعايير ،واقتراح الحموؿ المناسبة في حالة

وجود معايير محاسبية محمية أو دولية  .وتعمؿ ىذه المجنة بشكؿ مستمر عمى تطوير ىذه
المعايير بما يتناسب والتطورات االقتصادية واالجتماعية عمى المستوى العالمي .

ويوجد ىنالؾ تعاوف وثيؽ بيف ىذه المجنة والمنظمة الدولية لييئات البورصة  ,والتي تيتـ

باألمور التي تخص عولمة أسواؽ رأس الماؿ العالمية  ،مف حيث المعايير التي تحكـ إدراج

األسيـ في األسواؽ المالية االندماج والتجارة الداخمية وغيرىا  .وبدأ التعاوف جميا بيف لجنة
المعايير المحاسبية الدولية مع الييئات المحاسبية الدولية األربع  ،وىى االسترالية والكندية
والبريطانية واألمريكية وانضمت إلييا فييا بعد نيوزلندا .

وىنالؾ اىتماـ واضح بيف ىذه الييئات لحؿ المشاكؿ الخاصة بإعداد تقارير األداء المالي

وتكويف األعماؿ والمحاسبة عف األوراؽ المالية .وكاف اليدؼ مف تكوينيا العمؿ عمى إصدار

معايير محاسبية تمبى حاجات مستخدمي القوائـ المالية  ،وتكوف ىذه المعايير أداء لمتحقيؽ مف
مدى مصداقية القوائـ المالية واعدادىا وفقا ألسس ومعايير محاسبية مقبولة.

()1

()1

-د .وليد عبد القادر ،وأخر،المعايير المحاسبية الدولية (،القاىرة:الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريدات2013،ـ) ،ص ص 49- 19
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وأيضا اليدؼ الرئيسي ليذه المجنة يكمف في محاولة إصدار معايير محاسبية يمكف قبوليا
وتطبيقيا في معظـ دوؿ العالـ  .تمثؿ لجنة المعايير الدولية جية مستقمة  ،غير تابعة ألي
حكومة معينة أو منظمة مينية  .الغاية الرئيسية ليا تحقيؽ التوحيد المحاسبي في المبادئ
المحاسبية المستخدمة مف قبؿ منظمات األعماؿ والجيات األخرى في إنحاء العالـ  ،والميتمة
بالعمؿ المحاسبي والتقارير المالية  .وحدد دستور المجنة أىدافيا بما يمي :
 -1إعداد ونشر المعايير المحاسبية ألجؿ الصالح العاـ  ،والتي تراعى عند تقديـ قوائـ مالية
وتشجيع القبوؿ بيا والعمؿ بموجبيا عمى مستوى العالـ.
-2العمؿ بشكؿ عاـ عمى تطوير وتوافؽ األنظمة والمعايير المحاسبية واإلجراءات المتعمقة
بأعداد القوائـ المالية.
وقد تـ تفويض عمميات المجنة إلى مجمس معيف مف المنظمات األعضاء  ،ويستفيد المجمس مف
النصائح المقدمة مف المجمس االستشاري والمجموعة االستشارية  .وفى حالة وجود تعارض بيف
المعايير المحاسبية والقوانيف والتشريعات المحمية يتـ تفضيؿ القانوف أو التشريع المحمى عمى
المعيار ،أف رغبت الدولة التي تطبؽ المعيار في ذلؾ .
منذ عاـ 1983ـ ضمت لجنة المعايير الدولية جميع الجيات المحاسبية المينية والذيف ىـ
أعضاء في االتحاد الدولي لممحاسبيف وبالتالي أصبح في لجنة المعايير الدولية أكثر مف مئة
دولة يمثموف أكثر مف مميوف محاسب .
تعقد لجنة المعايير الدولية اجتماعا يضـ جميع األعضاء كؿ سنتيف ونصؼ  ،وعمى الرغـ
مف إف لجنة المعايير الدولية قد تأسست عاـ 1973ـ واالتحاد الدولي لممحاسبيف أسس عاـ
1977ـ فاف تكويف االتحاد الدوؿ لممحاسبيف قد أضاؼ بعداً عالميا  ،تستفيد منو المجنة في
الحصوؿ عمي تفويض واسع  .وتحافظ المجنة عمي استقالليتيا عف االتحاد الدولي لممحاسبيف ،
عف طريؽ وجود دستورىا الخاص بيا والذي ال يمكف تغييره إال باجتماع األعضاء  ،إال إف
مجمس االتحاد الدوؿ لممحاسبيف يكوف مسوال عف انتخاب المؤسسات المينية ،والتي تكوف
أعضاء في مجمس لجنة المعايير الدولية.
()1

()1

مرجع سابؽ ،ص ص  49ػ 50
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ثانيا :تعريف المعايير المحاسبية الدولية:
إف المعايير المحاسبية الدولية ىي مبادئ محاسبية أصبحت مقبولة عمى الصعيد العالمي
وىى تحسف وتنسؽ النظـ والمعايير المحاسبية واإلجراءات المتعمقة بالطرؽ التي تعرض فييا
منظمة ما كشوفيا المالية كما إنيا توفر معيا ار متماسكا بشأف إدراج المعمومات المالية في
التقارير المالية القانونية  .واف مصداقية المعايير المحاسبية الدولية مضمونة نظ ار لمستواىا
الرفيع واالعتراؼ الدولي بيا واإلجراءات الصارمة التي تتبع في إعدادىا وشرحيا  .ولذا فاف
إمكانات مقارنة إعداد التقارير المالية وتوافقيا وتحسينيا باستمرار تعتبر مف ضمف الدعامات
األساسية ليذه المعايير .وفى السنوات األخيرة أحرز تقدـ ممحوظ في تطوير المعايير المحاسبية
الدولية ليبمغ ذروتو بظيور معياريف اثنيف معترؼ ييما دوليا وىما :
المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية الذي أعمنو المجمس الدولي لمعايير
المحاسبية والمعيار الدولي لمحاسبة القطاع العاـ الذي أعمنو االتحاد الدولي لممحاسبيف .وتركز
المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العاـ عمى القطاع العاـ والقطاع غير المدر لمربح  ،وىى
مستمدة ومماثمة لممعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية ألعداد التقارير المالية  ،رغـ أف
المعايير الدولية الجديدة لمحاسبة القطاع العاـ كانت قد صدرت بعد المعايير المحاسبية الدولية
والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة.وقد تحوؿ العديد مف البمداف والمنظمات عف
معاييرىا المحاسبية المقبولة دوليا وىى تطبؽ المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العاـ  .فعمى سبيؿ المثاؿ وبدءا مف
عاـ2005ـ أصبح لزاما عمى جميع المؤسسات األوربية الميمة أف تستند في تقاريرىا عمى
المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .
وىناؾ العديد مف المنظمات الدولية الرئيسية والمنظمات األخرى،مثؿ منظمة التعاوف االقتصادية
والتنمية،ومنظمة حمؼ األطمسي  ،واالتحاد األوربي قد طبقت المعايير الدولية لمحاسبة القطاع
العاـ في إعداد تقاريرىا المالية .وىناؾ عممية أخرى قيد التنفيذ تيدؼ إلى جعؿ المعايير الدولية
تتقارب مع المعايير األخرى مثؿ المعايير المحاسبية المقبولة دوليا في الواليات المتحدة .

()1

د.سيد عطا اهلل السيد ،المفاىيـ المحاسبية الحديثة (،عماف:دار الراية لمنشر والتوزيع2009،ـ) ،ص ص171-170
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()1

ولكي يتمكف المراجعوف الخارجيوف في المنظمات مف إعداد الكشوؼ المالية بما يتفؽ والمعايير
المحاسبية الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو المعايير الدولية لمحاسبة القطاع
العاـ ،فاف عمى تمؾ المنظمات التي تطبؽ ىذه المعايير أف تمتزـ بيا جميعا إلى فترة انتقالية قبؿ
إف تصبح في موقؼ يسمح ليا بتطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية .
وتؤدي الكشوؼ المالية التي يتـ إعدادىا بموجب المعايير المحاسبية الدولية إلى تحسيف في
اإلدارة العامة وفي اإلشراؼ واتخاذ الق اررات اإلدارية كذلؾ تساعد في تحسيف اإلدارة وفي توجيو
الموارد وفي فعالية التنفيذ العممي وتحقيؽ النتائج .ونظر الف القطاعيف العاـ والخاص يمتزماف
بصورة متزايدة بالمعايير المحاسبية الدولية فاف الجيات المانحة مف الحكومات والقطاع الخاص
والتي تساىـ في البرامج تتوقع أف تمتزـ التقارير المالية لمبرنامج مع مضي الوقت بيذه المعايير .
()1

فاف المعايير المحاسبية ىي عبارة عف مجموعة مف المقاييس واإلشارات المرجعية الوضعية
والمحددة يستند عمييا المحاسب في انجاز عممة مف قياس واثبات وافصاح عف المعمومات حوؿ
األحداث االقتصادية لممشروع  .ولكف ىؿ ىذه المعايير تتسـ بالشمولية والقبوؿ مف قبؿ الجميع
بغض النظر عف اختالؼ بيئاتيـ ،أـ أنيا تخص مجموعو معينو؟في الواقع أف المتتبع لمتطوير
التاريخي لممعايير المحاسبية يري إف المعايير المحاسبية يمكف تشبيييا والي حد كبير بالقوانيف
الوضعية األخرى والتي يتـ وضعيا مف قبؿ أعضاء المجتمع بناء عمي احتياجاتيـ وتجربتيـ
وخبرتيـ في الحياة .
وطالما أف ىذه االحتياجات والتجارب تختمؼ مف دولو إلي أخري فاف صالحية وقبوؿ ىذه
القوانيف سيكوف محصو اًر في حدود تمؾ الدوؿ  .وبالمثؿ يمكف القوؿ أف المعايير المحاسبية
تعكس مجموعة مف القواعد التي توضع بمعرفو وتجربة مجموعة مف المحاسبيف األكفاء مينييف
وأكاديمييف يتفؽ عمييا فيما بينيـ لتشكيؿ اإلطار العاـ الذي يحكـ عمؿ المحاسبيف وتوحيد
األساس لتقييـ أدائيـ في بيئة معينة .

()2

( )1د.سيد عطا اهلل السيد ،المفاىيـ الحاسبية الحديثة  ،مرجع سابؽ ،ص 171
()2

د.مفتاح عمى السائح،المحاسبة الدولية (،د  .ب  ،دار التقدـ العممي 2010 ،ـ) ،ص ص  58ػ ػ 59
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ثالثا :أىداف المعايير المحاسبية الدولية :
 -1أف تكوف ىنالؾ قدرة وسيولة ألجراء المقارنات بيف القوائـ المالية والمعمومات التي تحتوييا
عالمياً ،حيث يساعد ذلؾ المستثمريف األجانب في فيـ مدلوالت القوائـ المالية المنشورة  ،وامكانية
إجراء المقارنات الالزمة عند الحاجة إلييا .
 -2أف يتـ إعداد القوائـ المالية عمي أسس متشابو  .وىذا يعمؿ عمي تسييؿ الميمة بالنسبة
لمشركات المحاسبية العالمية المنتشرة حوؿ العالـ والتي ليا فروع منتشرة في دوؿ مختمفة  ،وكذلؾ
يساعد توحيد المعايير المحاسبية عمي مرونة حركو المحاسبيف والمدققيف مف دولة آلخري وىذا
يساعد أيضا عمي تبادؿ الخبرات والميارات ليؤالء الموظفيف .
 -3تحتاج المؤسسات إلي أف يكوف ىنالؾ عمميات مقارنو سيمو بيف القوائـ المالية المختمفة
لتمؾ الشركات مف اجؿ تحميميا وتقيميا واتخاذ الق اررات المناسبة لمنح القروض أو التسييالت
المختمفة،وىذا ال يمكف توفيره بدوف وجود معايير وأسس موحدة تحكـ عمميات القياس واإلفصاح
الالزمة عند إعداد القوائـ المالية.
 -4توفير الوقت وتخفيض تكمفة إعداد البيانات المالية  .فبدال مف يتـ إصدار تقارير مالية
مختمفة ومعينة عمى أسس محاسبية غير متشابو ،يتـ إصدار تمؾ التقارير عمى أساس واحد وىو
معايير المحاسبة الدولية وىذا مف شأنو أف يوفر التكمفة والجيد الالزميف إلعداد تمؾ التقارير.
 -5الحاجة الممحة إلى حماية األمواؿ المستثمرة في األسواؽ المالية العالمية ,حيث أف حركة
االستثمار في األسواؽ المالية تعتبر واسعة النطاؽ،خاصة في ظؿ وجود عوامؿ وحوافز ليذا
النوع مف االستثمارات وسيولتو.
 -6مف اجؿ أف تكوف القوائـ المالية معدة عمى أسس متشابو بيف الدوؿ ،لتمكيف المستثمريف
مف فيـ القوائـ المالية واتخاذ ق ارراتيـ االستثمارية المالئمة وذلؾ الف المستثمريف والمحمميف
المالييف يحتاجوف ألف تكوف القوائـ المالية واضحة ويمكف االعتماد عمييا ومقارنتيا لمعرفة
طبيعة االختالفات الموجودة _ أف وجدت _ بيف تمؾ القوائـ.
رابعا :أىمية معايير المحاسبة الدولية :
()1

د .وليد عبد القادر  ،مرجع سابؽ  ،ص ص15 - 14
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()1

ظيرت خالؿ التسعينات مف القرف العشريف  ،اقتصاد عالمي حقيقي حققت فيو العديد مف

الشركات األمريكية قد ًار ميماً مف إيراداتيا وارباحيا في األسواؽ األجنبية  ،وتواجيو الشركات
متعددة الجنسية بعض الق اررات المتعمقة بتوزيع الموارد بيف أكثر االستخدامات المتاحة ليا كفاءة

وال يمكف تحقيؽ ىذه التوزيعات دوف وجود معمومات دقيقة وموثقة  ،وتواجو الشركات التي تسعي

لمحصوؿ عمي رؤوس األمواؿ أو الفرص االستثمارية عبر الحدود مشاكؿ تتعمؽ بالوقت والتكمفة

حيث يجب عمي ىذه الشركات التوفيؽ بيف قوائميا المالية والقواعد المحاسبية لمبمد الذي تسعي

لمحصوؿ عمي رأس الماؿ فيو  ،كما يجب عمي المستثمريف تحديد االختالفات األجنبية
(الخارجية) في التقرير  ،ويتطمب االقتصاد الذي يتسـ بالعولمة المت ازيدة  ،ضرورة تبسيط ىذه
العممية  ،ولذلؾ ىناؾ دوافع لمتوفيؽ بيف معايير المحاسبة الدولية  .وىناؾ عوامؿ عديدة ساىمت

في الحاجة إلي مداخؿ جديدة لوضع معايير المحاسبة الدولية تتمثؿ في :

()1

 -1النمو السريع في أسواؽ رأس الماؿ الدولية  ،إلي جانب الزيادة في التسجيؿ واإلدراج
واالستثمارات عبر الحدود  ،وىذه القضايا قادت إلي بذؿ الجيات المشرفة عمي شئوف األوراؽ

المالية لجيود تيدؼ لتطوير ( جواز سفر) مشترؾ لتسجيؿ وادراج األوراؽ المالية العابرة لمحدود

وتحقيؽ قدره اكبر عمي المقارنة في التقرير المالي .

 -2جيود المنظمات العالمية والييئات اإلقميمية واتفاقيات التجارة الحرة في دوؿ أمريكا الشمالية
إلزالة الحواجز إماـ التجارة الدولية .

 -3االتجاه العاـ نحو دولية ( عولمة ) تنظيـ اإلعماؿ .
-4التأثير المتزايد لمعايير المحاسبة الدولية عمي متطمبات المحاسبة وممارستيا عمي المستوي
القومي .

 -5تسارع التحديث واالبتكار في عمميات مشروعات اإلعماؿ .

 -6طمب المستخدميف المتزايد عمي األنواع الجديدة مف المعمومات المالية ومعمومات األداء
األخرى .

 -7التطورات الجديدة في التوزيع االلكتروني لممعمومات المالية ومعمومات األداء األخرى .

-8الحاجة المتزايدة لممعمومات المالية المالئمة وغيرىا مف معمومات األداء األخرى في كؿ مف
الدوؿ المتحولة مف االقتصاد المخطط مركزياً إلي اقتصاد السوؽ والدوؿ النامية واالقتصاديات

المتحولة إلي التصنيع حديثاً .

بشكؿ عاـ يمكف القوؿ أف المعايير تمعب دو اًر ميماً في حياة اإلنساف وقد يكوف مف الصعب

عمي اإلنساف تخيؿ انتظاـ الحياة وتطورىا بدوف وجود إي مف ىذه المعايير طبيعية كانت أو
()1
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وضعية أو إلييو  .فيذه المعايير تستخدـ كمقياس مف قبؿ الفرد والدولة والعامة مف مراقبة تنفيذ
وتقييـ األنشطة المختمفة والسؤاؿ ىنا ىو ىؿ يمكف أف ينجز األفراد والمؤسسات أعماليـ وىؿ
يمكف مراقبة وتقييـ أدائيـ بدوف استخداـ المقاييس ؟ بالتأكيد اإلجابة ستكوف بالنفي  .فما ىو
األمر بالنسبة لممعايير المحاسبية ىؿ يمكف لمحاسب أف ينجز عممو بدوف وجود لممعايير
المحاسبية ؟ أف وجود المعايير المحاسبية يعزز موضوعية المخرجات المحاسبية  ،حيث أف
موضوعية القياس التي تتطمبيا المحاسبة ال يمكف تحقيقيا إال بوجود إطار نظري متكامؿ يحكـ
عممية التطبيؽ .
ومف ىنا جاء ما يعرؼ بالتنظيـ المحاسبي  ،وىو محاولة لوضع إطار عاـ لمممارسات
المحاسبية وذلؾ بتنظيـ ىذه الممارسات ووضع ضوابط وحموؿ لممشاكؿ التي قد تواجو التطبيؽ
العممي ليا  .وبالتالي يمكف القوؿ بأنو بدوف وجود ليذه المعايير المحاسبية سوؼ يكوف ىناؾ ما
يشبو الفوضى المحاسبية حيث أف االختالفات سوؼ تكوف كبيره بيف المحاسبيف في معالجة نفس
الممارسات المحاسبية وىو ما قد يساء استغاللو مف قبؿ المحاسبيف في الغش والتالعب مما يقمؿ
مف موضوعية وعدالة المخرجات المحاسبية .
ويمكف اإلشارة ىنا لالزمات المالية والمشاكؿ التي حدثت بعد تفاقـ الكساد بدوؿ النظاـ
الرأسمالي بيف عاـ 1929ـ1933 -ـ مما أدي بالشركات التي تقؼ عمي ىاوية اإلفالس إلي
نشر بيانات مضممو تظير مشروعاتيا بوضع مالي أفضؿ مف الوضع الحقيقي ليا وكاف ىذا
التضميؿ مف خالؿ إقرار سياسات محاسبية تؤدي إلي رفع قيمة األصوؿ أو زيادة اإلرباح بشكؿ
مغاير لمواقع  .لمحد مف التالعب والمضار الناتجة عنو ظيرت الحاجة إلي وضع معايير ومبادئ
لممحاسبة إللزاـ اإلدارة في مختمؼ الشركات لمقيد بيا  .وبالتالي فاف أىمية التأطير لمممارسات
المحاسبية تتبع مف كونيا تعمؿ كأساس لمتأكد مف الحصوؿ عمي اكبر قدر مف العدالة لمخرجات
األنظمة المحاسبية .

()1

خامسا :مفاىيم عامة حول معايير المحاسبة :

() 1
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تعتبر معايير المحاسبة عبارة عف مجموعة مف القواعد الخاصة بإعداد الحسابات ،وعرضيا
بالقوائـ المالية واألسس العامة المتفؽ عمييا ،لمتطبيؽ السميـ بيدؼ ضبط الممارسة المحاسبية،
وليذا سعت عدة دوؿ إلى إصدار معاييرىا المحاسبية الخاصة وذلؾ بما يالءـ بيئتيا.
 /1مداخؿ إصدار المعايير المحاسبية :
تعتمد طريقة اإلصدار أساسا عمى شكؿ الطمب عمى المعمومات ،وعممية تنظيـ المحاسبة وعموما
توجد أربعة مداخؿ إلصدار المعايير المحاسبية الدولية في العالـ ىي :
أ -المدخؿ السياسي البحت :
يعتمد ىذا المدخؿ عمى التشريع في إصدار المعايير المحاسبية ،وىو منتشر في القارة األوربية
وعمى وجو التحديد فرنسا وأمريكا الالتينية ،وينتقد استخداـ ىذا المدخؿ ألنو:
 -iيعتبر أقؿ استجابة لالحتياجات المتغيرة فيو يتسـ بالبطء.
 -iiأف تغيير القوانيف استجابة لمتطورات الجديدة في بيئة األعماؿ يستغرؽ وقتا طويال.
-iiiأف جعؿ المعايير مواكبة لمعصر يتطمب تغيير القوانيف بشكؿ مستمر ،وىذا مستحيؿ لعدـ
المرونة العممية في إجراء ذلؾ.
 _ivعادة ما يركز القانوف عمى العموميات وليس عمى المفردات أو المكونات.
 _vيتأثر التشريع باالعتبارات السياسية.
ب -المدخؿ الميني الخاص:
وفقا ليذا المدخؿ يتـ إصدار المعايير عف طريؽ المحاسبيف المينييف ،وينتشر ىذا المدخؿ في
الواليات المتحدة األمريكية ،ويتميز بدرجة عالية مف المرونة والسرعة المناسبة في التعديؿ
لمواكبة االحتياجات المتغيرة .
ج -المدخؿ المختمط بيف القطاع العاـ والخاص:

وفقا ليذا المدخؿ يقوـ بإصدار المعايير المحاسبية مؤسسة مف القطاع الخاص ،وتقوـ الحكومة
بدعميا وااللتزاـ بتطبيؽ ما يصدر عنيا مف تعميمات .

()1

 -4المدخؿ المختمط :

()1
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طبقا ليذا المدخؿ يقوـ بإصدار المعايير المحاسبية خميط مف القطاع العاـ والخاص بجانب

مجموعات حكومية .

وىذا النوع منتشر في الياباف حيث تقوـ الحكومة بتشكيؿ مجمس استشاري لمحاسبة األعماؿ
يتكوف مف أعضاء مف الجامعات والصناعة والحكومة والمحاسبيف القانونييف .

()1

مما سبؽ يرى الباحث أف ىنالؾ ضرورة لتوحيد المعايير المحاسبية الدولية عند أعداد

القوائـ المالية لتحكـ عمميات القياس واإلفصاح حتى تظير تمؾ القوائـ بصورة دقيقة وسميمة و

تسييؿ أمكانية مقارنتيا ومعرفة االختالفات

ومساعدة المحاسبيف والمدققيف بالقياـ بمياميـ

بصورة صحيحة وسميمة واظيار قوائـ مالية مطابقة لمواقع وفؽ معايير القياس المتفؽ عمييا دوليا

.

()1

د .أميف السيد أحمد لطفي ،نظرية المحاسبة ،مرجع سابؽ  ،ص 999
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المبحث الثاني

أنواع المعايير المحاسبية وشرح معيار اإلفصاح

أوال :أنواع المعايير المحاسبية :

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()1عرض القوائـ المالية  :تطرؽ إلى إعداد القوائـ المالية باستثناء
قائمة التدفقات النقدية ،أي قائمة المركز المالي وقائمة الدخؿ الشامؿ وقائمة التغيرات في حقوؽ

الممكية والمالحظات عف القوائـ المالية .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )2المخزوف  :تطرؽ إلى المخزوف الذي يتـ تصنيفو وبيعة أو
بيعة فقط وكيفية تحديد تكمفتو،واالعتراؼ بو كمصروؼ .وينطبؽ المعيار عمى كافة أنواع

المخزوف ماعدا ما يرتبط بعقود البناء،واألدوات المالية واألصوؿ البيولوجية،كما ال تنطبؽ أسس
القياس في المعيار عمى قياس األصوؿ البيولوجية والبضائع بيف السماسرة والتجار .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )7قائمة التدفقات النقدية  :لقد تطرؽ المعيار لقائمة التدفقات

النقدية ،وذلؾ لعرض معمومات عف المقبوضات والمدفوعات النقدية عف الفترة المالية التي تـ
إعداد القوائـ المالية األخرى عنيا ،كذلؾ يتطمب المعيار عرض معمومات عف التغيرات التاريخية

في النقدية والنقدية المعادلة لمنشاة ما عف طريؽ قائمة التدفقات النقدية التي تصنؼ األنشطة
المتعمقة بالتدفقات النقدية خالؿ فترة معينة إلى أنشطة تشغيمية واستثمارية وتمويمية.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ()8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقرير المحاسبي
واألخطاء:تطرؽ المعيار إلى معالجة التغيرات في السياسات المحاسبية ومعالجة األخطاء بأثر

رجعى إما التغيرات في التقرير المحاسبي فيتـ معالجتو خالؿ الفترة المالية وليس بأثر رجعى.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()10األحداث الالحقة لمفترة إال بالغيو  :يتطرؽ المعيار إلى
األحداث التي تظير في الفترة التالية لتاريخ اإلبالغ المالي لغاية تاريخ التصريح أصدرىا وكيفية

معالجتيا .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ()11عقود البناء  :تطرؽ المعيار إلى المعالجة المحاسبية لإليرادات
والمصروفات المرتبطة بعقود البناء في القوائـ المالية مف قبؿ المتعاقد لتنفيذ العقد.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()12ضرائب الدخؿ  :ييدؼ المعيار إلى توحيد المعالجات
المحاسبية فيما يتعمؽ بأصوؿ أو معمومات الضريبة الموجمة وكيفية االعتراؼ بالضريبة

كمصروؼ  ،ومع ذلؾ فالمعيار تضمف خطوطا عريضة يمكف االسترشاد بيا عند صياغة
()1

القوانيف الضريبية المحمية .
()1
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المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )16الممتمكات والمنشات والمعدات  :يتعمؽ المعيار بالممتمكات

والمنشآت والمعدات التي تستخدميا المنشأة في أنشطتيا التشغيمية واإلنتاجية،وقد تطرؽ المعيار
إلى أسس االعتراؼ المبدئي بالممتمكات والمنشآت والمعدات،وكذلؾ االعتراؼ بالمصروفات
الالحقة لالقتناء .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()17اإليجارات  :لقد تطرؽ المعيار إلى المعاممة المحاسبية

لإليجارات في القوائـ المالية لكؿ مف المؤجر والمستأجر ينطبؽ المعيار في المحاسبة عف
اإليجارات ما عدا اتفاقيات اإليجار المرتبطة بالتنقيب أو استخداـ الموارد غير المتجددة كالبتروؿ
وال ينطبؽ كأساس قياس لألصوؿ المؤجرة.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()18اإليراد  :يتعمؽ المعيار باإليراد وكيفية قياسو  ،وتطرؽ
المعيار إلى كيفية االعتراؼ باإليراد الناتج عف بيع السمع وتقديـ الخدمات،يالحظ أف مجمس
معايير المحاسبة الدولية تبنى مفيوـ الدخؿ كعنصر مف عناصر القوائـ المالية وليس اإليراد

والذي يتضمف المكاسب إضافة إلى اإليراد .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ( )19منافع الموظفيف  :لقد تطرؽ المعيار إلى بعض ما يتعمؽ

بيذا األصؿ الياـ مف اعتبارات يتـ منحيا لو ،وأطمؽ عمييا اسـ منافع الموظفيف حيث يدور

المعيار حوؿ تحديد كيفية المحاسبة عف المنافع التي تقدـ لمموظفيف،والتعرؼ عمى أنواع خطط

المنافع التي تقدميا الشركة لموظفييا ،وتحديد متطمبات اإلفصاح عف منافع الموظفيف.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )20المحاسبة عف منح الحكومة واإلفصاح عف المساعدات
الحكومية  :وقد تطرؽ المعيار إلى كيفية المحاسبة واإلفصاح عف المنح الحكومة والمساعدات

الحكومية التي تحصؿ عمييا المنشآت.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )21آثار التغيرات في أسعار صرؼ العممة األجنبية :تطرؽ

المعيار إلى كيفية ترجمة العمميات المالية التي تتـ بالعممة األجنبية ،االستيراد و التصدير و

االقتراض ،أو القوائـ المالية لمعمميات األجنبية ،الشركات التابعة أو الزميمة أو الحقوؽ في العقود
المشتركة ،والمحور الرئيسي في ذلؾ تحديد العممة الوظيفية .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()23تكاليؼ االقتراض  :يتعمؽ المعيار بالمحاسبة عف تكاليؼ
االقتراض وال تعتبر كافة تكاليؼ االقتراض قابمة لمرسممو  ،ويتـ رسممة فقط ما يتعمؽ مف ىذه

التكاليؼ ببناء اقتناء ،أو إنتاج أصوؿ مؤىمة ،باعتبارىا جزء مف تكاليؼ ىذه األصوؿ  .وتقتصر
تكاليؼ االقتراض القابمة لمرسممو عمى التكاليؼ المرتبطة باالقتراض الخارجي وليس ما يتعمؽ

بالتمويؿ عف طرؽ حقوؽ الممكية .
()1

()1
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المعيار المحاسبي الدولي رقـ( )24افصاحات الطرؽ ذات العالقة :يتطرؽ المعيار إلي

العالقات اليامة التي تؤثر عمي مركز المنشأة المالي وربحيتيا وتدفقاتيا النقدية ووجوب اإلفصاح
عنيا .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )26المحاسبة واإلبالغ مف قبؿ خطط المنافع المحدد  ،منافع

التقاعد :تطرؽ المعيار إلي اعتبارات اإلبالغ المالي لخطة المنافع كمنشأة أبالغية،وبذلؾ

فالمعيار يبيف شكؿ ومحتوي التقارير المالية ذات االستخداـ العاـ لخطط منافع التقاعد سواء

كانت رسميو أو غير رسمية ،والي تحديد مبادئ القياس واإلبالغ لتقارير ومتطمبات اإلفصاح.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()27القوائـ المالية المنفصمة :وقد تطرؽ المعاير إلي القوائـ

المالية المستقمة حيث تـ تخصيص المعيار لمقوائـ المالية المنفصمة لمشركة األـ والشركة
المستثمرة في عقد مشترؾ أو شركة زميمة .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()28االستثمارات في الشركات الزميمة والعقود المشتركة  :تطرؽ

المعيار بنسختو عاـ 2011ـ إلي االستثمارات في الشركات الزميمة والعقود المشتركة .

وبذلؾ فقد ألغي المعيار31المتعمؽ بالحقوؽ في العقود المشتركة  ،حيث يضمف كيفية المحاسبة

عنيا وكذلؾ تضمف متطمبات تطبيؽ أسموب الممكية في المحاسبة عف االستثمارات في الشركات
الزميمة والعقود المشتركة،وعرؼ الشركة الزميمة استناداً إلي مفيوـ التأثير الياـ.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )29التقارير المالية في االقتصاديات نشطة التضخـ  :يعالج

القضايا الناتجة عف التمسؾ بمفيوـ التكمفة التاريخية في ظؿ االرتفاع المستمر في األسعار
ووجوب اخذ القوة الشرائية لمنقود بعيف االعتبار وخاصة في االقتصاديات التي تشيد معدالت

تضخـ عالية لتكوف القوائـ المالية غير مضممة .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()32األدوات المالية (العرض) :تطرؽ المعيار إلي عرض األدوات

المالية ،وتـ إلغاء كافة البنود التي وردت في المعيار عف اإلفصاح ،حيث تـ تخصيص معيار
مستقؿ لإلفصاح عف األدوات المالية ،كما ييدؼ المعيار إلي تعزيز فيـ مستخدمي القوائـ المالية
عف أىمية األدوات المالية بالنسبة لممركز المالي لممنشأة وأداءىا المالي وتدفقاتيا النقدية.

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ()33عائد السيـ  :يتطرؽ المعيار إلي كيفية احتساب وعرض
عائد السيـ األساسي والمنخفض لممساعدة في المقارنة بيف المنشآت المختمفة وبيف الفترات

المالية المختمفة لذات المنشأة ولمعرفة ربحيو المنشأة وكفاءة اإلدارة في استثمار أمواليا.

()1
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المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )34التقارير المالية المرحمية  :يتطرؽ المعيار إلي الحد إال

دني مف محتويات التقرير المالي المرحمي والمتضمف القوائـ المالية التي يتـ إصدارىا عف جزء
مف السنة المالية ومفاىيـ االعتراؼ والقياس التي يتبقي تطبيقيا .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )36االنخفاض في قيـ األصوؿ  :تطرؽ المعيار إلي االنخفاض
في قيـ األصوؿ وتدور المحاور الرئيسية حوؿ التأكد عمي أف األصوؿ غير المتداولة سواء كانت

ممموسة أو غير ممموسة يجب أف ال تظير بما ال يزيد عف قيمتيا القابمة لالسترداد والتعريؼ

بكيفية قياسيا وعكسيا  .تحديد المؤشرات التي تدؿ عمى انخفاض التعرؼ عمى القيـ المتعمقة
بقياس االنخفاض  ،والتعرؼ عمى كيفية تحديد االنخفاض في قيمة الشيرة وتحديد متطمبات

اإلفصاح المتعمقة باالنخفاض وينطبؽ المعيار عمى الممتمكات والمنشآت والمعدات  ،الممتمكات
المستثمرة التي تـ قياسيا بالتكمفة  ،األصوؿ غير الممموسة الشيرة و االستثمارات في الشركات

التابعة أو الزميمة أو العقود المشتركة  ،األصوؿ التي تظير بقيـ تـ إعادة تقديرىا بموجب

المعياريف ( )16و(.)38

وال ينطبؽ عمى المخذوف واألصوؿ التي تظير بموجب عقود البناء و أصوؿ الضريبة المستحقة

واألصوؿ التي تظير بموجب منافع الموظفيف واألصوؿ المالية و الممتمكات المستثمرة التي يتـ
قياسيا بالقيمة العادلة واألصوؿ البيولوجية التي يتـ قياسيا بالقيـ العادلة واألصوؿ التي تظير
بموجب عقود التػأميف واألصوؿ المقتناة لمبيع .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )37المخصصات والمطموبات الطارئة واألصوؿ الطارئة :

قد تطرؽ المعيار إلي المخصصات والمطموبات الطارئة واألصوؿ الطارئة  ،وكيفية المحاسبة
عنيا  ،والحد األدنى مف االفصاحات المتعمقة بتوقيتيا وطبيعتيا و قيمتيا .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )38األصوؿ غير الممموسة  :تطرؽ المعيار إلي المحاسبة عف

األصوؿ غير الممموسة واالعتراؼ بيا وقياسيا واإلفصاح عنيا  ،وال تعتبر الشيرة ضمف نطاؽ
ىذا المعيار  ،تصنؼ حسب عمرىا النافع إلي أصوؿ محددة األعمار كحقوؽ االمتياز  ،وأصوؿ

غير محددة األعمار كالشيرة .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )39األدوات المالية ( :االعتراؼ والقياس) ينطبؽ المعيار عمى
األدوات المالية سواء كانت أصوال مالية مثؿ النقدية والودائع واالستثمارات ،أو كانت مطموبات

مالية مثؿ الحسابات الدائنة و أدوات الديف الصادرة مف المنشأة  ،أو مشتقات كالخيارات والعقود

اآلجمة والمستقبمية  ،كذلؾ العقود األخرى كعقود شراء وبيع الذىب والبتروؿ والغاز الطبيعي .

()1

مرجع سابؽ  ،ص ص  77ػ 87

22

()1

وال ينطبؽ المعيار عمى أدوات الممكية التي تصدرىا المنشاة كاألسيـ  ،وكذلؾ الحقوؽ في

الشركات التابعة أو الزميمة أو العقود المشتركة أو الدفعات المرتكزة عمى األسيـ  ،أو الحقوؽ

المطموبات التي تنشأ بموجب عقود التأميف  .وىناؾ بنود ينطبؽ عمييا المعيار بشروط معينة .

مثؿ مطموبات القروض  ،وعقود شراء وبيع البنود المالية وغير المالية .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )40الممتمكات المستثمرة " االستثمارات العقارية "  :تطرؽ

المعيار إلي األصوؿ غير المتداولة (المباني و االراضى) التي تقتنييا المنشأة إلغراض استثمارىا
و ليس إلغراض استخداميا في العمميات اإلنتاجية و التشغيمية لممنشأة و التي يطمؽ عمييا

الممتمكات المستثمرة أو االستثمارات العقارية .

المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )41الزراعة  :تطرؽ المعيار إلي األصوؿ البيولوجية النباتات
والحيوانات واألسماؾ التي تقتنى ألغراض المتاجرة فييا .

()1

ثانيا :شرح معيار اإلفصاح :

ىدؼ ونطاؽ المعيار المحاسبي الدولي رقـ ( )1عرض البيانات المالية :

بداية ألبد مف اإلشارة إلي أف ىذا المعيار الدولي لممحاسبة تـ اعتماده مف مجمس لجنة

معايير المحاسبة الدولية في شير تموز 1997ـ  ،وأصبح ساري المفعوؿ مف بداية شير تموز

1998ـ  .ولقد أبطؿ ىذا المعيار المعدؿ عاـ 1997ـ معيار المحاسبة الدوؿ رقـ ( )1المتعمؽ
باإلفصاح عف السياسات المحاسبية  ،ومعيار المحاسبة الدولي رقـ ( )5المتعمؽ بالمعمومات

الواجب اإلفصاح عنيا في البيانات المالية  ،وكذلؾ المعيار الدوؿ رقـ ( )13والمتعمؽ بعرض
الموجودات المتداولة والمطموبات المتداولة.

 -1ىدؼ المعيار :

ييدؼ ىذا المعيار إلي توضيح األسس المستخدمة في عرض البيانات المالية  ،وذلؾ مف

اجؿ أف يكوف ىنالؾ إمكانية ألجراء مقارنة ىذه البيانات لنفس المشروع ولعدة سنوات سابقة و

أيضا مف أجؿ أف تتـ عممية مقارنة البيانات المالية لممشروع مع المشاريع األخرى .
 -2النطاؽ :

يطبؽ ىذا المعيار عندما يتـ عرض بيانات مالية لغرض عاـ ،وذلؾ مف اجؿ تمبية احتياجات

مستخدمي ىذه البيانات ،ويؤخذ باالعتبار ما يمي :

أ -ال ينطبؽ ىذا المعيار عمى بيانات مالية مرحمية ومختصرة .

ب -ينطبؽ ىذا المعيار عمى المشاريع الفردية أو مجموعة مشاريع .
()1
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()2

ج-

يمكف عرض البيانات المالية الموحدة وفقآ لمعايير المحاسبية الدولية ،والبيانات المالية

لمشركة األـ  ،وفقآ لمقوانيف والمطالبات الوطنية .

د -يمكف تطبيؽ ىذا المعيار عمى كافة أنواع المشاريع  ،وكذلؾ البنوؾ  ،وشركات التأميف
والمؤسسات المالية  ،مع األخذ بعيف االعتبار المتطمبات اإلضافية لإلفصاح ،الخاص بالبنوؾ

والمؤسسات المالية .

ىػ -يمكف تطبيؽ ىذا المعيار عمي المشاريع اليادفة لمربح  ،إما المشاريع التي ال
تيدؼ إلي الربح يمكف تطبيقو عمييا مع تقييد بعض المسميات في بنود البيانات المالية .

 -2ىدؼ البيانات المالية ومكوناتيا :

أف ىدؼ البيانات المالية عرض كافة المعمومات حوؿ نتيجة أعماؿ المشروع  ،خالؿ فترة زمنية
(سنة) وكذلؾ مركز المشروع المالي وتدفقاتو النقدية و أيضا بياف مدي استغالؿ اإلدارة لموارد

المشروع  ،ويمكف القوؿ أف ىذه المعمومات يمكف تقديميا مف خالؿ مجموعو كاممة مف القوائـ
المالية التي تتألؼ مف المكونات التالية  ،كما ورد في المعيار الدولي رقـ (.(1

أ -الميزانية العمومية  .ب -بياف الدخؿ  .ج -بياف يبيف إما :

 -iجميع التغيرات في حقوؽ المساىميف .

 -iiالتقييمات في حقوؽ المساىميف عدا عف ذلؾ الناجمة عف عمميات رأس الماؿ مع المالكيف
والتوزيعات عمي المالكيف .

 -iiiبياف التدقيؽ النقدي .

 -ivالسياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية.

 -3األسس الواجب أخذىا بعيف االعتبار عند إعداد القوائـ المالية وفؽ المعيار :
عندا عداد القوائـ المالية يجب اخذ ما يمي بعيف االعتبار :

أ -السياسات المحاسبية :

يتطمب المعيار الدولي الخاص بإعداد القوائـ المالية إف تقوـ اإلدارة

باختيار السياسات

المحاسبية التي يتـ عمي أساسيا إعداد البيانات المالية وىناؾ سياسات مختمفة يتـ استخداميا في
مجاالت مثؿ :

( )iسياسة اإلىالؾ ( )iiتقيـ المخزوف واإلنتاج تحت التشغيؿ ( )iiiسياسات إعداد القوائـ الموحدة

( )ivالعقود طويمة األجؿ ( )vاإلصالحات والتجديدات ( )viتحويؿ العمالت األجنبية ()vii
معالجة األصوؿ غير الممموسة مثؿ البحوث والتطوير وبراءة االقتراع والعالمات .

()1
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ب -فرض استم اررية المنشأة .

ج -أساس االستحقاؽ المحاسبي.

د -ثبات العرض .
ىػ -المادية والتجميع .
و  -المقاصة .
ز -المعمومات والمقارنة .
ثالثا  :ىيكل ومحتوي القوائم المالية وفق المعيار :
الميزانية العمومية :
( )1الموجودات (األصوؿ) :
وتصنؼ إلي موجودات متداولة وغير متداولة وفقا

لمعيار المحاسبة الدولي رقـ ( )1فأف

الموجودات يمكف تصنيفيا إلي موجودات متداولة إذا توفرت الشروط التالية :
عندما يتحقؽ النقد أو يتـ االحتفاظ بالموجودات لمبيع أو االستيالؾ خالؿ دورة التشغيؿ العادية
لممشروع  .عند االحتفاظ بالموجودات لعرض المتاجرة أو ألجؿ قصير واف يتـ بيعيا خالؿ 12
شي ار مف تاريخ الميزانية  .عندما يكوف أصال نقدياً أو معادالت لمنقض وال يوجد أي قيود عمي
استعمالو .
وبناء عمى ذلؾ فاف كافة الموجودات األخرى تعتبر موجودات غير متداولة ،حيث تشمؿ
الموجودات الممموسة وغير الممموسة وكذلؾ الموجودات التشغيمية طويمة األجؿ.
وبناء عمى ما تقدـ ما يمكف تصنيؼ الموجودات التالية كموجودات متداولة .
أ -النقدية .
ب -االستثمارات قصير األجؿ
ج -الذمـ المدينة .
د -المخزوف .
ىػ -المصاريؼ المدفوعة مقدما .

()1
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إما بالنسبة لمموجودات غير المتداولة فتشمؿ :
أ -االستثمارات طويمة األجؿ
ب -الممتمكات والمعدات و اآلالت .
أما الموجودات غير الممموسة:
ىذه الموجودات ىي موجودات غير مادية وتقوـ بخمؽ المنافع المستقبمية لصاحب المنشأة أو
مالكيا مثؿ شيرة المحؿ ،العالمات التجارية وبراءات االقتراع ،وحقوؽ النشر والتأليؼ .
( )2المطموبات :
أف تبويب المطموبات الميزانية العمومية يتـ عمى أساس ترتيب دفع ىذه المطموبات ،والمطموبات
يمكف تقسيميا إلي متداولة وغير متداولة .
( -)3حقوؽ الممكية .
أف حقوؽ الممكية تمثؿ حصة المالكيف في موجودات الشركة وتتمثؿ في:
أ -رأس الماؿ .
ب -رأس الماؿ اإلضافي المدفوع .
ج -رأس الماؿ الموىوب .
د -حقوؽ الممكية واإلرباح المحتجزة أو المتراكمة .
قائمة الدخل :
المكونات األساسية لقائمة الدخؿ .
 -1الدخؿ أو اإليراد.
 -2المصروفات.
وتحتوى عمى المعمومات التالية وذلؾ كحد ادني
أ -اإليراد .
ب -نتيجة األنشطة التشغيمية .
ج -تكمفة التمويؿ .
د -نصيب المشروع مف إي أرباح أو خسائر في شركات زميمة أو أي مشاريع مشتركة .
ىػ -الضريبة .

()1
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و -حصة األقمية .

ز -صافى ربح أو خسارة الفترة .

( -)5إيضاحات البيانات المالية:
لقد نص المعيار عمي وجوب تقديـ إيضاحات لمبيانات المالية الواردة في صمب القوائـ المالية ،

الميزانية العمومية  ،قائمة الدخؿ  ،قائمة التدفؽ النقدي  ،قائمة التغيرات في حقوؽ الممكية مع
أي إفصاح ليذه البيانات في اإليضاحات  .أما بالنسبة ألسس القياس  ،فمف الميـ جدا اإلفصاح
عنيا كاستخداـ التكمفة التاريخية أو التكمفة الجارية أو القيمة العادلة .

ومف أمثمة اإلفصاح عف السياسات المحاسبية لبعض الجوانب المحاسبية اليامة ما يمي :
 -1المخزوف .

 -2المخصصات .
 -3محاسبة التضخـ .
 -4عقود اإليجار.

 -5تكاليؼ البحث والتطور.
 -6األىالكات  ،اإلطفاء لألصوؿ الممموسة وغير الممموسة .
 -7عقود اإلنشاء .

 -8االعتراؼ باإليراد .

 -9الضرائب -الضرائب المؤجمة .

 -10المنح الحكومية .وكؿ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ وليس الحصر و يجب عمى المشروع أف
يفصح عف اسـ المشروع وعدد الموظفيف أو معدليـ .

()1

مما سبؽ يرى الباحث أف المعايير المحاسبية ىي األساس الذي تحتكـ إليو الدوؿ عند
إعداد القوائـ المالية وىنالؾ أىمية لجميع أنواع المعايير المحاسبية التي أصدرت مف قبؿ

المنظمات الدولية حيث إنيا شممت كافة مجاالت العمميات المحاسبية المختمفة والتي تسعي مف

خالليا تمؾ المنظمات إلي مواكبة التطورات االقتصادية والتكنولوجية في العالـ.
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الفصل الثاني
القياس المحاسبي
ويشتمؿ عمي المباحث التالية :
المبحث األوؿ  :مفيوـ وأىمية القياس المحاسبي واساليبة
المبحث الثاني  :مفيوـ وأنواع التقارير والقوائـ المحاسبية
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المبحث األول

مفيوم القياس المحاسبي وأساليبو

أوال :مفيوم القياس المحاسبي:

ىي مقارنة األعداد بأحداث المنشاة الماضية والجارية والمستقبمية بناء عمى مالحظات
ماضية أو جارية أو بموجب قواعد محددة .أو ىي عممية مقابمة يتـ مف خالليا قرف خاصية

معينة ىي خاصية التعدد النقدي لشيء معيف ىو حدث اقتصادي يتمثؿ فييا بعنصر معيف في

مجاؿ معيف ىو المشروع .

()1

لمتقرير عف دخؿ المشروع يفترض أف تكوف كؿ بنود اإليرادات والمصروفات قابمة لمقياس،
وأحد متطمبات القياس ىو أف يكوف الشيء أو الحدث قابال لموضع في شكؿ ترتيبي أو تدرجي
وفؽ خاصية معينة ،والقياس ىو عبارة عف تخصيص أرقاـ لألشياء أو األحداث وفقا لمقواعد كما
إنو عممية مقارنتو تيدؼ إلي الحصوؿ عمى معمومات دقيقة لمتميز بيف بديؿ وآخر في حالة
اتخاذ القرار .
إف وحدة القياس المحاسبي ىي الوحدة النقدية (الدوالر في الواليات المتحدة) ألكف عدـ
استقرار وحدة القياس يتسبب في مشاكؿ كبيرة  ،فمو فكرت في الحجرة التي تجمس بيا اآلف مثال
وقمت بقياس عرضيا باإلقداـ أو البوصة اليوـ ثـ عاودت األمر األسبوع المقبؿ والسنة القادمة
ستحصؿ عمى نفس النتائج في كؿ مرة إذا كانت القياسات دقيقة ،وفى المقابؿ يختمؼ القياس
المحاسبي لممبيعات السنوية في كؿ سنة بال شؾ حتى ولو كاف عدد الوحدات المباعة ىو
نفسو تماـ  ،وغالبية ىذا الفرؽ ىي نتيجة لمتغيرات في قيمة الوحدة النقدية (الدوالر)  .والعامؿ
الثاني الذي يزيد مف تعقيد القياس المحاسبي ىو ضرورة اتخاذ ق اررات حكمية ألعراض عممية
التقرير الدورية  ،فاالستيالؾ واإلىالؾ واالستنفاد كميا أمثمة عمى أساليب القياس الحكمية غير
الدقيقة التي تزيد مف تعقيد عممية القياس  ،وبما إف التغير في وحدة القياس والمقاييس الحكمية
الناتجة عف ضرورة العرض الدوري مستمراف ،فانو يجب عمى مستخدمي المعمومات المحاسبية
معرفة محددات وعيوب استخداـ أساليب القياس في المحاسبة .

()2

()1

د .سيد عطا اهلل السيد ،النظرية المحاسبية (،عماف:دار الراية لمنشر والتوزيع2009،ـ) ،ص 181

()2

د.ريتشارد شرودر  ،مرجع سابؽ ،ص ص 151 - 158
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يعتبر القياس المحاسبي في تنظيمات األعماؿ مسألة فنية تستيدؼ قياس نتائج األعماؿ
ويتـ القياس عف طريؽ المقابمة بيف مجيودات الوحدة المحاسبية ومنجزاتيا معب ار عنيا بمصطمح
المصروفات و اإليرادات (التدفقات االيجابية والسمبية ) ويعتمد القياس المحاسبي عمى أساس
االستحقاؽ .

()1

البد مف وجود وحدة قياس تبدر العالقات بيف خصائص األشياء فالمتر أو القدـ وحدة قياس
الطوؿ والكيمو غراـ و الباوند وحدات قياس األوزاف والنقد وحدة قياس األمواؿ ،ويرجع تاريخ
ظيور النقد كوحدة قياس إلي القرف السادس قبؿ الميالد كما في القرآف الكريـ :

{ و َشروهُ بِثَم ٍن ب ْخ ٍ ِ
ود ٍة وَكانُوا فِ ِيه ِمن َّ ِ ِ
ين (} )02
َ َْ َ َ
الزاهد َ
َ
س َد َراه َم َم ْع ُد َ َ

.صدق اهلل العظيم (سورة يوسف)

فالمحاسبة تيتـ بعممية قياس األمواؿ بالدرجة األساس وتستخدـ النقد في تسجيؿ عمميات تبادؿ

السمع والخدمات ورأس الماؿ المقدـ مف قبؿ المالكيف أو المقترض مف الغير بحسب مفيوـ وحدة
القياس تعرؼ المحاسبة بأنيا عممية وتوصيؿ المعمومات عف األنشطة القابمة لمقياس بوحدات
النقد إما األحداث غير القابمة لمتكميـ فتستبعد مف مجاؿ االىتماـ المحاسبي .

()2

ينطوي القياس المحاسبي عمى تحديد القيـ المتعمقة بكؿ مف العناصر األساسية التي تشمميا
القوائـ المالية لمنشأة معينة وتحديد مفاىيـ القياس المحاسبي افتراضات معينة ترتكز عمييا عممية
القياس ،كما تحدد الخصائص التي تتسـ بيا عممية القياس نفسيا وتشمؿ مفاىيـ القياس
المحاسبي ما يمي:
مفيوـ الوحدة المحاسبية ومفيوـ استمرار المنشأة ومفيوـ وحدة القياس المحاسبي ومفيوـ
إعداد التقارير الدورية ومفيوـ اإلثبات المحاسبي ومفيوـ أساس القياس ومفيوـ المضاىاة
وينطوي القياس المحاسبي عمى تحديد القيـ المتعمقة بكؿ مف العناصر األساسية لمقوائـ المالية .
وتعرؼ مفاىيـ القياس المحاسبي االفتراضات الرئيسية التي ترتكز عمييا عممية القياس
والخصائص التي تتسـ بيا عممية القياس المحاسبي .

()1

()2

()3

د.عبد الرازؽ قاسـ الشحاده  ،المحاسبة الحكومية ( ،عماف  :زمزـ ناشروف و موزعوف 2011،ـ)  ،ص 69
د.عوض خمؼ اهلل العيساوى  ،الفرضيات والمبادئ والمحددات المحاسبية (،عماف :دار دجمة ناشروف

وموزعوف2007،ـ) ،ص ص74-69
()3

د .سيد عطا اهلل السيد ،النظرية المحاسبية  ،مرجع سابؽ  ،ص 282
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وتنطوي مفاىيـ القياس المحاسبي كما ىو موضح في الدراسة التحميمية عمى اختياريف
أساسييف يتعمؽ األوؿ بمفيوـ المحافظة عمى رأس الماؿ الواجب استخدامو كأساس لقياس الدخؿ
ويترتب عمى ىذا االختيار تحديد تغيرات المركز المالي التي تمثؿ أجزاء دخؿ المنشأة وقد تـ
تعريؼ مفاىيـ القياس المحاسبي عمى أساس الدخؿ ال ينتج إال بعد المحافظة عمى رأس الماؿ
النقدي ويتعمؽ االختيار الثاني بخاصية أو خصائص عناصر القوائـ المالية الجديدة بالقياس،
ويترتب عمى ىذا االختيار تحديد أساس القياس المحاسبي وقد تـ تعريؼ مفاىيـ القياس
المحاسبي كما ىو موضح في الدراسة التحميمية عمى أساس إف الخاصية الجديدة بالقياس تعتمد
عمى طبيعة األصؿ أو الخصـ وموضوع القياس وعالقتو المباشرة أو غير المباشرة بالتدفقات
النقدية لممنشأة.

()1

وقدـ الباحثوف في مجاالت القياس المختمفة تعريفات متعددة لعممية القياس وىى أف تختمؼ
مف حيث الشكؿ إال أنيا تتفؽ في المضموف ،فيما يمي نستعرض بعض ىذه التعريفات :
 -1عرؼ القياس المحاسبي بأنو :ىو قرف اإلعداد باألشياء لمتعبير عف خواصيا وذلؾ بناء
عمى قواعد طبيعيو يتـ اكتشافيا إما بطريقو مباشره أو غير مباشره .
 -2وعرؼ أيضا بأنو:يتمثؿ القياس في المطابقة بيف الخواص أو العالقات بموجب نموذج
رياضي
-3وكذلؾ عرفتو جميعو المحاسبيف األميركية)American Accounting association()A.A.Aِ( :

بأنو :ىو قرف األعداد بإحداث المنشاة الماضية والجارية والمستقبمية وذلؾ بناء عمى مالحظات
ماضيو أو جاريو وبموجب قواعد محدده ويعتبر ىذا التعريؼ مف اشمؿ التعاريؼ لمقياس
المحاسبي .

()2

-4كما عرفت لجنة معايير المحاسبة

الدولية)International Accounting Standards committee) )I.A.S.C( :

في عرضيا إلطار إعداد القوائـ المالية القياس بأنو :ىو عممية تحديد القيـ النقدية لمعناصر التي
سوؼ يتعرؼ بيا في القوائـ المالية وىذا يتطمب اختيار أساس معيف لمقياس ويتـ استخداـ أسس
مختمفة لمقياس مثؿ التكمفة التاريخية ،التكمفة الجارية ،القيمة القابمة لمتحقؽ،القيمة الحالية .

()1

د .سيد عطا اهلل السيد ،المفاىيـ الحاسبية الحديثة  ،مرجع سابؽ  ،ص ص42-41

()2

د.محمد عطية مطر وآخروف  ،نظرية المحاسبة واقتصاد المعمومات (،عماف:دار حنيف لمنشر 1996،ـ) ،ص 100

() 3

د.حسيف القاضي وآخروف  ،نظرية المحاسبة ( ،عماف :الدار العالمية لمنشر 2001 ،ـ)  ،ص 142
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()3

-5ا لقياس عبارة عف تحديد نظاـ رقمي لنتائج خطو استقصاء ،أو نتائج مشاىدات بمراعاة
القواعد المنطقية أو الرياضية .

()1

ثانيا :المكونات الرئيسية لعممية القياس المحاسبي :
تتمثؿ المكونات األساسية لعممية القياس المحاسبي مف جانبيف أساسيف كاألتي :
/1الجانب النظري :
ىو الذي يختص بتحديد الخواص التي يراد قياسيا ،حيث ال تخضع األشياء أو الظواىر ذاتيا
لمقياس وال حتى جميع خواصيا أو خصائصيا وانما عادة ما يكوف االىتماـ منحص ار في خاصية
معينة ذات صمة بيا ،فمثال عممية القياس بالنسبة لألصوؿ ليست موجية نحو تحديد وزنيا أو
طوليا أو مساحتيا دائما الخاصية التي ييتـ المحاسب بقياسيا فيما يتعمؽ بما تحتويو ىذه
األصوؿ مف خدمات متوقعة (قيمتيا) .
/2الجانب الفني :
وىو يختص بتحديد نظاـ القياس ويتطمب تحديد التالي:
أ/تحديد وحدة القياس :
وبشرط فييا أف تكوف ثابتة ومعروفة والتجميع ومتجانسة وذلؾ لتكوف المقاييس الناتجة عنيا
قابمة لمقياس والتجميع  ،ومف المعروؼ أف وحدة القياس في المحاسبة ىي وحدة النقد التي يجرى
التعامؿ بيا.
ب/تحديد قواعد التعيير الكمي عف الخصائص والظواىر والعالقات:
أي تعييف أرقاـ لمتعيير عف الخصائص المراد قياسيا  ،وتستخدـ لذلؾ النظاـ العددي وىنا
يجب التأكد مف أف الجانب األوؿ يمثؿ جانب النظرية والذي يختص بتحديد الخصائص
والعالقات أما الجانب الثاني فيمثؿ النواحي الفنية لعممية القياس .
()1

()2

د .رمضان محمد علً  ،ال محاسبة المتقدمة ،دراسات مشاكل محاسبٌة معاصرة(،عمان :دار الحامد للنشر 1997،م)  ،ص 310
()2
د.عباس مهدي الشٌرازي ،نظرٌة المحاسبة ( ،الكوٌت  :دار السالسل 1990،م)  ،ص 63
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ثالثا :أركان عممية القياس المحاسبي :
ىنالؾ مجموعة مف األركاف يجب أف تتوفر في عممية القياس المحاسبي وىى األتي :
/1الخاصية محؿ القياس :
نجد أنة أذا اعتبرنا أف المشروع االقتصادي ىو مجاؿ القياس فاف الخاصية التي تنصب عمييا
عممية القياس قد تكوف التعدد النقدي لشيء معيف ىو حدث مف األحداث االقتصادية لممشروع
كمبيعاتو أو ربحو مثال ،قد تنصب عمى خاصية أخرى غير خاصية التعدد النقدي مثؿ الطاقة
اإلنتاجية أو معدؿ دوراف المخزوف
/2مقياس مناسب لمخاصية محؿ القياس :
يتوقؼ نوع المقياس المستخدـ في عممية القياس عمى الخاصية محؿ القياس حيث أف المشروع
االقتصادي يمتزـ خاصية التعدد النقدي لمربح مثال كخاصية محؿ القياس فالقياس المستخدـ
حينئذ ىو مقياس لمقيمة (وحدة النقد)،أما أذا كانت الطاقة اإلنتاجية ىي الخاصية محؿ القياس
فالمقياس الذي يستخدـ ىو مقياس لمطاقة مثال كعدد الوحدات المنتجة في الساعة الواحدة .
/3وحدة القياس المميزة لمخاصية محؿ القياس :
عندما يكوف اليدؼ ىو القياس الكمى لمخاصية محؿ القياس فحينئذ ال يكفى فقط تحديد نوع
القياس المناسب لعممية القياس بؿ البد مف تحديد وحدة القياس أيضا  .فمثال ربح المشروع ىو
محال لمقياس في ىذه الحالة بجانب تحديد نوع القياس المستخدـ (وحدة النقد)البد مف تحديد وحدة
النقد المميزة ليذه القيمة مثال (دينار،جنية  ،دوالر... ،الخ) .
/4الشخص القائـ بعممية القياس :
أف شخصية الشخص القائـ بعممية القياس تعد مف أىـ العناصر خاصة في عدـ توفر مقاييس
موضوعية  ،فالشخص القائـ بعممية القياس وىو المحاسب ولو دور أساسيا في تحديد مسار
وأساليب عممية القياس المحاسب فقط وانما يعمؿ أيضا عمى تحديد نتائجيا .

()1

رابعا:أساليب القياس المحاسبية :
()1

د.محمد عطية مطر وآخروف ،التأصيؿ النظري لمممارسات المينية والمحاسبية ،ط(،2عماف  :دار وائؿ لنشر 2008 ،ـ) ،ص ص 132 -131

33

تشمؿ ىذه األساليب عمى مجموعة مف األساليب القياسية المتبعة في عممية القياس
المحاسبية وىى ما يمي:
-1أساليب قياس أساسية أو مباشرة:
والتي تحدد نتيجة عممية القياس المحاسبية ممثمة بقيمة الخاصية محؿ القياس مباشرة  ،وذلؾ
دوف الحاجة إلي ما يعرؼ بعممية االحتساب والمتبقية عمى ضرورة توفر عالقة رياضية بيف
الخواص محؿ القياس وتعتبر عممية التبويب المحاسبي مف أىـ وسائؿ وأساليب القياس األساسية
أو المباشرة ،إذ بدوف الحاجة إلي استخداـ األرقاـ يمكف استخداـ الخاصية المستمرة أساسا
لمتبويب كمقياس بموجبو يبوب الحدث االقتصادي محؿ التبويب في الفئة أو المجموعة التي
ينتمي إلييا وفؽ تمؾ الخاصية .
-2أساليب القياس المشتقة:
إذا ازداد اعتماد المحاسب عمى األساليب المشتقة في القياس بعد تزايد أىمية عممية تشغيؿ
البيانات المحاسبية،الف عممية تشغيؿ البيانات المحاسبية بمدخالتيا ومخرجاتيا تعتمد عمى عممية
التحميؿ التي ال يمكف انجازىا بدوف عممية االحتساب أما في مجاالت القياس عامة والقياس
المحاسبي خاصة تعتبر القياسات األولية أو المباشرة بمثابة المدجالت ألساليب القياس المشتقة
أو غير المشتقة أو غير المباشرة.
-3أساليب القياس التحكمية:
والتي توجد قواعد موضوعية فييا تحكـ أساليب القياس غير المباشرة ،حيث تكوف أساليب
القياس التحكمية تفتقد إلي مثؿ ىذه القواعد مما يجعميا عرضة ألثار التمييز الناتج عف التقديرات
أو اإلحكاـ الشخصية لمقائميف بعممية القياس .

()1

خامسا :معايير القياس المحاسبي :
عند القياـ بعممية القياس البد مف األخذ بعيف االعتبار بعض المعايير التي تحكـ عمميات
تسجيؿ البيانات المحاسبية ضمف القوائـ المالية وىي تتكوف مف أربع معايير أساسية مرتبة حسب
درجة أىميتيا كما يمي:

()2

 -1الصالحية لمغرض المستيدؼ منيا :
()1

د .سيد عطا اهلل السيد ،النظرية الحاسبية الحديثة  ،مرجع سابؽ  ،ص 183

()2

د >مرعي عبد الحي و محمد عباس بدوي ،مقدمة في أصوؿ المحاسبة المالية (،اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة لمنشر6002،ـ(  ،ص ص 31 - 30
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يقتضي ىذا المعيار أف تكوف المعمومات المحاسبية مرتبطة ارتباطا وثيقا مف حيث

قدرتيا اإليضاحية ودرجة تأثيرىا عمى اليدؼ الذي يتـ إعدادىا مف أجمو ولما كانت المعمومات
المالية الناتجة مف المحاسبة المالية تخدـ أىدافا متعددة لمجموعات مختمفة مف المستفيديف تتبايف
احتياجات كؿ منيـ مف المعمومات تباينا شديدا فإف األمر يقتضي افتراض أىداؼ معينة ومحددة
يرغب في تحقيقيا مف جانب مف يستفيدوف عادة مف ىذه المعمومات ،وىذا ما يحدث فعال في

المحاسبة المالية حيث يفترض أف قياس الربح واظيار حقيقة المركز المالي ىما اليدفاف
األساسياف مف القياس المحاسبي .

 -2القابمية لمتحقؽ منيا :

يعنى بالتحقؽ في مجاؿ المحاسبة المالية استناد المعمومات إلى مصدر موثوؽ فيو

يتمثؿ عادة في مجموعة مف المستندات واإلجراءات المدونة التي يمكف الرجوع إلييا لمتحقؽ مف
صحة ىذه المعمومات ومطابقتيا لممصدر غير أف ىذا المعيار يوسع مف نطاؽ التحقؽ ليعني أف
تتوافر في المعمومات المحاسبية ما يمزـ مف صفات بحيث يجعؿ منيا أساسا سميما التخاذ

الق اررات حيث يمكف اتخاذ نفس القرار استنادا إلى نفس المعمومات رغـ إمكانية اختالؼ
األشخاص القائميف باتخاذه ويعني ذلؾ وجود داللة محددة ومعينة وليا استقالليا الذاتي

لممعمومات المحاسبية بصرؼ النظر عف الشخص الفاحص أو المستفيد مف ىذه المعمومات .

()1

 -3االلتزاـ بالموضوعية :

يتـ اشتقاؽ ىذا المعيار مف فرض الموضوعية الذي يعد شرطا أساسيا لمبحث العممي في

أي مجاؿ مف مجاالت المعرفة ودوف ىذا المبدأ فإف نتائج البحث العممي يطغى عمييا التحيز

الشخصي وعدـ موضوعية القياس المحاسبي تؤدي إلى تعرض منافع بعض مستخدمي القوائـ
المالية لمخطر ،لذا يجب التأكد مف توافر شروط الموضوعية في المحاسبة عف طريؽ العناصر
اآلتية :

قدمو أحد المحاسبيف ،ثـ يكونوف قد
أ -قياـ عدد مف المحاسبيف بإعادة القياس المحاسبي الذي ّ
توصموا إلى النتائج نفسيا مما يقدـ دليال عمى حياد المحاسب وعدـ تدخمو بالنتائج .

ب -اختبار مدى تمثيؿ المعمومات المحاسبية لحقائؽ الحياة االقتصادية .

()2

()1
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وبالتالي القياس المحاسبي الذي ال يمبي شرط الموضوعية ىو قياس ال يمكف قبوؿ نتائجو أو

االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات المختمفة،لذلؾ كاف مفيوـ الموضوعية في المحاسبة عرضة
لتفسيرات عديدة نذكر منيا :

ج -إف القياس الموضوعي ىو قياس غير شخصي بمعنى أنو خاؿ مف التحيز الشخصي لمقائـ
بعممية القياس .
د -إف القياس الموضوعي ىو قياس قابؿ لمتحقؽ بمعنى أنو يستند إلى عناصر مثبتة وأدلة
صحيحة .

ىػ-إف القياس الموضوعي يمثؿ نتيجة اتفاؽ بيف مجموعة مف المالحظيف والقائميف بالقياس .

و -تقاس درجة الموضوعية لقياس معيف باالعتماد عمى مؤشر التشتت لتوزيع ىذا القياس إذ
يعتمد عمى القياس ذي التوزيع األقؿ تشتتا .
 -4القابمية لمقياس الكمي :

عادة ما يتطمب القياس المحاسبي استخداـ مقياس موحد كشرط أساسي وأولي لقياس المركز

المالي لممؤسسة وصافي دخميا الدوري وتعتبر الوحدة النقدية أفضؿ مقياس لقياس مختمؼ
األحداث المالية غير أف استخداـ وحدة النقد كأساس لمقياس قد يثير كثي ار مف المشاكؿ بسبب ما

يط أر عمييا مف تغير في قوتيا الشرائية عمى مدار الزمف مف انخفاض في حالة التضخـ أو

ارتفاع في حالة االنكماش مما يستدعي تعديؿ البيانات المالية والتي تعتمد عمى األسعار
التاريخية استنادا إلى التغيرات في مستويات األسعار والقوة الشرائية لمنقود.

()1

مما سبؽ يرى الباحث أف القياس المحاسبي ىو الوسيمة الوحيدة لقياس نتائج اإلعماؿ في
الموسوسات واف لمقياس أىمية وضرورة في عمميات اتخاذ القرار ورسـ الخطط وزيادة جودة
األداء في الوحدات المحاسبية ويعتبر القياس ىو الوسيمة الوحيدة لمقارنة نتائج اإلعماؿ لتمؾ

الموسوسات وضبط العمميات المحاسبية المتبعة فييا .

()1
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المبحث الثاني
مفيوم وأنواع التقارير و القوائم المالية
أوال :مفيوم وأنواع التقارير:
مف الصعب وجود حد فاصؿ بيف القوائـ المالية والتقارير المالية ألف كأل منيما منتج مف
منتجات المحاسبة و وسيمة مف وسائؿ توصيؿ المعمومات لممستفيديف منيا ،باإلضافة إلي إف
ىناؾ بعض المعمومات الميمة التي يمكف الحصوؿ عمييا مف القوائـ المالية قد تحتاج إلى
معمومات تفصيمية يمكف الحصوؿ عمييا مف التقارير المالية .
تعتبر القوائـ المالية ىي عصب التقارير المالية حيث تحتوى عمى المعمومات التي يراد
توصيميا لممستفيديف مف خارج المشروع بينما تحتوى التقارير المالية باإلضافة إلي القوائـ المالية
عمى كثير مف المعمومات المالية وغير المالية والتي ال يمكف توفرىا في القوائـ المالية مثؿ
معمومات عف النشاط اإلنتاجي والتسويقي لممشروع وكذلؾ تحتوى عمى تقرير مجمس اإلدارة
وتقرير اإلدارة التنفيذية وتقرير مراجع الحسابات .

 /1التقارير المالية :
تحتوى التقارير المالية التي تعد سنويا عمى األتي :
أ -القوائـ المالية  :تعتبر القوائـ المالية أىـ جزء مف أجزاء التقارير المالية ،حيث تمثؿ المصدر
الرئيسي لممعمومات التاريخية عف نتيجة نشاط المشروع ومركزه المالي والتغيرات التي تحدث فيو
خالؿ فترة زمنية معينة .
والقوائـ المالية موجية أساس إلي المساىميف (مالؾ المشروع ) وكذلؾ فئات أخرى مف
المستفيديف تعتمد عمييا عند اتخاذ الق اررات المالية التي تعدىا المشروعات ىي قائمة المركز
المالي وقائمة الدخؿ وقائمة اإلرباح المحتجزة وقائمة التدفقات النقدية .
ب-تقرير مراجع الحسابات  :إف تقرير مراجع الحسابات مف أىـ التقارير بجانب القوائـ المالية
حيث أنة عبارة عف نتيجة لفحص القوائـ المالية مف حيث مدى دقة المعمومات التي تحتوييا
ومدى تمثيميا لمعمميات التي تمت بالمشروع عف فترة مالية معينة .
()1
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وعميو يجب إف يشير تقرير مراجع الحسابات إلي إف القوائـ المالية قد تـ إعدادىا طبقا
لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا وعدـ وجود تغيير فييا مف فترة إلي أخرى  ،باإلضافة إلي
بياف مدى كفاية المعمومات التي تحتوى بيا القوائـ المالية لممستفيديف منيا .
ج -تقرير مجمس اإلدارة:
يتضمف ىذا التقرير معمومات عامة عف الشركة وأىدافيا ومركزىا المالي ومعمومات عف اإلنتاج
ودرجة نمو المبيعات واإلرباح والعوامؿ المؤثرة عمى نشاط الشركة في المستقبؿ وبيذا المعنى نجد
أف تقرير مجمس اإلدارة ال يحتوى عمى معمومات مالية كافية يمكف االعتماد عمييا مف قبؿ
المحمؿ المالي أو المستثمر أو الدائنيف وغيرىـ كما أف المعمومات التي تدؿ فيو ال تخضع
لمراجعة مف قبؿ مراجع الحسابات  ،ومع ذلؾ فيحتوى ىذا التقرير عمى بعض المعمومات
التكميمية األخرى التي قد يحتاجيا متخذو الق اررات االقتصادية.
د -تقرير اإلدارة التنفيذية :
ىو مف التقارير أإللزامية التي تعدىا شركات المساىمة في عدد مف الدوؿ ويتضمف مجموعة
كبيرة مف المعمومات ،ويعتبر أكثر تفصيال مف تقرير مجمس اإلدارة وذلؾ ألنة يحتوى عمى
معمومات عف األصوؿ والتقديرات التي تط أر عمييا خالؿ السنة المالية ومعمومات عف االلتزامات
وحقوؽ الممكية وغيرىا .

()1

/2المستفيدون من التقارير :
بالرغـ مف أف التقارير المالية قد أعدت لخدمة المستفيديف،أال أنة لـ يتـ بشكؿ قاطع تحديد
مف ىـ المستفيديف مف المعمومات المالية الواردة بيا و ما ىي حاجتيـ منيا ومدى وفاء ىذه
التقارير بالمعمومات التي تخدميـ،ويرجع ذلؾ إلي وجود عدد كبير مف المستفيديف داخؿ وخارج
المشروع وأيضا مف لو اىتماـ مباشر وغير مباشر بالتقارير المالية .
إشارة جمعية المحاسبيف األمريكية إلي أف التقارير المالية قد أعدت أساسا لخدمة المستفيديف
مف خارج الوحدة االقتصادية مثؿ المستثمريف والدائنيف وغيرىـ ،وذلؾ الف ليـ مقدرة محدودة في
الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة عف المشروع وليس ليـ سوى ىذه التقارير كمصدر موثوؽ يتـ
االعتماد عمية عند اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية الرشيدة .

()2

()1
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/3اليدف من التقارير المالية:
نجد أف اليدؼ الرئيسي مف القوائـ المالية ىو أف تظير القوائـ المالية نتيجة نشاط المشروع
والمركز المالي والتغيرات التي تحدث فيو بكؿ حيادية وعدالة ووضوح في ضوء المبادئ
المحاسبية المقبولة  .تتمثؿ األىداؼ العامة لمتقارير المالية في إمداد المستفيديف بمعمومات
موثوؽ بيا عف المصادر االقتصادية لممشروع وأية التزامات تغير في الحكـ عمية مف جية نظر
المستثمر وكذلؾ توفر معمومات عف نتيجة نشاط المشروع مف ربح أو خسارة حيث أنيا تيـ
المستثمر عند حسابو لمعائد مف األسيـ ،تيـ الدولة أيضا عند فرضيا لمضريبة وتيـ الدائنيف
لبياف مدى قدرة المشروع عف سداد التزاماتو تجاىيـ .وأشارت لجنة معايير المحاسبة إلي أنة
يمكف أف تتمثؿ أىداؼ التقارير المالية في األتي :
أ -إمداد كؿ مف المستثمريف الحاليف والمتوقعيف والدائنيف بالمعمومات المفيدة التي تساعدىـ في
اتخاذ الق اررات الرشيدة ،بحيث تكوف ىذه المعمومات مفيومة لكافة األطراؼ .
ب -يجب أف تمد التقارير المالية كال مف المستثمريف والدائنيف غيرىـ بمعمومات عف التدفؽ
النقدي والعائد المتوقع الحصوؿ عمية والفوائد التي عمى أمواليـ .
ج -يجب أف توضح كؿ ما يتعمؽ بحقوؽ الممكية وحقوؽ الغير وأية التزامات أخرى باإلضافة
إلي اثر العمميات واألحداث االقتصادية في ىذه الحقوؽ .
د -يجب أف توضح طريقة الحصوؿ عمى الموارد وكيفية استخداميا في شكؿ أصوؿ مختمفة
وكذلؾ أية معمومات تفيد في تقييـ األداء والتنبؤ باإلرباح في المستقبؿ .

()1

/4أىم التقارير المحاسبية:
لما كاف اليدؼ األساسي لممحاسبة ،ىو إعداد معمومات مالية عف المنشاة لذا فاف ىذه
المعمومات تمخص في تقارير محاسبية مصممة ،لمقابمة احتياجات خصائص التوازف ليذه
المعمومات ،سواء مف داخؿ المنشأة أو خارجيا  .واىـ التقارير المالية التي يجب إف يوفرىا
النظاـ المحاسبي لممنشاة ىي:

()2
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القوائـ المالية و اإلق اررات الضريبة التي تقدـ إلي مصمحة الضرائب و التقارير المخصصة
لمقائميف عمى إدارة المنشأة والتقارير الخاصة باألجيزة والوكاالت الحكومية المنوط بيا مسؤوليات
تنظيمية أو رقابية تتعمؽ باالستثمارات وسوؽ رأس الماؿ والقوى العاممة والبيئة

/5مفيوم إعداد التقارير الدورية :
تعد التقارير المالية عف فترات دورية منتظمة خالؿ حياة الوحدة المحاسبية حتى يتثنى إبالغ
المعمومات التي تـ تجميعيا في حسابات المنشأة إلي األطراؼ التي يعنييا األمر بعبارة أخرى
فاف حياة الوحدة المحاسبية يتـ تقيميا إلي فترات دورية بغية إعداد التقارير التي تستخدـ لتزويد
األطراؼ المعنية بمعمومات أو مؤشرات تمكنيا مف تقييـ أداء الوحدة المحاسبية  .ومف المعتاد
أف تعد ىذه التقارير في الدولة عف سنة تقويمية أو سنة مالية  .مف ثـ تصبح إحدى المياـ
الرئيسية لممحاسبة المالية ىي تحديد ما يخص كؿ مف ىذه الفترات مف التيار المستمر لألنشطة
التي تزاوليا الوحدة المحاسبية .والبديؿ الرئيسي لمفترة المحاسبية كوحدة لقياس األداء واعداد
التقارير ىو المشروع الكامؿ أو العممية الكاممة التي قد تستغرؽ فترات زمنية متباينة.وفى الواضح
أف الفترة المحاسبية تعتبر أكثر مالئمة لممنشات التجارية والصناعية ولمعظـ األنشطة اليادفة
لمربح في الدولة حيث تعتبر كؿ مف ىذه الفترات مركز االىتماـ عند قياس األداء واعداد التقارير
عف الوحدة المحاسبية.فالفترات المحاسبية المنتظمة ميما كاف أساس تحديدىا فترات متسقة
بطبيعتيا فضال عف أنيا تكفؿ قابمية النتائج لممقارنة .

()1

ثانيا  :مفيوم وأنواع القوائم المالية :
تمثؿ القوائـ المالية وسيمة اإلدارة األساسية في االتصاؿ باإلطراؼ الميتمة بأنشطة المنشأة
فمف خالؿ القوائـ المالية يمكف لتمؾ األطراؼ التعرؼ عمى العناصر الرئيسية المؤثرة عمى
المركز المالي لممنشأة وما حققتو مف نتائج  .وتمثؿ القوائـ المالية الناتج النيائي لمعممية
المحاسبية والتي تصؼ العمميات المالية لممنشأة وتمثؿ القوائـ المالية حمقة الوصؿ بيف النظاـ
المحاسبي في المنشأة واألطراؼ الداخمية والخارجية  .وتمتزـ المنشأة عادة بإعداد أربعة أنواع مف
القوائـ المالية األساسية وىى  :قائمة المركز المالي وقائمة الدخؿ و قائمة األرباح المحتجزة
وقائمة التدفقات النقدية .

()2
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 -1اليدف من قائمة الدخل:
يشار إلي قائمة الدخؿ أحيانا بقائمة الربح  .وىى تيدؼ إلي قياس مدى نجاح المشروع خالؿ

فترة زمني ة معينة عادة سنة أو ربع سنة ،بيذه القائمة لمحكـ عمى ربحية المشروع وتحديد قيمة
االستثمارات والديوف .فيي تقدـ لممستثمريف والدائنيف المعمومات التي تساعدىـ في التنبؤ بكمية
ووقت وعدـ التأكد فييا يتعمؽ بالتدفقات النقدية .وتساعد قائمة الربح مستخدمي القوائـ المالية في

التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية بطرؽ متعددة .

 -2اليدف من الميزانية العمومية:
تظير الميزانية العمومية و التي يشار إلييا أحيانا بقائمة المركز المالي،عناصر األصوؿ
االلتزامات ،حقوؽ الممكية لممشروع في تاريخ معيف .وىذه القائمة تحقؽ احد أىداؼ القوائـ المالية

المذكورة والخاصة بتقديـ معمومات عف موارد المشروع وااللتزامات قبؿ ىذه الموارد سواء لمدائنيف
أو المالؾ .وىناؾ عالقة مباشرة بيف قائمة الربح وقائمة المركز المالي.وفقا لقائمة المركز المالي
تظير اثر نتيجة العمميات مف ربح أو خسارة خالؿ الفترة المحاسبية عمى عناصر األصوؿ

وااللتزامات وحقوؽ الممكية  .ويقوـ المستخدميف لمقوائـ المالية وخاصة محممي القوائـ المالية
باستخداـ البيانات الموجودة بقائمة الربح وقائمة المركز المالي الستخراج النسب المالية التي

تعكس مدى كفاءة الموارد المتاحة لممشروع ومركز السيولة واليسر المالي .فالميزانية العمومية
وقائمة الربح تقدماف البيانات اآلتية :

أ -حساب معدالت العائد :عف طريؽ نسبة صافى الربح إلي إجمالي األصوؿ المستخدمة .

ب -تقييـ ىيكؿ الممكية لممشروع :عف طريؽ تحديد نسبة الديوف الخارجية إلي إجمالي األصوؿ
ونسبة الديوف إلي الممكية لمعرفة درجة الرفع المالي لمشركة .

ج -تقييـ مركز السيولة والمرونة المالية (اليسر المالي) :وذلؾ بتحديد رأس الماؿ العامؿ وتقييـ
قدرة الشركة عمى سداد االلتزامات قصيرة األجؿ وىو ما يعكس مركز السيولة لمشركة أما المرونة

المالية فأنيا تعكس قدرة الشركة عمى اتخاذ الق ار ارت الالزمة لتغيير مقدار وتوقيت التدفقات

النقدية مما يساعد عمى تمبية االحتياجات غير المتوقعة لمنقدية  .وكال المركزيف ،مركز السيولة
ومركز اليسر المالي يمثالف أىمية خاصة لمستخدمي القوائـ المالية مف ناحية قدرة الشركة عمى

سداد التوزيعات وتمويؿ التوسعات المستقبمية وكمما زادت درجة السيولة واليسر المالي كمما قمت
درجة مخاطر الفشؿ التجاري لممشروع .

()1

()1

أ.د.محمد سمير الصباف ،مرجع سابؽ  ،ص ص 102 -47
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 -3اليدف من قائمة التدفقات النقدية :
أف احد أىداؼ القوائـ المالية تقديـ المعمومات التي تساعد المستثمريف الحاليف وكذلؾ الدائنيف

والمستخدميف اآلخريف في تحديد كمية  ،وعدـ التأكد لمتدفقات النقدية المتوقعة مف التوزيعات
والعوائد وكذلؾ التدفقات مف بيع أو تحصيؿ واستحقاؽ االستثمارات المالية والقروض .ونظ ار الف

قدرة المشروع عمى تحقيؽ تدفقات نقدية مالئمة تؤثر عمى قدرتو عمى سداد التوزيعات و العوائد و
بالتالي عمى القيمة السوقية لألسيـ فاف التدفقات النقدية المتوقعة لممستثمريف والدائنيف ترتبط
بالتدفقات النقدية المتوقعة لممشروع الذي قاـ ىؤالء باستثمار أمواليـ فيو سواء في صورة أسيـ أو

قروض .ولذلؾ فاف القوائـ المالية يجب أف تقدـ معمومات حوؿ كيفية حصوؿ المشروع عمى
النقدية وكيفية التعرؼ عمييا وكذلؾ حوؿ القروض التي يحصؿ عمييا وكيفية سدادىا .كما أف
القوائـ المالية يجب أف تقدـ معمومات عف التوزيعات النقدية والعوامؿ األخرى التي تؤثر عمى

درجة السيولة والسير المالي لممشروع وقد كاف المتبع ىو إعداد قائمة تبيف التغيرات في المركز

المالي لممشروع بجانب القوائـ المالية السابؽ اإلشارة إلييا .

()1

ثالثا  :أنواع ومكونات القوائم المالية :

تعد المشروعات العديد مف القوائـ المالية فمنيا أساسية يجرى إعدادىا بصورة منتظمة ودورية
وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المحاسبة وفقا لقوانيف وتوصيات المنظمة المعينة وتتمثؿ في األتي :

 -1قائمة المركز المالي (الميزانية):

تعمؿ قائمة المركز المالي عمى عكس صورة لموضع المالي لمنشأة معينة في نقطة زمنية،
حيث تصور الميزانية أصوؿ المنشأة و خصوميا و حقوؽ الممكية الخاصة بيا في تاريخ معيف

ولكي يتمكف مستخدـ القوائـ المالية تفيـ ىيكؿ الميزانية والعناصر التي تتكوف منيا والعالقات

التي تربط بينيا يجب أف يتعرؼ عمى المكونات الثالثة األساسية التي تتكوف منيا قائمة المركز
المالي وىى متمثمة في األتي :
أ/األصوؿ :

تعبر األصوؿ عف كؿ ما تممكو الشركة حيث يمكف لمشركة أف تممؾ أصوال ممموسة كالحسابات
اإللية والمعدات والنقود وغيرىا كما تمتمؾ أصوال غير ممموسة كالعالمات التجارية وب ارءات
االختراع وشيرة المحؿ .

()2

()1

أ.د.محمد سمير الصباف ،مرجع سابؽ  ،ص 143

()2

د .محمد عبده محمد مصطفي ،تقييـ الشركات األوراؽ المالية ألغراض التعامؿ مع البورصة(،اإلسكندرية:الدار الجامعية لمنشر1998،ـ) ،ص 20
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أصوؿ متداولة وىى تمؾ األصوؿ التي تمتمكيا الشركة ويسيؿ تحويميا إلي نقدية خالؿ عاـ
واحد وىى مؤشر ميـ لوضع الشركة المالي ألنيا تستخدـ في تغطية االلتزامات قصيرة اآلجؿ
ومف أىـ األصوؿ المتداولة النقد وما يعادلو واالستثمارات قصيرة اآلجؿ ومبيعات مستحقو الدفع
والمخذوف السمعي وأوراؽ القبض .
أصوؿ غير متداولة (الثابتة) وىي األصوؿ التي تحوزىا الشركة وتحتاج إلي وقت يزيد عف عاـ
لتحويميا إلي نقد خالؿ العاـ  ،وتتمثؿ ىذه األصوؿ في ما يمي :
 -iاألراضي .
 -iiالمباني .
 -iiiالحاسبات اآللية .
 -ivالمعدات .
ب /الخصوـ (االلتزامات) :
لدي كؿ الشركات وحتى الرابحة منيا ديوف في قائمة المركز المالي ويشار إلييا بالخصوـ
وااللتزامات ،يعتمد نجاح الشركة بشكؿ كبير عمى مقدرتيا في إدارة خصوميا وتتقسـ الخصوـ
في قائمة المركز المالي إلي قسميف خصوـ متداولة (قصيرة اآلجؿ ) وىي التزامات عمي الشركة
والتي تدفعيا في فترة ال تتجاوز سنة واحدة ومف أىـ أصناؼ الخصوـ المتداولة ما يمي ديوف
المورديف التجارييف ومستحقات الزكاة وأقساط طويمة اآلجؿ ومستحقات المساىميف مف األرباح
غير الموزعة .وخصوـ غير متداولة (طويمة اآلجؿ) وىي االلتزامات التي ال تتقيد الشركة بدفعيا
خالؿ عاـ واحد ،ومف أمثمتيا قروض طويمة اآلجؿ مف البنوؾ.
ج/حقوؽ المساىميف (الممكية) :
تعبر عف األمواؿ المستثمرة والتي طرحت في شكؿ أسيـ مضافا إلييا األرباح غير الموزعة ،
وبشكؿ عاـ كمما زادت حقوؽ المساىميف ازداد حجـ األمواؿ لدي الشركة  ،حيث حساب حقوؽ
المساىميف في قائمة المركز المالي بطرح إجمالي الخصوـ مف إجمالي األصوؿ.

() 1

مرجع سابؽ ،ص ص 21 - 20
43

()1

رابعا  :الصورة التي تتكون عمييا القوائم المالية :
 /1قائمة المركز المالي :
الشكؿ رقـ(( )1-2-2يوضح إعداد قائمة المركز المالي بطريقة الحساب أو الطريقة التقميدية)

المركز المالي كما ىو في ××××/12/31

االلتزامات

األصول
أصول ثابتة غير ممموسة
××
××

××
××

شيرة

حق االختراع

××

أصول ثابتة ممموسة

أراضي
××

مباني

××

سيارات

×× (××) مجمع استيالك المباني
×× (××) مجمع استيالك السيارات
××

××

التزامات طويمة اآلجل

أثاث

××

أصول متداولة

××

بضاعة

مدينون

××

أوراق قبض

××

أوراق مالية

××

صندوق

××
××
×× ××
××

بنك

××
××

أوراق دفع

××

إيراد مقبوض مقدما

××

××

مصروف إيجار مستحق
مجموع االلتزامات

حقوق الممكية

××

رأس المال في أول المدة

××

+صافي الربح

××

×× (××) -مخصص د.م في تحصيميا

التزامات متداولة

دائنون

××

×× (××) مجمع استيالك األثاث
××

قرض طويل اآلجل

(××) -المسحوبات

رأس المال في نياية المدة

تأمين مدفوع مقدما
إيراد عقار مستحق
مجموع األصول

××

مجموع االلتزامات وحقوق الممكية

المصدر:أ.د.خالد أمٌن عبد هللا ،مبادئ المحاسبة ،ج،1ط(،3القاهرة:الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات2016،م) ،ص 265

تفسير لمشكؿ مف قبؿ الباحث :
يالحظ الباحث أف إعداد قائمة المركز المالي بطريقة الحساب أو الطريقة التقميدية تظير في

جانب األصوؿ كؿ مف األصوؿ الثابتة الممموسة وغير الممموسة وأصوؿ متداولة إما جانب

الخصوـ يظير االلتزامات والقروض طولية اآلجؿ وااللتزامات المتداولة وحقوؽ الممكية .
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الشكؿ رقـ (()2-2-2يوضح إعداد قائمة المركز المالي بالطريقة الحديثة أو طريقة التقرير)

المركز المالي كما ىو في ××××/12/31

كمى

البيان

جزئي
األصول المتداولة
××

صندوق

××

مدينون

××

أوراق مالية

××
××

××

××
××

××

××

أوراق قبض
مجموع األصول المتداولة

يطرح:االلتزامات المتداولة

دائنون

أوراق دفع

إيجار مستحق

مجموع االلتزامات المتداولة

××

رأس المال العامل

××
××
××
××

بنك بضاعة

××

يضاف:األصول طويل اآلجل

شيرة

األراضي

المباني

السيارات
األثاث

مجموع األصول طويل اآلجل

××

مجموع األصول و يساوي المال المستثمر وىذه تتمثل في :

××

رأس المال

××

االلتزامات طويمة اآلجل
المجموع

المصدر:أ.د.خالد أمٌن عبد هللا ،مبادئ المحاسبة ،ج،1ط(،3القاهرة:الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات2016،م) ،ص 267

تفسير لمشكؿ مف قبؿ الباحث :

يالحظ الباحث أف إعداد قائمة المركز المالي بالطريقة الحديثة أو طريقة التقرير في شكؿ بياف
تحتوي عمي األصوؿ المتداولة مطروح منيا االلتزامات المتداولة يضاف إلييا األصول طويل اآلجل

الناتج منيا يساوي المال المستثمر وىذه تتمثل في االلتزامات طويمة اآلجل و رأس المال .
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 -2قائمة الدخل :
توضح قائمة الدخؿ كمية العوائد الداخمة لمشركة مف مبيعاتيا (اإليرادات)وكمية األمواؿ الخارجة
منيا لتغطية تكاليؼ ىذه المبيعات (المصروفات) ،وال تقتصر قراءة قائمة الدخؿ عمي خصـ
إجمالي مصروفات مف إجمالي اإليرادات بؿ تقوـ بتوضيح المصادر واألنواع المختمفة إليرادات
الشركة ومصروفاتيا وفيما يمي بعض البنود (العناصر) التي توردىا قائمة الدخؿ وىي :
أ /اإليرادات :
وىي عبارة عف التدفقات النقدية الداخمة لممنشاة وتتمثؿ في إجمالي األمواؿ التي تحققيا
الشركة مف نشاطيا الرئيسي وىو بيع السمع والخدمات التي تقوـ بإنتاجيا.
ب /المصروفات :
وىي التدفقات النقدية الخارجة مف المنشاة  ،فيي استخداـ لألصوؿ أو تحمؿ لاللتزامات خالؿ
فترة زمنية معينة وذلؾ نتيجة إلنتاج السمع أو تقديـ الخدمات أو القياـ بأية أنشطة أخري .
ج /إجمالي اإلرباح أو الخسائر (صافي الدخؿ):
وىو الذي ينتج مف خصـ المصروفات مف اإليرادات األمر الذي ينتج منو مجمؿ ربح أو
خسارة  ،وعادة تعمؿ كؿ شركة لمحصوؿ دائما عمي مجمؿ ربح وذلؾ حتى ال يتوقؼ نشاطيا
د /الربح التشغيمي :
ال يعد الحصوؿ عمي الربح مقتص اًر عمي عمميات البيع واإلنتاج وانما ىنالؾ تكاليؼ تتحمميا
المنشاة مثؿ (المرتبات واألجور ومصاريؼ التسويؽ واإلعالف وغيرىا) فتضع ليا مبالغ معينو في
بداية السن ة ،وعند إعداد قائمة الدخؿ في نياية السنة ويتـ حساب ما تبقي مف ىذه التكاليؼ
باعتبارىا ربح تشغيمي أو خسارة تشغيمية.
ىػ /صافي الربح (صافي الدخؿ):
باإلضافة إلي النفقات التشغيمية فاف عمي الشركة دفع مصاريؼ أخري مثؿ الضرائب
ومخصصات الزكاة الشرعية ويتـ خصميا مف (مجمؿ الربح +الربح التشغيمي) فتتحصؿ عمي
صافي الربح في معظـ الشركات .

()1

الشكؿ رقـ ( ( )3-2-2يوضح إعداد قائمة الدخؿ ذات المرحمة الواحدة)
()1

د .رونالد كٌسو وآخرون  ،تعرٌب ،د.احمد حجاج ،المحاسبة المتوسطة ،ج( ،1الرٌاض:دار المرٌخ للنشر1995،م) ،ص ص 72- 71
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قائمة الدخؿ عف السنة المنتيية في ××××/12/31
جزئي

اإليرادات والمكاسب
إيراد المبيعات

××

ربح العمميات التي تقرر إيقافيا

××

إيراد العقار

××

مكاسب عمالت أجنبية

××

فوائد دائنة

××

مجموع اإليرادات

كمي

××

تطرح المصروفات والخسائر
تكمفة البضاعة المباعة

××

مصروفات التشغيؿ

××

خسائر التخمص مف أصوؿ القسـ الذي تـ إيقافو

××

خسائر بيع األصوؿ

××

فوائد مدينة

××

مجموع المصروفات والخسائر

××

تطرح الضريبة

(××)
××)××( /

الدخؿ  /الخسارة

المصدر :د.وليد عبد القادر ،المعايير المحاسبية الدولية ( ،القاىرة  :الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريدات 2013 ،ـ)  ،ص ص 55-58

تفسير لمشكؿ مف قبؿ الباحث :

يالحظ الباحث أف الشكؿ يوضح إعداد قائمة الدخؿ ذات المرحمة الواحدة في شكؿ بياف يحتوي
عمي اإليرادات والمكاسب تطرح منيا المصروفات والخسائر ثـ تطرح الضريبة مف الناتج .

الشكؿ رقـ (( )4-2-2يوضح إعداد قائمة الدخؿ متعددة المراحؿ)
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إيراد المبيعات

قائمة الدخل عن السنة المنتيية في ××××/12/31

يطرح  :تكمفة البضاعة المباعة
بضاعة أول المدة

 +المشتريات

 -بضاعة أخر المدة

تكمفة البضاعة المباعة

××

××
××

(××)

مجمل الربح  /الخسارة

××

 مصروفات التشغيلمصروفات إدارية
مصروفات بيعيو

المصروفات التشغيمية
صافى ربح العمميات التشغيمية (الخسارة)

 +ربح العمميات التي تقرر إيقافيا

 خسائر التخمص من أصول القسم الذي تم إيقافويضاف إيرادات أخرى
إيراد عقار

(××)

(××)

××
(××)

مكاسب عمالت أجنبية
مجموع اإليرادات األخرى

××

يطرح خسائر ومصروفات أخرى

×× )××( /
××)××(/

××

خسائر بيع أصول

(××)

خسائر مصروفات أخرى

××

فوائد مدينة

(××)

××
××

فوائد دائنة

(××)

(××)

نتيجة اإليرادات والخسائر األخرى

××)××(/

تطرح الضريبة

××

××

(إيراد  /مكاسب  /خسائر)

×××

الدخل  /الخسارة

المصدر :د .وليد عبد القادر ،المعايير المحاسبية الدولية ( ،القاىرة  :الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريدات 2013 ،ـ)  ،ص ص 58-51

تفسير لمشكؿ مف قبؿ الباحث :

يالحظ الباحث أف الشكؿ يوضح كيفية إعداد قائمة الدخؿ متعددة المراحؿ في شكؿ بياف يحتوي
عمي

إيراد المبيعات تطرح منيا تكمفة البضاعة المباعة تضاف إليو المشتريات تطرح منيا مصروفات التشغيل تضاف إلييا ربح

العمميات التي تقرر إيقافيا تطرح منيا خسائر التخمص من أصول القسم الذي تم إيقافو يضاف إلييا إيرادات أخرى يطرح منيا
خسائر ومصروفات أخرى تطرح منيا الضريبة .

 -3قائمة التدفقات النقدية :
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تعد قائمة التدفقات النقدية مف أىـ القوائـ المالية وخصوصاً لشركات المساىمة حيث توضح
بالتفاصيؿ حجـ التدفقات النقدية الداخمة لمشركة والخارجة منيا وتوضح مصادر األمواؿ النقدية
وسبؿ اإلنفاؽ فييا  .تختمؼ قائمة التدفقات النقدية عف قائمة الدخؿ حيث أنيا توضح التفاصيؿ
الدقيقة لإليرادات والمصروفات حيث أف ما تظيره قائمة الدخؿ ليس عبارة عف إيرادات
ومصروفات تخص عمميات البيع ولكف ىنالؾ عمميات أخري ذات إيراد ومصروؼ تظيرىا قائمة
التدفقات النقدية وتتكوف قائمة التدفقات النقدية مف األتي :
أ -التدفقات النقدية مف أنشطة التشغيؿ:
وىي التدفقات النقدية التي ترتبط مباشرة بكسب الدخؿ مثؿ المتحصالت مف العمالء و
المدفوعات لممورديف والعامميف فقد تكوف إيراد أو مصروؼ
ب -التدفقات النقدية مف أنشطة االستثمار:
وىي التدفقات النقدية المرتبطة بشراء وبيع األصوؿ الرأسمالية وكذلؾ االستثمارات المالية طويمة
األجؿ ,وىي مثؿ متحصالت بيع أصوؿ ثابتة .
ج -التدفقات النقدية مف أنشطة التمويؿ:
وىي التي ترتبط بتمويؿ نفسيا وتتضمف المتحصالت مف والي المستثمريف والدائنيف فيما عدا
المورديف وذلؾ مثؿ متحصالت مف القروض وسداد القروض وشراء أسيـ خزانو  .ويتـ جمع
قيـ ىذه المكونات لمعرفة التغيير النقدي الذي حدث ثـ يضاؼ إليو رصيد النقدية في أوؿ العاـ
والناتج عف ذلؾ يعتبر رصيد النقدية أخر العاـ وىو الذي يظير في الميزانية .

()1

خامسا  :المفاىيم التي تؤثر عمى شكل ومحتوى القوائم المالية :
ىناؾ أربعة مفاىيـ محاسبية أساسية يسترشد بيا عند إعداد القوائـ المالية وتتمثؿ ىذه المفاىيـ
األساسية في :
 -1مفيوـ الدورة التشغيمية  :يعتبر ىذا المفيوـ أساسيا لتحديد تصنيؼ العناصر التي تظيرىا
الميزانية العمومية حيث يحدد ىذا المفيوـ كيفية اإلفصاح عف عنصر معيف وتصنيفو إلي
عنصر قصير اآلجؿ أو طويمة اآلجؿ .

()2

()1

د .رونالد كيسو وآخروف  ،تعريب ،د.احمد حجاج ،مرجع سابؽ  ،ص 72

()2

أ.د.وجدي حامد حجازي ،تحميؿ القوائـ المالية في ظؿ المعايير المحاسبية (،اإلسكندرية:دار التعميـ الجامعي2011،ـ)  ،ص 9
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الدورة التشغيمية ىي متوسط الفترة التي تبدأ بشراء البضائع وتخذينيا لحيف بيعيا وتنتيي بتحصيؿ
ثمف البضاعة المباعة لمعمالء  .وقد تستغرؽ ىذه الدورة أسبوعا أو اقؿ وقد تمتد لعدة سنوات
بحسب طبيعة النشاط في المنشأة المعينة .
 -2مفيوـ الدورية  :يقصد المحاسبوف بالفترة المحاسبية تمؾ الفترة التي تعبر عنيا القوائـ المالية
ويتطمب مفيوـ الدورية ضرورة إعداد القوائـ المالية عف فترات زمنية قصيرة  .مع ذلؾ فانو يجب
إال يكوف ىذه الفترات قصيرة جدا بما يؤثر عمى دقة المعمومات الواردة في القوائـ المالية .ولقد
جرى العرؼ المحاسبي عمى أف تكوف الفترة المحاسبية لمدة عاـ واحد  .واف كاف ىذا ال يمنع مف
إعداد قوائـ مالية مؤقتة كؿ شير أو ثالثة أشير مثال بما يساعد عمى توفير معمومات عمى
فترات متقاربة .
 -3مفيوـ تحقؽ اإليراد :اإليراد ىو تدفؽ داخؿ أصوؿ المنشأة نتيجة لمبيع ىذه المنشأة لسمع أو
خدمات  .وفي ظؿ المحاسبة عمي أساس االستحقاؽ وىو األساس الذي تتطمبو مبادئ المحاسبة
المتعارؼ عمييا فانو يتـ ربط اإليراد بالفترة التي يكتسب فييا .
 -4مفيوـ المقابمة  :عرؼ المصروؼ بأنو تكمفو األصؿ التي تـ التضحية بيا أو استخداميا
الكتساب اإليراد .وعمي ضوء ىذا التعريؼ فانو يمكننا تعريؼ المقابمة بأنيا تمؾ العممية التي يتـ
خالليا ربط المصروفات بالفترات التي يتـ فييا االعتراؼ باإليراد الذي ترتب عمي ىذه
المصروفات ويتـ ربط ىذه عف طريؽ مفيوـ المقابمة .
 -5مفيوـ الوحدة المحاسبية  :يقضي ىذا المفيوـ بأنو يجب أال يتـ الخمط بيف الموارد والعمميات
الخاصة بالوحدة وتمؾ الخاصة بالمالؾ .
-6مفيوـ االستمرار  :ويقضي ىذا المفيوـ بافتراض استمرار المنشأ في أعماليا إلي اجؿ غير
محدد .ويرتبط ىذا المفيوـ بمفيوـ الدورية إذا يترتب افتراض تقسيـ حياه المنشاة إلي فترات
محاسبيو متساوية .
-7مفيوـ القياس النقدي  :ويقضي ىذا المفيوـ باستخداـ وحدة النقد كأساس لقياس المعامالت
المالية  .ويفترض ثبات القوة الشرائية بوحدة النقد وذلؾ إلغراض التبسيط واف كؿ ذلؾ يبعد كثير
عف الواقع العممي .

()1

()1

مرجع سابؽ  ،ص ص13 -9
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 -8مفيوـ التكمفة التاريخية  :ويقضي ىذا المفيوـ بأنو يتـ تسجيؿ المعامالت المالية بتكمفتيا
الفعمية .
 -9مفيوـ اإلفصاح  :وىو يقضي باف توضح القوائـ المالية كؿ المعمومات المالئمة واليامة عف
المركز المالي ونتائج إعماؿ المنشاة  .ومف وسائمو اليامة في ىذا الصدد اإلفصاح في شكؿ
إيضاحات كممحؽ بالقوائـ المالية .
 -10مفيوـ األىمية النسبية  :يقضي ىذا المفيوـ بأنو إذا كاف عنصر معيف غير ميـ أو ليست
لو داللو كافيو في تأثيره عمي ق اررات مستخدمي القوائـ المالية يمكف إىمالو .
 -11مفيوـ التحفظ (الحيطة و الحزر )  :ويعبر ىذا المفيوـ عف احدي السياسات المتعارؼ
عمييا التي تقمؿ مف مخاطر عدـ التأكد عف طريؽ تقييـ األصوؿ بأدنى قيـ معقولة وتقضي
ىذه السياسة بضرورة تأجيؿ االعتراؼ باإليراد حتى يكوف ىنالؾ دليؿ موضوعيا يثبت تحققو ،مف
حيث تؤخذ الخسائر المحتممة بعيف االعتبار حتى قبؿ وقوعيا ويستيدؼ ىذا اإلجراء تجنب
إظيار اإلرباح بأكثر مف حقيقتيا .

()1

مما سبؽ يرى الباحث أف التقارير والقوائـ المالية ىي تعتبر األداء الرئيسية التي مف خالليا
يمكف معرفة المعمومات المحاسبية التي يحتاجيا صناع القرار واألطراؼ التي يعنييا األمر مف
مستثمريف والدائنيف وغيرىـ حتى يتثني ليـ معرفة موقؼ المؤسسة المالي وتفادي المخاطر
المحتممة ورسـ السياسات والخطط المستقبمية واتخاذ الق اررات السميمة .

()1

مرجع سابؽ  ،ص 14

51

الفصل الثالث
الدراسة الميدانية
ويشتمؿ عمي المباحث التالية :
المبحث األوؿ  :نبزه تعريفية عف محمية شندي
المبحث الثاني :إجراءات الدراسة الميدانية وتحميؿ البيانات واختبار الفرضيات
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المبحث األول
نبذة تعريفية عن محمية شندي
محمية شندي ىي مؤسسة حكومية ال تيدؼ لتحقيؽ الربح تعد في نياية كؿ شير حساب
التسوية لكؿ حساب لدييا .ومف ثـ تقوـ بإعداد قائمة التدفقات النقدية مقارنة بالعاـ السابؽ
يوضح فييا إجمالي اإليرادات مطروحا منيا إجمالي المصروفات لمتوصؿ إلي صافي رصيد
التشغيؿ ويضاؼ إليو الدائنوف ورصيد التشغيؿ المرحؿ وتخصـ منو األصوؿ غير المالية
والمدينوف لموصوؿ إلي األرصدة النقدية  .وأيضا يتـ إعداد حساب التشغيؿ في نياية العاـ مقارف
بالعاـ السابؽ يحتوي عمي اإليرادات مفصمو مخصوما منيا المصروفات مفصمة لموصوؿ إلي
صافي رصيد التشغيؿ .
أوال :الييكل الوظيفي لممحمية :
ويتكوف الييكؿ الوظيفي لممحمية مف األتي :
 -1المعتمد .
 -2المدير التنفيذي .
 -3ضباط الرئاسة .
 -4اإلدارة العامة لممالية واالقتصاد والقوي العاممة .
 -5اإلدارة العامة لمزراعة والغابات .
 -6اإلدارة العامة لمثروة الحيوانية والمراعي والعمؼ .
 -7اإلدارة العامة لمتخطيط العمراني والمرافؽ العامة .
 -8اإلدارة العامة لمصحة والسكاف .
 -9اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ والمعارؼ .
 -10اإلدارة العامة لمشئوف االجتماعية واإلرشاد .
 -11اإلدارة العامة لمثقافة واإلعالـ واالتصاالت .
 -12إدارة الشباب والرياضة .

()1

 -13وحدة مدينة شندي .
()1
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 -14وحدة ريفي جنوب شندي .
 -15وحدة ريفي شماؿ شندي .
 -16وحدة كبوشية .
 -17وحدة حجر العسؿ .
 -18المجاف الشعبية  :حيث تقوـ بتسيير الخدمات برقعيا الجغرافية مف مياه وتعمـ وصحة .
ثانيا :الجانب المالي لممحمية :

 -1اإليرادات  :وتتكوف إيرادات محمية شندي مف األتي :

أ /الضرائب :

وىي ضرائب عمي استخداـ سمع أو السماح باستخداـ سمعة أو مزاولة نشاط وتتكوف مف األتي :

 -iالرخص التجارية وىي الرخص التي تدفع لمسماح بمزاولة نشاط تجاري .
 -iiرخص الطممبات وىي تفرض عمي الطممبات التي تقع عمي النيؿ .
 -iiiرخص صحية وىي تفرض عمي محالت المأكوالت والمشروبات .
 -ivرخص مركبات وىي تفرض عمي المركبات العامة والتاكسي .

 -vالقطعاف وىي رسوـ تفرض عمي القطعاف مف ابؿ وبقر وضاف وماعز .
ب /المنح :
وىي مف وحدات حكومية أخري وتقسـ إلي قسميف ىما :
-iمنح جارية وىي عبارة عف مرتبات العامميف (تعويضات العامميف) .
 -iiمنح رأسمالية وىي عبارة عف نصيب المحمية في الموارد الوالئية وصندوؽ دعـ المحميات
مثؿ رسوـ االسمنت والذىب وغيرىا مف موارد الوالية .
ج /اإليرادات األخرى :
وىي الريع الناتج مف إيجارات األتي :
 -iإيجار األراضي الزراعية الحكومية وىي بواقع الفداف لألرض الزراعية الحكومية
 -iiإيجار ممتمكات المحمية وىي عبارة عف قيـ إيجار ممتمكات المحمية الشيرية .
د /الرسوم اإلدارية :
وىي تتكوف مف األتي:
()1

مقابمة شخصية مع عبد الوىاب الزيف محمد نائب المدير المالي لمحمية شندي بتاريخ 2016/2/10ـ الساعة  9صباحا

54

()1

 -iرسوـ ىوامؿ ورسوـ وىي تدفع مف زرائب اليوا مؿ .
 -iiأسواؽ المواشي وىي المبالغ المحصمة مف أسواؽ المواشي .
 -iiiرسوـ ذبيح وىي التي تتحصؿ مف السمخانة نظير الذبيح .
 -ivرسوـ خدمات صحية وىي عبارة عف الكروت الصحية .
 -vرسوـ صحة البيئة وىي عبارة عف الرسوـ المحصمة نظير نقؿ النفايات مف المنازؿ
والمؤسسات الحكومية وغيرىا.
 -viخدمات زراعية وىي عبارة عف رسوـ خدمات زراعية لمتمويؿ مف البنوؾ واالتفاقيات
الزراعية األخرى .
 -viiالرسوـ البيطرية وىي الرسوـ البيطرية التي تفرض بواسطة البيطري .
 -viiiرسوـ خدمات وىي عبارة عف الرسوـ اإلدارية التي تفرض مقابؿ الخدمات التي تقدميا
المحمية .
 -ixرسوـ عوائد عمومية وىي عبارة عف العوائد التي تفرض عمي المحالت التجارية والمنازؿ.
 -xمختمفة وىي عبارة عف الرسوـ األخرى الغير مبوبة بالميزانية .
 -2المصروفات :
أوال:مصروفات التسيير (السمع والخدمات) :
 -1السمع  :وىي تتكوف مف األتي :
أ -الكتب والمطبوعات والقراطيس وىي تشمؿ شراء أشرطة وأفالـ ومواد إعالمية واألدوات
المكتبية والصحؼ والمجالت والكتب واالشتراؾ في المجالت المينية .
ب -المياه والكيرباء .
ج -الوقود .
د -المالبس وتشمؿ األقمشة والممبوسات وممبوسات العماؿ .

()1

ىػ -المواد والمؤف وىي تشمؿ الكيماويات والمنتجات المتشابو ومواد خاـ ومواد تعميمية واألدوات
والعقاقير واألمصاؿ .

()1
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د -السمع األخرى وىي تقنيات وأشرطة ومواد تدريب وأدوات تصوير وأدوات صحية ومعدات
النظافة ومواد إطفاء وأدوات طيي .
 -2الخدمات:
وىي تشمؿ :
أ -اإلعاشة ومخصصات السفر الداخمي والخارجي .
ب -خدمات النقؿ الداخمي والخارجي .
ج -خدمات التاميف لمعربات واألصوؿ .
د -اإلعالنات والنشر .
ىػ -إيجار األصوؿ المنتجة (إيجار مباني).
و -إيجار اآلالت والمعدات وتشمؿ إيجار معدات وايجار معدات ثقيمة وايجار وسائؿ نقؿ
واالحتفاالت والمعارض واألعياد واالتصاالت السمكية والالسمكية .
ز -خدمات الخبراء والمستشاريف وتشمؿ مخصصات أعضاء مجمس اإلدارة والمجمس التشريعي
ومخصصات المجاف الفنية وخدمات الخبراء والمستشاريف والرسوـ المصرفية .
ح -مصروفات التدريب الداخمي والخارجي .
ؿ -خدمات أخري وىي تشمؿ خدمات كؿ اإلدارات العامة .
ـ -صيانة المباني والمنشات وىي تشمؿ صيانة المساكف وصيانة المباني غير السكنية وصيانة
منشات أخري وصيانة الحدائؽ والجنائف وصيانة المنشات والمعارض .
ؾ -صيانة اآلالت والمعدات وىي تشمؿ صيانة معدات نقؿ وصيانة معدات أخري ومصاريؼ
صيانة أخري .
خ -شراء سمع وخدمات أخري .
ر -الضيافة .
ف -احتياطي شراء السمع والخدمات .

()1

ذ -اإلعانات :
وىي تشمؿ االعتماد الخاص واعانة القابالت ودعـ العمؿ السياسي والدعوي .

()1
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ق -المنافع االجتماعية:
وىي تشمؿ منظمات المجتمع المدني ودعـ العمؿ الطوعي.
ىػ -مصاريؼ أخري الوحدات االتحادية .
ثانيا :مصروفات األصول غير المالية (التنمية) :
وتتكوف بنود الصرؼ عمي األصوؿ غير المالية التنمية مف األتي :
 -1المباني السكنية إنشاء واعادة تأىيؿ .
 -2المباني غير السكنية إنشاء واعادة تأىيؿ .
 -3منشات أخري وتشمؿ :
أ /إنشاءات النقؿ .
ب /إنشاءات طرؽ .
ج /سدود .
د /محطات وشيكات مياه .
 -4شيكات الكيرباء .
 -5مرافؽ رياضية .
 -6معدات وآالت وتشمؿ :
أ /العربات ومعدات النقؿ .
ب /المعدات واآلالت األخرى .
 -7أصوؿ ثابتة أخري وىي تشمؿ :
أ /أصوؿ فالحيو .
ب /السمع األخرى .
 -8احتياطي التنمية .

()1
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المبحث الثاني

إجراءات الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات

أوال  :إجراءات الدراسة الميدانية :

يستعرض الباحث ما قاـ بو في سبيؿ الحصوؿ عمى البيانات مف مجتمع الدراسة ،بدءا بتعريؼ
المتغير المدروس مرو ار ببناء أدوات البحث الرئيسية(االستبانو) وما يتعمؽ مف إجراءات ثـ شرح

طرؽ كيفية معالجو البيانات إحصائيا وتحميميا.

 -1متغير الدراسة :

إف مف ضمف ما تيدؼ إليو ىذه الدراسة التعرؼ عمى الواقع الفعمي ألراء المبحوثيف ممثمي

المجتمع المستيدؼ لذلؾ فاف متغيرات الدراسة ىي تمؾ المتغيرات المتعمقة بفرضيات الدراسة وقد
تـ التعبير عنيا في استمارة المبحوثيف في شكؿ عبارات وصفيو ووضع لكؿ منيا خمسة خيارات

ىي ( :أوافؽ بشده ،أوافؽ ،محايد ،ال أوافؽ بشده ،ال أوفؽ ) أعطيتو القيـ ()5،4،3،2،1

كمستويات متدرجة لتمؾ الخيارات عمي التوالي بغرض إخضاعيا لمتحميؿ اإلحصائي .
 -2أدوات الدراسة :

في ىذا البحث تـ اعتماد أسموب تحميؿ االستبيانة نسبو لممزايا المتعددة التي يمتاز بيا ىذا

األسموب عف غيره مثؿ  :الحصوؿ عمي البيانات المطموبة مف عدد كبير مف األفراد متباعديف
جغرافيا في اقصر وقت ممكف مقارنو مع وسائؿ جمع البيانات البديمة وكذلؾ يوفر االستبياف وقتا
كافيا لمشخص لمتفكير مميا في إجاباتو مما يقمؿ الضغط عميو فيراعي التدقيؽ في معموماتو

وأضافو إلي ذلؾ فقد تـ تخيير المبحوث في كتابة أو عدـ كتابة اسمو مما يحفزه إلى إعطاء

معمومات صحيحة موثوؽ بيا .
 -3صدؽ االستبيانة :

لمتحقؽ مف صدؽ األداة المستخدمة (االستبيانة) تـ عرض فقراتيا عمي عدد ( )5مف المحكميف

ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ الدراسة لبياف مدي صالحية الفقرات ومناسبتيا،حيث ابدوا

عددا مف المالحظات ساعده في استبعاد بعض الفقرات واضافة أخري وتعديؿ بعضيا وفقا لما

أشاروا إليو وقاموا باقتراحو عمي الباحث .
 -4األساليب اإلحصائية المستخدمة :

لتحقيؽ الدراسة والتحقؽ مف صحة الفرضيات الموضوعة ليا تـ استخداـ األدوات اإلحصائية

اآلتية.

أ -العرض البياني والتوزيع التكراري إلجابات االستبيانة .

ب -النسبة المئوية .
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ج -المنواؿ .

د -مربع (كآي) الختبار صحة الفرضيات .
لإلجابة عمي التساؤالت الدراسية واختبار الفرضيات وتحميؿ بيانات االستبيانة لمعرفة أداء عينة
الدراسة حوؿ أثر المعايير المحاسبية عمى دقة القياس المحاسبي استخدـ الباحث الطرؽ
اإلحصائية اآلتية :

 -1المنواؿ :وىو القيمة السائدة األكثر تكر ار ،وسط مجموعة مف القيـ،وىو ال يتأثر بالقيـ
المتطرفة أو الشاذة  ،ويمكف استخدامو لمقيـ الكمية والنوعية .

()1

وسيقوـ الباحث باستخدامو ،لمعرفو أكثر اإلجابات تكر ار عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االستبيانة تجاه

أداة أراء المبحوثيف (عينة الدراسة)بخصوص أسئمة كؿ فرضية مف الفرضيات.

 -2اختيار(مربع كآي) :أوؿ مف اوجد ىذا االختبار ىو عالـ اإلحصاء (كارؿ بيرسوف) في عاـ
1900ـ واتسع استخدامو فيما بعد حتى أصبح واحد مف األساليب المعتمدة .والمعروفة في

عمميات التحميؿ اإلحصائي .

()2

واليدؼ مف استخداـ (مربع كآي)لمفروؽ ىو أف متغيرات الدراسة عبارة عف متغيرات نوعية
تصنيفية وانسب اختبار ليذه الفرضيات ىو اختبار(مربع كآي) ويكوف ذلؾ عف طريؽ تحميؿ

البيانات الخاصة بالفرضيات واستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( )spssوإلجراء االختبار
يمكف حساب القيمة المحسوبة لمربع كآي ومقارنتو بالقيمة االحتمالية لمربع كآي فإذا كانت القيمة
المحسوبة اكبر مف القيمة االحتمالية دؿ ذلؾ عمي أف الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف فروؽ

معنوية وذلؾ تحت مستوي معنوية ( )0.05أما إذا كانت القيمة المحسوبة اقؿ مف القيمة
االحتمالية دؿ ذلؾ عمي أف الفروؽ بيف إجابات المبحوثيف حوؿ ىذه الفرضية فروؽ غير معنوية

والستخداـ ىذا االختبار تـ تقسيـ إجابات أفراد عينة الدراسة إلي ثالثة مستويات:
أ -الموافقوف وتضـ أجابو(أوافؽ بشده ،أوافؽ) في االستبيانة

ب -المحايدوف وتضـ إجابة(محايد)

ج -غير الموافقوف وتضـ إجابة(ال أوفؽ بشده ،ال أوفؽ)

ثانيا :تحميل البيانات الشخصية:
( )1د.طارؽ محمد الرشيد ،المرشد في االقتصاد التطبيقي(،الخرطوـ :د  .ف 2005 ،ـ) ،ص 124
()2

صالح األميف الخضر،أثار سيا سيو التمويؿ المصرفي عمي الديوف المتعثرة :دراسة محاسبية تطبيقية ،رسالة دكتوراه غير

منشوره(الخرطوـ :جامعة شندي،كمية الدراسات العميا2008،ـ ) ،ص 316
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الجدول رقم ( )1-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة حسب متغير العمر :
الخبرة

النسبة المئوية

العدد

اقؿ مف  30سنة

10

%25

 30سنة واقؿ مف  40سنة

18

%45

 40سنة واقؿ مف  50سنة

11

%27.5

 50سنة واقؿ مف  60سنة

1

%2.5

 60سنة فأكثر

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل()1-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة حسب متغير العمر :
45.00%

27.50%

25.00%

2.50%
اقل من 30

30واقل من40

40واقل من50

50واقل من60

0.00%
اكثر من 60

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )1-2-3والشكؿ رقـ( )1-2-3أعاله أف الذيف أعمارىـ اقؿ مف 30
سنة ( )10وىـ يمثموف نسبة ( )%25مف عينة الدراسة أف الذيف أعمارىـ  30سنة واقؿ مف 40
سنة( )18وىـ يمثموف نسبة ( )%45مف عينة الدراسة أف الذيف أعمارىـ  40سنة واقؿ مف 50
سنة ( )11وىـ يمثموف نسبة ( )%27.5مف عينة الدراسة أف الذيف أعمارىـ  50سنة واقؿ مف
 60سنة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف أعمارىـ  60سنة فأكثر
(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف أعمارىـ 30
سنة واقؿ مف  40سنة( )18وىـ يمثموف أعال نسبة ( )%45مف عينة الدراسة وىذا داللو عمى
طوؿ تجاربيـ.
جدول رقم ( )2-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي :
60

المؤىؿ

النسبة المئوية

العدد

شيادة ثانوي

9

%22.5

دبموـ وسيط

5

%12.5

بكالوريوس

22

%55

دبموـ عالي

صفر

صفر%

ماجستير

4

%10

دكتوراه

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ

الشكل()2-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي :
55.00%

22.50%
12.50%

10.00%
0.00%

شهادة ثانوي

دبلوم وسٌط

دبلوم عالى

بكالورٌوس

0.00%
ماجستٌر

دكتوراه

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )2-2-3والشكؿ رقـ( )2-2-3أعاله أف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي
شيادة ثانوي( )9وىـ يمثموف نسبة ( )%22.5مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي

دبموـ وسيط ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي
بكالوريوس ( )22وىـ يمثموف نسبة ( )%55مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي

دبموـ عالي (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف مؤىؿ
عممي ماجستير ( )4وىـ يمثموف نسبة ( )%10مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف مؤىؿ عممي
دكتوراه (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يحمموف

مؤىؿ عممي بكالوريوس ( )22وىـ يمثموف أعال نسبة ( )%55مف عينة الدراسة وىذا داللو عمى
أنيـ مؤىموف عمميا لفيـ عبارات االستبياف .
جدول رقم ( )3-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة حسب متغير التخصص العممي:
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التخصص

النسبة المئوية

العدد

محاسبة

32

%80

اقتصاد

5

%12.5

تجارة

1

%2.5

إدارة

2

%5

أخرى

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل()3-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة حسب متغير التخصص العممي:
80.00%

12.50%

محاسبة

اقتصاد

2.50%

5.00%

تجارة

ادارة

0.00%
أخرى

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )3-2-3والشكؿ رقـ( )3-2-3أعاله أف الذيف يحمموف تخصص
محاسبة( )32وىـ يمثموف نسبة ( )%80مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف تخصص اقتصاد

( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف تخصص تجارة ( )1وىـ
يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف يحمموف تخصص إدارة ( )2وىـ يمثموف نسبة

( )%5مف عينة الدراسة .أف الذيف يحمموف تخصص أخرى (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر)%

مف عينة الدراسة .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يحمموف تخصص محاسبة( )32وىـ يمثموف أعال
نسبة ( )%80مف عينة الدراسة وىذا داللو عمى أف ليـ القدرة عمى االجابو عف االستبانو ألنيا

في مجاؿ تخصصيـ .

جدول رقم ()4-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في
مجال العمل :
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الخبرة

النسبة المئوية

العدد

اقؿ مف  5سنوات

14

%35

 5سنوات واقؿ مف 10سنة

9

%22.5

 10سنوات واقؿ مف 15

6

%15

 15سنة فأكثر

11

%27.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل()4-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال العمل
35.00%
27.50%
22.50%
15.00%

اقل من 5

10واقل من 15

5واقل من 10

 15فاكثر

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )4-2-3والشكؿ رقـ( )4-2-3أعاله أف الذيف لدييـ خبرة اقؿ مف
 5سنوات ( )14وىـ يمثموف نسبة ( )%35مف عينة الدراسة أف الذيف لدييـ خبرة  5سنوات واقؿ
مف  10سنة ( )9وىـ يمثموف نسبة ( )%22.5مف عينة الدراسة أف الذيف لدييـ خبرة 10
سنوات واقؿ مف  )6( 15وىـ يمثموف نسبة ( )%15مف عينة الدراسة أف الذيف لدييـ خبرة 15
سنة فأكثر ( )11وىـ يمثموف نسبة ( )%27.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف
لدييـ خبرة في مجاؿ العمؿ اقؿ مف  5سنوات ( )14وىـ يمثموف نسبة ( )%35مف عينة الدراسة
ىذا داللو عمى أنيـ ذوى خبره لالجابو عف العبارات .

ثالثا تحميل فرضيات الدراسة :
الفرضية األولي :
السؤاؿ األوؿ:المعايير المحاسبية تتحكـ في كـ ونوع المعمومات التي يفصح عنيا في القوائـ المالية.
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جدول رقم ( )5-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

11

%27.5

أوافؽ

26

%65

محايد

3

%7.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل()5-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول
65.00%

27.50%
7.50%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.00%

0.00%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )5-2-3والشكؿ رقـ( )5-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة ()11
وىـ يمثموف نسبة ( )%27.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )26وىـ يمثموف نسبة

( )%65مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف

(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
عمي أف المعايير المحاسبية تتحكـ في كـ ونوع المعمومات التي يفصح عنيا في القوائـ المالية

( )37وىـ يمثموف نسبة ( )%92.5مف عينة الدراسة .
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السؤاؿ الثاني  :تطبيؽ معايير محاسبية موحده يوفر أمكانية مقارنة القوائـ المالية المختمفة .
جدول رقم ( )6-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني :

النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

22

%55

أوافؽ

15

%37.5

محايد

1

%2.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

2

%5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )6-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني
55.00%

37.50%

2.50%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

5.00%
0.00%
الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )6-2-3والشكؿ رقـ( )6-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة ()22
وىـ يمثموف نسبة ( )%55مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )15وىـ يمثموف نسبة
( )%37.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال ي وافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )2وىـ يمثموف نسبة ( )%5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي
أف تطبيؽ معايير محاسبية موحده يوفر أمكانية مقارنة القوائـ المالية المختمفة ( )37وىـ يمثموف
نسبة ( )%92.5مف عينة الدراسة .
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السؤاؿ الثالث  :اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية في القوائـ المالية يوفر مزيدا مف
الموضوعية والمصداقية .

جدول رقم ( )7-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

18

%45

أوافؽ

19

%47.5

محايد

2

%5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )7-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
45.00%

47.50%

اوافق بشدة

اوافق

5.00%
0.00%
محاٌد

الاوافق بشدة

2.50%
الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )7-2-3والشكؿ رقـ( )7-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة ()18
وىـ يمثموف نسبة ( )%45مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )19وىـ يمثموف نسبة
( )%47.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )2وىـ يمثموف نسبة ( )%5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية في القوائـ المالية يوفر مزيدا مف
الموضوعية والمصداقية ( )37وىـ يمثموف نسبة ( )%92.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الرابع  :المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري لضماف شفافية المعمومات المحاسبية و
قابمية المقارنة لمقوائـ المالية .
جدول رقم ( )8-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الرابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

13

%32.5

أوافؽ

20

%50

محايد

6

%15

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )8-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الرابع
50.00%
32.50%
15.00%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.00%

2.50%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )8-2-3والشكؿ رقـ( )8-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة ()13
وىـ يمثموف نسبة ( )%32.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )20وىـ يمثموف نسبة

( )%50مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )6وىـ يمثموف نسبة ( )%15مف عينة الدراسة أف

الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف

( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري لضماف شفافية المعمومات المحاسبية و قابمية

المقارنة لمقوائـ المالية ()33وىـ يمثموف نسبة ( )%82.5مف عينة الدراسة.

السؤاؿ الخامس :ىناؾ تبايف بيف التقارير المالية المعدة وفقا لممعايير المحاسبية وتمؾ التي يتـ
إعدادىا وفقا ألسس أخري .
جدول رقم ( )9-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

15

%37.5

أوافؽ

17

%42.5

محايد

7

%17.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )9-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
42.50%
37.50%

17.50%

0.00%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

2.50%
الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )9-2-3والشكؿ رقـ( )9-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة ()15
وىـ يمثموف نسبة ( )%37.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )17وىـ يمثموف نسبة
( )%42.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )7وىـ يمثموف نسبة ( )%17.5مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال
يوافقوف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف
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يوافقوف عمي أف ىناؾ تبايف بيف التقارير المالية المعدة وفقا لممعايير المحاسبية وتمؾ التي يتـ
إعدادىا وفقا ألسس أخري ( )36وىـ يمثموف نسبة ( )%90مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السادس  :تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يعمؿ عمي تحسيف اإلجراءات الخاصة بعرض
القوائـ المالية .
جدول رقم ( )10-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

21

%52.5

أوافؽ

15

%37.5

محايد

3

%7.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )10-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
52.50%
37.50%

7.50%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

2.50%

0.00%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )10-2-3والشكؿ رقـ( )10-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )21وىـ يمثموف نسبة ( )%52.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )15وىـ يمثموف نسبة
( )%37.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يعمؿ عمي تحسيف اإلجراءات الخاصة بعرض القوائـ
المالية ( )36وىـ يمثموف نسبة ( )%90مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السابع :تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يساىـ في تقميؿ فرص التالعب بنتائج اإلعماؿ
جدول رقم ( )11-2-3التوزيع التكراري إلجابات أف ارد العينة عن السؤال السابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

14

%35

أوافؽ

19

%47.5

محايد

5

%12.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )11-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السابع
47.50%
35.00%

12.50%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

2.50%

2.50%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )11-2-3والشكؿ رقـ( )11-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )14وىـ يمثموف نسبة ( )%35مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )19وىـ يمثموف نسبة
( )%47.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يساىـ في تقميؿ فرص التالعب بنتائج اإلعماؿ ()33
وىـ يمثموف نسبة ( )%82.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الثامف  :المعايير المحاسبية تؤدى إلي اإلفصاح عف فرص االستثمارات التشغيمية التي
توفرىا القوائـ المالية .
جدول رقم ( )12-2-3التوزيع التكراري إلجابات أف ارد العينة عن السؤال الثامن
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

17

%42.5

أوافؽ

13

%32.5

محايد

10

%25

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )12-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثامن
42.50%
32.50%
25.00%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.00%

0.00%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )12-2-3والشكؿ رقـ( )12-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )17وىـ يمثموف نسبة ( )%42.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )13وىـ يمثموف نسبة
( )%32.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )10وىـ يمثموف نسبة ( )%25مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
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(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
عمي أف المعايير المحاسبية تؤدى إلي اإلفصاح عف فرص االستثمارات التشغيمية التي توفرىا
القوائـ المالية ( )30وىـ يمثموف نسبة ( )%75مف عينة الدراسة .

الفرضية الثانية :

السؤاؿ األوؿ  :االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية يوفر معمومات دقيقة وموثقة .
جدول رقم ( )13-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول

النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

27

%67.5

أوافؽ

11

%27.5

محايد

1

%2.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

صفر

صفر%

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )13-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول
67.50%

27.50%

اوافق بشدة

اوافق

2.50%

2.50%

محاٌد

الاوافق بشدة

0.00%
الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )13-2-3والشكؿ رقـ( )13-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة

( )27وىـ يمثموف نسبة ( )%67.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )11وىـ يمثموف نسبة
( )%27.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
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(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف

عمي أف االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية يوفر معمومات دقيقة وموثقة ( )38وىـ يمثموف نسبة
( )%95مف عينة الدراسة .

السؤاؿ الثاني  :أعداد القوائـ المالية دوف تطبيؽ المعايير يؤثر سمبا عمي دقة القياس المحاسبي
جدول رقم ( )14-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني

النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

21

%52.5

أوافؽ

17

%42.5

محايد

صفر

صفر%

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )14-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني
52.50%
42.50%

0.00%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

2.50%

2.50%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )14-2-3والشكؿ رقـ( )14-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )21وىـ يمثموف نسبة ( )%52.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )17وىـ يمثموف نسبة
( )%42.5مف عينة الدراسة أف المحايديف (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف أعداد القوائـ المالية دوف تطبيؽ المعايير يؤثر سمبا عمي دقة القياس المحاسبي ()38
وىـ يمثموف نسبة ( )%95مف عينة الدراسة
السؤاؿ الثالث  :تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىـ في تحقيؽ جودة وقياس المعمومات
المحاسبية
جدول رقم ( )15-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

15

%37.5

أوافؽ

20

%50

محايد

5

%12.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر %

ال أوافؽ

صفر

صفر %

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )15-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
50.00%
37.50%

12.50%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.00%

0.00%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )15-2-3والشكؿ رقـ( )15-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )15وىـ يمثموف نسبة ( )%37.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )20وىـ يمثموف نسبة
( )%50مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
(صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف
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تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىـ في تحقيؽ جودة وقياس المعمومات المحاسبية ( )35وىـ
يمثموف نسبة ( )%87مف عينة الدراسة
السؤاؿ الرابع  :عدـ االلتزاـ بالمعايير المحاسبية يؤدي إلي غياب الشفافية .
جدول رقم ( )16-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الرابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

18

%45

أوافؽ

19

%47.5

محايد

1

%2.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )16-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الرابع
45.00%

اوافق بشدة

47.00%

اوافق

2.50%

2.50%

2.50%

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )16-2-3والشكؿ رقـ( )16-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )18وىـ يمثموف نسبة ( )%45مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )19وىـ يمثموف نسبة
( )%47.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي أف
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عدـ االلتزاـ بالمعايير المحاسبية يؤدي إلي غياب الشفافية ( )37وىـ يمثموف نسبة ()%92.5
مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الخامس  :تعتقد تطبيؽ معايير المحاسبة ىي الطريؽ السميـ لعولمة مينة المحاسبة .
جدول رقم ( )17-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

20

%50

أوافؽ

16

%40

محايد

3

%7.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )17-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
50.00%
40.00%

7.50%
0.00%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

2.50%
الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )17-2-3والشكؿ رقـ( )17-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )20وىـ يمثموف نسبة ( )%50مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )16وىـ يمثموف نسبة
( )%40مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أف تعتقد تطبيؽ معايير المحاسبة ىي الطريؽ السميـ لعولمة مينة المحاسبة ( )36وىـ
يمثموف نسبة ( )%90مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السادس  :إعداد القوائـ المالية وفؽ معايير القياس يؤكد عمى التزاـ المنشأة بمتطمبات
اإلفصاح والقياس المحاسبي .
جدول رقم ( )18-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

11

%27.5

أوافؽ

24

%60

محايد

2

%5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

2

%5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )18-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
60.00%

27.50%

اوافق بشدة

اوافق

5.00%

2.50%

5.00%

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )18-2-3والشكؿ رقـ( )18-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )11وىـ يمثموف نسبة ( )%27.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )24وىـ يمثموف نسبة
( )%60مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )2وىـ يمثموف نسبة ( )%5مف عينة الدراسة أف الذيف
ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ( )2وىـ
يمثموف نسبة ( )% 5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي أف إعداد
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القوائـ المالية وفؽ معايير القياس يؤكد عمى التزاـ المنشأة بمتطمبات اإلفصاح والقياس المحاسبي
( )35وىـ يمثموف نسبة ( )%87.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السابع  :تزداد ثقة الرأي العاـ في جودة الخدمات المينية عندما تطبؽ فييا معايير القياس
المحاسبي .
جدول رقم ( )19-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال السابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

18

%45

أوافؽ

20

%50

محايد

1

%2.5

ال أوفؽ بشدة

صفر

صفر%

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )19-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السابع
45.00%

اوافق بشدة

50.00%

اوافق

2.50%

0.00%

2.50%

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )19-2-3والشكؿ رقـ( )19-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )18وىـ يمثموف نسبة ( )%45مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )20وىـ يمثموف نسبة
( )%50مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة (صفر) وىـ يمثموف نسبة (صفر )%مف عينة الد ارسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف
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عمي أنو تزداد ثقة الرأي العاـ في جودة الخدمات المينية عندما تطبؽ فييا معايير القياس
المحاسبي ( )38وىـ يمثموف نسبة ( )%90مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الثامف  :تطبيؽ المعايير المحاسبية يؤدي إلي زيادة كفاءة النظاـ المحاسبي .
جدول رقم ( )20-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثامن
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

20

%50

أوافؽ

17

%42.5

محايد

1

%2.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )20-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثامن
50.00%
42.50%

اوافق بشدة

اوافق

2.50%

2.50%

2.50%

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )20-2-3والشكؿ رقـ( )20-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )20وىـ يمثموف نسبة ( )%50مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )17وىـ يمثموف نسبة
( )%42.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
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وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي أف
تطبيؽ المعايير المحاسبية يؤدي إلي زيادة كفاءة النظاـ المحاسبي ( )37وىـ يمثموف نسبة
( )%92.5مف عينة الدراسة .

الفرضية الثالثة :
السؤاؿ األوؿ  :معظـ الشركات والمؤسسات المالية ال تمتزـ بمعايير اإلفصاح .
جدول رقم ( )21-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

11

%27.5

أوافؽ

10

%25

محايد

15

%37.5

ال أوفؽ بشدة

3

%7.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )21-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال األول
37.50%
27.50%

25.00%

7.50%
2.50%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )21-2-3والشكؿ رقـ( )21-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )11وىـ يمثموف نسبة ( )%27.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )10وىـ يمثموف نسبة
( )%25مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )15وىـ يمثموف نسبة ( )%37.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
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وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي أف
معظـ الشركات والمؤسسات المالية ال تمتزـ بمعايير اإلفصاح ( )21وىـ يمثموف نسبة
( )%52.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الثاني  :تدىور معظـ المؤسسات والشركات نتيجة لعدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير محاسبية
موحده .
جدول رقم ( )22-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

10

%25

أوافؽ

20

%50

محايد

5

%12.5

ال أوفؽ بشدة

4

%10

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )22-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثاني
50.00%

25.00%
12.50%

10.00%
2.50%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )22-2-3والشكؿ رقـ( )22-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )10وىـ يمثموف نسبة ( )%25مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )20وىـ يمثموف نسبة
( )%50مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )4وىـ يمثموف نسبة ( )%10مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
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وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف اجمالى الذيف يوافقوف عمي أف
تدىور معظـ المؤسسات والشركات نتيجة لعدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير محاسبية موحده ( )30وىـ
يمثموف نسبة ( )%75مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الثالث  :عدـ االلتزاـ بالقياس المحاسبي يعدـ ثقة الجيات الرقابية في كفاءة أداء الوحدة
لوظائفيا .
جدول رقم ( )23-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

14

%35

أوافؽ

18

%45

محايد

4

%10

ال أوفؽ بشدة

2

%5

ال أوافؽ

2

%5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )23-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثالث
45.00%
35.00%

10.00%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

5.00%

5.00%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )23-2-3والشكؿ رقـ( )23-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )14وىـ يمثموف نسبة ( )%35مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )18وىـ يمثموف نسبة
( )%45مف عينة الدراسة أف المحايديف( )4وىـ يمثموف نسبة ( )%10مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )2وىـ يمثموف نسبة ( )%5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()2
وىـ يمثموف نسبة ( )% 5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف عدـ
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االلتزاـ بالقياس المحاسبي يعدـ ثقة الجيات الرقابية في كفاءة أداء الوحدة لوظائفيا ( )32وىـ
يمثموف نسبة ( )% 80مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الرابع  :اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية يدعـ مكانة المؤسسة االقتصادية في
السوؽ.
جدول رقم ( )24-2-3التوزيع التكراري إلجابات أف ارد العينة عن السؤال الرابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

16

%40

أوافؽ

15

%37.5

محايد

5

%12.5

ال أوفؽ بشدة

3

%7.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )24-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الرابع
40.00%

37.50%

12.50%
7.50%
2.50%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )24-2-3والشكؿ رقـ( )24-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )16وىـ يمثموف نسبة ( )%40مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )15وىـ يمثموف نسبة
( )%37.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف
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اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية يدعـ مكانة المؤسسة االقتصادية في السوؽ ()31
وىـ يمثموف نسبة ( )%77.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الخامس  :االلتزاـ بمعايير القياس يدعـ ثقة المساىميف بصدؽ اإلدارة في إعداد ونشر
القوائـ المالية .
جدول رقم ( )25-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

20

%50

أوافؽ

11

%27.5

محايد

7

%17.5

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )25-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الخامس
50.00%

27.50%
17.50%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

2.50%

2.50%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )25-2-3والشكؿ رقـ( )25-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )20وىـ يمثموف نسبة ( )%50مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )11وىـ يمثموف نسبة
( )%27.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )7وىـ يمثموف نسبة ( )%17.5مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف
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االلتزاـ بمعايير القياس يدعـ ثقة المساىميف بصدؽ اإلدارة في إعداد ونشر القوائـ المالية ()31
وىـ يمثموف نسبة ( )%77.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السادس  :إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلي زيادة فعالية اإلفصاح في
المعمومات المحاسبية .
جدول رقم ( )26-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

19

%47.5

أوافؽ

14

%35

محايد

3

%7.5

ال أوفؽ بشدة

3

%7.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )26-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السادس
47.50%
35.00%

7.50%

7.50%

محاٌد

الاوافق بشدة

2.50%
اوافق بشدة

اوافق

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )26-2-3والشكؿ رقـ( )26-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )19وىـ يمثموف نسبة ( )%47.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )14وىـ يمثموف نسبة
( )%35مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف إتباع
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المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلي زيادة فعالية اإلفصاح في المعمومات المحاسبية ( )33وىـ
يمثموف نسبة ( )%82.5مف عينة الدراسة .
السؤاؿ السابع  :التالعب في تطبيؽ عممية القياس المحاسبي في القوائـ المالية مف وسائؿ
التيرب الضريبي .
جدول رقم ( )27-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال السابع
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

17

%42.5

أوافؽ

13

%32.5

محايد

5

%12.5

ال أوفؽ بشدة

2

%5

ال أوافؽ

3

%7.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )27-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال السابع
42.50%
32.50%

12.50%
5.00%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

7.50%

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )27-2-3والشكؿ رقـ( )27-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )17وىـ يمثموف نسبة ( )%42.5مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )13وىـ يمثموف نسبة
( )%32.5مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )5وىـ يمثموف نسبة ( )%12.5مف عينة الدراسة
أف الذيف ال يوافقوف بشدة ( )2وىـ يمثموف نسبة ( )%5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف
( )3وىـ يمثموف نسبة ( )%7.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف
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التالعب في تطبيؽ عممية القياس المحاسبي في القوائـ المالية مف وسائؿ التيرب الضريبي
( )30وىـ يمثموف نسبة ( )%75مف عينة الدراسة .
السؤاؿ الثامف :تطبيؽ معايير القياس المحاسبي يزيد مف درجة اعتماد اإلدارة عمى المعمومات
الواردة في التقارير الدورية .
جدول رقم ( )28-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثامن
النتائج

التكرار

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

22

%55

أوافؽ

12

%30

محايد

4

%10

ال أوفؽ بشدة

1

%2.5

ال أوافؽ

1

%2.5

المجموع

40

%100

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
الشكل( )28-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد العينة عن السؤال الثامن
55.00%

30.00%

10.00%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

2.50%

2.50%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ
ونالحظ مف الجدوؿ رقـ ( )28-2-3والشكؿ رقـ( )28-2-3أعاله أف الذيف يوافقوف بشدة
( )22وىـ يمثموف نسبة ( )%55مف عينة الدراسة أف الذيف يوافقوف ( )12وىـ يمثموف نسبة
( )%30مف عينة الدراسة أف المحايديف ( )4وىـ يمثموف نسبة ( )%10مف عينة الدراسة أف
الذيف ال يوافقوف بشدة ( )1وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة أف الذيف ال يوافقوف ()1
وىـ يمثموف نسبة ( )%2.5مف عينة الدراسة  .وعمي ذلؾ نجد أف الذيف يوافقوف عمي أف تطبيؽ
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معايير القياس المحاسبي يزيد مف درجة اعتماد اإلدارة عمى المعمومات الواردة في التقارير
الدورية ( )34وىـ يمثموف نسبة ( )%85مف عينة الدراسة .

رابعا :اختبار الفرضيات :

 -1اختبار صحة الفرضية األولي:
نصت الفرضية األولى عمى أف تطبيؽ القياس وفؽ معايير محاسبية موحده يزيد مف جودة
المعمومات المحاسبية .الغرض مف ىذه الفرضية :ىو معرفة ىؿ تطبيؽ القياس وفؽ معايير
محاسبية موحده يزيد مف جودة المعمومات المحاسبية ؟ .ولمتحقؽ مف ذلؾ ينبقى معرفة اتجاه

أفراد الدراسة بخصوص كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بالفرضية األولى وذلؾ عف طريؽ حساب

المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات الفرضية .

جدول رقم ()29-2-3المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئمة الفرضية األولى
العبارة

الرقم

المنوال

1

المعايير المحاسبية تتحكـ في كـ ونوع المعمومات التي يفصح عنيا في

2

تطبيؽ معايير محاسبية موحده يوفر أمكانية مقارنة القوائـ المالية أوافؽ بشده

القوائـ المالية

أوافؽ

المختمفة

3

يوفر اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية في القوائـ المالية

أوافؽ

4

المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري لضماف شفافية المعمومات

أوافؽ

5

ىناؾ تبايف بيف التقارير المالية المعدة وفقا لممعايير المحاسبية وتمؾ التي

أوافؽ

6

تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يعمؿ عمي تحسيف اإلجراءات الخاصة أوافؽ بشده

مزيدا مف الموضوعية والمصداقية

المحاسبية و قابمية المقارنة لمقوائـ المالية
يتـ إعدادىا وفقا ألسس أخري
بعرض القوائـ المالية

7

تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يساىـ في تقميؿ فرص التالعب بنتائج

8

المعايير المحاسبية تؤدى إلي اإلفصاح عف فرص االستثمارات التشغيمية أوافؽ بشده

اإلعماؿ

أوافؽ

التي توفرىا القوائـ المالية

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ وتبيف مف الجدوؿ رقـ()29-2-3أعاله ما يمي :
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 -1قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة األولى ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف المعايير المحاسبية تتحكـ في كـ ونوع المعمومات التي يفصح عنيا في
القوائـ المالية

 -2قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثانية ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف تطبيؽ معايير محاسبية موحده يوفر أمكانية مقارنة القوائـ

المالية المختمفة

 -3قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثالثة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف يوفر اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية في القوائـ المالية
مزيدا مف الموضوعية والمصداقية

 -4قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الرابعة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري لضماف شفافية المعمومات
المحاسبية و قابمية المقارنة لمقوائـ المالية

 -5قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الخامسة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف عمي أف ىناؾ تبايف بيف التقارير المالية المعدة وفقا لممعايير المحاسبية وتمؾ

التي يتـ إعدادىا وفقا ألسس أخري

 -6قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السادسة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف
غالبية أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يعمؿ عمي تحسيف

اإلجراءات الخاصة بعرض القوائـ المالية

 -7قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السابعة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف عمي أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية يساىـ في تقميؿ فرص التالعب

بنتائج اإلعماؿ

 -8قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثامنة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف المعايير المحاسبية تؤدى إلي اإلفصاح عف فرص

االستثمارات التشغيمية التي توفرىا القوائـ المالية .

أف النتائج السابقة التعنى أف جميع أفراد العينة متفقوف عمى ذلؾ  ،فيناؾ أفراد غير

موافقوف لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ اختبار (مربع كاى) لتحديد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية

بيف أعداد األفراد الموافقوف والمحايدوف وغير الموافقيف عمى عبارات الفرضية .
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جدول رقم( )30-2-3نتائج اختبار مربع كآي ²لداللة الفروق لإلجابات عن عبارات الفرضية األولي:
الرقم
1

2

العبارة
المعايير المحاسبية تتحكـ في

قيمة مربع

القيمة

كآي²

االحتمالية

20.450

صفر

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

كـ ونوع المعمومات التي يفصح
عنيا في القوائـ المالية

عمي العبارة

تطبيؽ معايير محاسبية موحده

يوفر أمكانية مقارنة القوائـ

صفر

31.400

يوفر اإلفصاح المحاسبي عف

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

صفر

29.000

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

المعمومة المحاسبية في القوائـ

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

المالية مزيدا مف الموضوعية

عمي العبارة

المعايير المحاسبية الدولية

أوافؽ

أوافؽ بشده

عمي العبارة

والمصداقية
4

لمصمحة
إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

المالية المختمفة
3

التفسير

الفروق

صفر

20.600

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

إطار ضروري لضماف شفافية

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

المعمومات المحاسبية و قابمية

عمي العبارة

أوافؽ

أوافؽ

المقارنة لمقوائـ المالية
5

ىناؾ تبايف بيف التقارير المالية
المعدة وفقا لممعايير المحاسبية

صفر

16.400

وتمؾ التي يتـ إعدادىا وفقا

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

أوافؽ

عمي العبارة

ألسس أخري
6

تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية

صفر

27.600

يعمؿ عمي تحسيف اإلجراءات

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

الخاصة بعرض القوائـ المالية

7

8

تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية

توجد فروؽ معنوية ذات داللة
عمي العبارة

صفر

33.000

توجد فروؽ معنوية ذات داللة

يساىـ في تقميؿ فرص التالعب

إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

بنتائج اإلعماؿ

عمي العبارة

المعايير المحاسبية تؤدى إلي

أوافؽ بشده

1.850

0.397

اإلفصاح عف فرص

ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة
إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

عمي العبارة

االستثمارات التشغيمية التي
توفرىا القوائـ المالية
90

أوافؽ

أوافؽ بشده

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ يمكف تفسير نتائج الجدوؿ رقـ( )30-2-3أعاله كما يمي:

 -1قيمة مربع كاي ²لمعبارة األولي تساوي ( )20.450والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -2قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثانية تساوي ( )31.400والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -3قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثالثة تساوي ( )29.00والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

عمي العبارة .

 -4قيمة مربع كاي ²لمعبارة الرابعة تساوي ( )20.600والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -5قيمة مربع كاي ²لمعبارة الخامسة تساوي ( )16.400والقيمة االحتمالية ( )0.001وىي اقؿ

مف مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف

عمي العبارة .

 -6قيمة مربع كاي ²لمعبارة السادسة تساوي ( )27.600والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -7قيمة مربع كاي ²لمعبارة السابعة تساوي ( )33.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -8قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثامنة تساوي ( )1.850والقيمة االحتمالية ( )0.397وىي اكبر
مف مستوي المعنوية  0.05لذلؾ ال توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات

المبحوثيف عمي العبارة .

وعمية نجد أف أسئمة الفرضية األولى ( )8وعينة الدراسة ( )40فرد وأجمالي اإلجابات ()320
إجابة  ،ويمكف تمخيص إجابات عينة الدراسة حوؿ عبارات الفرضية األولى كما يمي :
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جدول رقم()31-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية
األولي
بياف

العدد

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

131

%40.9

أوافؽ

144

% 45

محايد

37

%11.6

ال أوفؽ بشدة

2

% .6

ال أوافؽ

6

%1.9

المجموع

320

%100

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
الشكل( )31-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد عينة عن جميع عبارات الفرضية األولي
40.90%

45.00%

11.60%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.60%

1.90%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
مف الجدوؿ رقـ ( )31-2-3والشكؿ رقـ( )31-2-3أعاله يالحظ الباحث مف خالؿ جميع
عبارات الفرضية األولى أف األفراد الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )131فردا بنسبة ()%40.9
واألفراد الموافقيف قد بمغ عددىـ( )144فردا بنسبة ( )%45واألفراد المحايديف قد بمغ
عددىـ( )37فردا بنسبة ( )%11.6واألفراد غير الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )2فردا بنسبة

( )%.6واألفراد غير الموافقيف بقد بمغ عددىـ( )6فردا بنسبة ( )%1.9وعمية يستنتج الباحث مما
سبؽ أف عبارات الفرضية األولي قد تحققت مما يؤكد صحتيا لذلؾ فأف تطبيؽ القياس وفؽ
معايير محاسبية موحده يزيد مف جودة المعمومات المحاسبية .
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 -2اختبار صحة الفرضية الثانية:
نصت الفرضية الثانية عمى أف االلتزاـ بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد مف دقة القياس
المحاسبي  .الغرض مف ىذه الفرضية :ىو معرفة ىؿ االلتزاـ بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد
مف دقة القياس المحاسبي ؟ .ولمتحقؽ مف ذلؾ ينبقى معرفة اتجاه أفراد الدراسة بخصوص كؿ
عبارة مف العبارات المتعمقة بالفرضية الثانية وذلؾ عف طريؽ حساب المنواؿ إلجابات أفراد عينة
الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات الفرضية .
جدول رقم ()32-2-3المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئمة الفرضية الثانية
العبارة

الرقم

النوال

1

االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية يوفر معمومات دقيقة وموثقة

أوافؽ بشده

2

أعداد القوائـ المالية دوف تطبيؽ المعايير يؤثر عمي دقة القياس المحاسبي

أوافؽ بشده

3

تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىـ في تحقيؽ جودة وقياس المعمومات

أوافؽ

المحاسبية
4

عدـ االلتزاـ بالمعايير المحاسبية يؤدي إلي غياب الشفافية

5

تعتقد تطبيؽ معايير المحاسبة ىي الطريؽ السميـ لعولمة مينة المحاسبة

6

إعداد القوائـ المالية وفؽ معايير القياس يؤكد عمى التزاـ المنشأة بمتطمبات

أوافؽ
أوافؽ بشده
أوافؽ

اإلفصاح والقياس المحاسبي
7

تزداد ثقة الرأي العاـ في جودة الخدمات المينية عندما تطبؽ فييا معايير

أوافؽ

القياس المحاسبي
8

تطبيؽ المعايير المحاسبية يؤدي إلي زيادة كفاءة النظاـ المحاسبي

أوافؽ بشده

المصدر:إعداد الباحث مف بيانات األستبانة 2016ـ وتبيف مف الجدوؿ رقـ()32-2-3أعاله ما يمي :

 -1قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة األولى ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية يوفر معمومات دقيقة
وموثقة .
 -2قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثانية ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أف ارد العينة موافقوف بشدة عمي أف أعداد القوائـ المالية دوف تطبيؽ المعايير يؤثر عمي دقة
القياس المحاسبي .
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 -3قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثالثة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىـ في تحقيؽ جودة وقياس
المعمومات المحاسبية .
 -4قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الرابعة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف عدـ االلتزاـ بالمعايير المحاسبية يؤدي إلي غياب الشفافية .
 -5قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الخامسة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف
غالبية أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف تعتقد تطبيؽ معايير المحاسبة ىي الطريؽ السميـ
لعولمة مينة المحاسبة .
 -6قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السادسة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف عمي أف إعداد القوائـ المالية وفؽ معايير القياس يؤكد عمى التزاـ المنشأة
بمتطمبات اإلفصاح والقياس المحاسبي .
 -7قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السابعة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف عمي أف تزداد ثقة الرأي العاـ في جودة الخدمات المينية عندما تطبؽ فييا
معايير القياس المحاسبي .
 -8قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثامنة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف تطبيؽ المعايير المحاسبية يؤدي إلي زيادة كفاءة النظاـ
المحاسبي .
أف النتائج السابقة التعنى أف جميع أفراد العينة متفقوف عمى ذلؾ  ،فيناؾ أفراد غير موافقوف
لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ اختبار (مربع كاى) لتحديد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف أعداد
األفراد الموافقوف والمحايدوف غير الموافقيف عمى عبارات الفرضية .

94

جدول رقم( )33-2-3نتائج اختبار مربع كآي ²لداللة الفروق لإلجابات عن عبارات الفرضية الثانية
قيمة مربع

القيمة

العبارة

الر
1

االلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية 45.200

صفر

2

أعداد القوائم المالية دون تطبيق 33.200

صفر

قم

يوفر معمومات دقيقة وموثقة

المعايير

المحاسبي
3

كاي²

يؤثر

عمي

دقة

إحصائية

بين

المبحوثين عمي العبارة

القياس

0.013

تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىم 9.750

في تحقيق جودة وقياس المعمومات

إحصائية

بين

4

5

تعتقد تطبيق معايير المحاسبة ىي 26.600

صفر

6

إعداد القوائم المالية وفق معايير 48.250

صفر

إلي غياب الشفافية

إحصائية

بين

إحصائية

بين

بمتطمبات اإلفصاح والقياس المحاسبي

إحصائية

بين

تزداد ثقة الرأي العام في جودة الخدمات 32.600
المينية عندما تطبق فييا معايير

إحصائية

بين

بين

المبحوثين عمي العبارة

تطبيق المعايير المحاسبية يؤدي إلي 46.500
زيادة كفاءة النظام المحاسبي

صفر

إجابات

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة
إحصائية

القياس المحاسبي

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة

المبحوثين عمي العبارة
صفر

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة

المبحوثين عمي العبارة

القياس يؤكد عمى التزام المنشأة

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة

المبحوثين عمي العبارة

الطريق السميم لعولمة مينة المحاسبة

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة

المبحوثين عمي العبارة

عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية يؤدي 46.000

لمصمحة

توجد فروق معنوية ذات داللة

المبحوثين عمي العبارة

صفر

8

توجد فروق معنوية ذات داللة

أوافق

االحتمالية

المحاسبية

7

التفسير

الفروق

بشده

أوافق
بشده

أوافق

أوافق

أوافق
بشده

أوافق

أوافق

إجابات

توجد فروق معنوية ذات داللة

أوافق

إجابات

بشده

إحصائية

بين

المبحوثين عمي العبارة

المصدر:إعداد الباحث من بيانات األستبانة 2016م يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ()33-2-3أعاله كما يمي:

 -1قيمة مربع كاي ²لمعبارة األولي تساوي ( )45.200والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
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 -2قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثانية تساوي ( )33.200والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف

مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -3قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثالثة تساوي ( )9.750والقيمة االحتمالية ( )0.013وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -4قيمة مربع كاي ²لمعبارة الرابعة تساوي ( )46.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -5قيمة مربع كاي ²لمعبارة الخامسة تساوي ( )26.600والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -6قيمة مربع كاي ²لمعبارة السادسة تساوي ( )48.250والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -7قيمة مربع كاي ²لمعبارة السابعة تساوي ( )32.600والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

 -8قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثامنة تساوي ( )46.500والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .

وعمية نجد أف أسئمة الفرضية الثانية ( )8وعينة الدراسة ( )40فرد وأجمالي اإلجابات ()320

إجابة  ،ويمكف تمخيص إجابات عينة الدراسة حوؿ عبارات الفرضية األولى كما يمي :
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جدول رقم

()33-2-3التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية :

بياف

العدد

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

138

%43.1

أوافؽ

154

%48.1

محايد

18

%5.6

ال أوفؽ بشدة

3

% .9

ال أوافؽ

7

%2.2

المجموع

320

%100

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
الشكل( )33-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد عينة عن جميع عبارات الفرضية الثانية
48.10%
43.10%

5.60%
اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

0.90%

2.20%

الاوافق بشدة

الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
مف الجدوؿ رقـ ( )33-2-3والشكؿ رقـ ()33-2-3أعاله يالحظ الباحث مف خالؿ جميع
عبارات الفرضية الثانية أف األفراد الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )138فردا بنسبة ()%43.1

واألفراد الموافقيف قد بمغ عددىـ( )154فردا بنسبة ( )%48.1واألفراد المحايديف قد بمغ

عددىـ( )18فردا بنسبة ( )%5.6واألفراد غير الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )3فردا بنسبة

( )%.9واألفراد غير الموافقيف بقد بمغ عددىـ( )7فردا بنسبة ( )%2.2وعمية يستنتج الباحث مما
سبؽ أف عبارات الفرضية الثانية قد تحققت مما يؤكد صحتيا ،لذلؾ فأف االلتزاـ بالمعايير
المحاسبية وفيميا يزيد مف دقة القياس المحاسبي .
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 -3اختبار صحة الفرضية الثالثة:
نصت الفرضية الثالثة عمى أف القياس المحاسبي الدقيؽ يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات
المحاسبية الحكومية  .الغرض مف ىذه الفرضية :ىو معرفة ىؿ القياس المحاسبي الدقيؽ يؤدي
إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية الحكومية ؟ .ولمتحقؽ مف ذلؾ ينبقى معرفة اتجاه أفراد
الدراسة بخصوص كؿ عبارة مف العبارات المتعمقة بالفرضية الثالثة وذلؾ عف طريؽ حساب
المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف كؿ عبارة مف عبارات الفرضية .
جدول رقم ()34-2-3المنوال إلجابات أفراد عينة الدراسة عن أسئمة الفرضية الثالثة
الرقم

النوال

العبارة

1

معظـ الشركات والمؤسسات المالية ال تمتزـ بمعايير اإلفصاح

2

تدىور معظـ المؤسسات والشركات نتيجة لعدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير

أوافؽ

3

عدـ االلتزاـ بالقياس المحاسبي يعدـ ثقة الجيات الرقابية في كفاءة أداء

أوافؽ

4

اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية يدعـ مكانة المؤسسة أوافؽ بشده

5

االلتزاـ بمعايير القياس يدعـ ثقة المساىميف بصدؽ اإلدارة في إعداد ونشر أوافؽ بشده

6

إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلي زيادة فعالية اإلفصاح في أوافؽ بشده

أوافؽ بشده

محاسبية موحده
الوحدة لوظائفيا

االقتصادية في السوؽ

القوائـ المالية

المعمومات المحاسبية
7

التالعب في تطبيؽ عممية القياس المحاسبي في القوائـ المالية مف وسائؿ أوافؽ بشده
التيرب الضريبي

8

تطبيؽ معايير القياس المحاسبي يزيد مف درجة اعتماد اإلدارة عمى أوافؽ بشده
المعمومات الواردة في التقارير الدورية

المصدر:إعداد الباحث من بيانات األستبانة 2016م وتبين من الجدول رقم()34-2-3أعاله ما يمي :

 -1قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة األولى ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف معظـ الشركات والمؤسسات المالية ال تمتزـ بمعايير اإلفصاح
.
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 -2قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثانية ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف تدىور معظـ المؤسسات والشركات نتيجة لعدـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير
محاسبية موحده .
 -3قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثالثة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف عدـ االلتزاـ بالقياس المحاسبي يعدـ ثقة الجيات الرقابية في كفاءة أداء
الوحدة لوظائفيا .
 -4قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الرابعة ىي أوافؽ وتعني أف غالبية أفراد
العينة موافقوف عمي أف اإلفصاح المحاسبي عف المعمومة المحاسبية يدعـ مكانة المؤسسة
االقتصادية في السوؽ .
 -5قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الخامسة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف
غالبية أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف االلتزاـ بمعايير القياس يدعـ ثقة المساىميف بصدؽ
اإلدارة في إعداد ونشر القوائـ المالية .
 -6قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السادسة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف
غالبية أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلي زيادة فعالية
اإلفصاح في المعمومات المحاسبية .
 -7قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة السابعة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف
غالبية أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف التالعب في تطبيؽ عممية القياس المحاسبي في القوائـ
المالية مف وسائؿ التيرب الضريبي .
 -8قيمة المنواؿ إلجابات أفراد عينة الدراسة عف العبارة الثامنة ىي أوافؽ بشدة وتعني أف غالبية
أفراد العينة موافقوف بشدة عمي أف تطبيؽ معايير القياس المحاسبي يزيد مف درجة اعتماد اإلدارة
عمى المعمومات الواردة في التقارير الدورية .
أف النتائج السابقة التعنى أف جميع أفراد العينة متفقوف عمى ذلؾ  ،فيناؾ أفراد غير
موافقوف لذلؾ قاـ الباحث باستخداـ اختبار (مربع كاى) لتحديد الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية
بيف أعداد األفراد الموافقوف والمحايدوف غير الموافقيف عمى عبارات الفرضية .

99

جدول رقم ( )35-2-3نتائج اختبار مربع كآي ²لداللة الفروق لإلجابات عن عبارات الفرضية الثالثة:
الرقم
1

العبارة
معظم

الشركات

قيمة مربع

القيمة

كاي²

االحتمالية

والمؤسسات 17.000

صفر

المالية ال تمتزم بمعايير اإلفصاح
2

تدىور

معظم

المؤسسات 27.750

صفر

والشركات نتيجة لعدم االلتزام

3

يعدم ثقة الجيات الرقابية في

صفر

كفاءة أداء الوحدة لوظائفيا
4

اإلفصاح المحاسبي عن المعمومة 24.500
المحاسبية يدعم مكانة المؤسسة

لمصمحة
توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بشده

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بتطبيق معايير محاسبية موحده

عدم االلتزام بالقياس المحاسبي 28.000

التفسير

الفروق

صفر

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

أوافق

أوافق

االقتصادية في السوق
5

االلتزام بمعايير القياس يدعم ثقة 31.500

صفر

المساىمين بصدق اإلدارة في
إعداد ونشر القوائم المالية

6

إتباع المعايير المحاسبية الدولية 32.000

يؤدي إلي زيادة فعالية اإلفصاح

صفر

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بشده

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بشده

في المعمومات المحاسبية
7

التالعب في تطبيق عممية القياس 22.000

صفر

المحاسبي في القوائم المالية من
وسائل التيرب الضريبي

8

تطبيق معايير القياس المحاسبي 40.750
يزيد من درجة اعتماد اإلدارة عمى

صفر

المعمومات الواردة في التقارير

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بشده

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية

أوافق

بين إجابات المبحوثين عمي العبارة

بشده

الدورية
المصدر:إعداد الباحث من بيانات األستبانة 2016م يمكن تفسير نتائج الجدول رقم ()35-2-3أعاله كما يمي:

 -1قيمة مربع كاي ²لمعبارة األولي تساوي ( )17.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -2قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثانية تساوي ( )27.750والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
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 -3قيمة مربع كاي ²لمعبارة الثالثة تساوي ( )28.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -4قيمة مربع كاي ²لمعبارة الرابعة تساوي( )24.500والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -5قيمة مربع كاي ²لمعبارة الخامسة تساوي()31.500والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -6قيمة مربع كاي ²لمعبارة السادسة تساوي()32.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -7قيمة مربع كاي ²لمعبارة السابعة تساوي( )22.000والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
 -8قيمة مربع كآي ²لمعبارة الثامنة تساوي( )40.750والقيمة االحتمالية (صفر) وىي اقؿ مف
مستوي المعنوية  0.05لذلؾ توجد فروؽ معنوية ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحوثيف
عمي العبارة .
وعمية نجد أف أسئمة الفرضية الثالثة ( )8وعينة الدراسة ( )40فرد وأجمالي اإلجابات ()320
إجابة  ،ويمكف تمخيص إجابات عينة الدراسة حوؿ عبارات الفرضية الثالثة كما يمي :
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جدول رقم ()36-2-3

التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة

بياف

العدد

النسبة المئوية

أوافؽ بشدة

129

%40.3

أوافؽ

113

%35.3

محايد

48

%16

ال أوفؽ بشدة

19

%5.9

ال أوافؽ

11

%3.4

المجموع

320

%100

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
الشكل( )36-2-3الرسم البياني إلجابات أفراد عينة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة
40.30%
35.30%

16.00%
5.90%

اوافق بشدة

اوافق

محاٌد

الاوافق بشدة

3.40%
الاوافق

المصدر:إعداد الباحث مف تحميؿ األستبانة 2016ـ
مف الجدوؿ رقـ ( )36-2-3والشكؿ رقـ ()36-2-3أعاله يالحظ الباحث مف خالؿ جميع
عبارات الفرضية الثالثة أف األفراد الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )129فردا بنسبة ()%40.3
واألفراد الموافقيف قد بمغ عددىـ( )113فردا بنسبة ( )%35.3واألفراد المحايديف قد بمغ
عددىـ( )48فردا بنسبة ( )%16واألفراد غير الموافقيف بشده قد بمغ عددىـ( )19فردا بنسبة
( )%5.9واألفراد غير الموافقيف بقد بمغ عددىـ( )11فردا بنسبة ( )%3.4وعمية يستنتج الباحث
مما سبؽ إف عبارات الفرضية الثالثة قد تحققت مما يؤكد صحتيا ،لذلؾ فأف القياس المحاسبي
الدقيؽ يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية الحكومية .
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الخاتمة
وتشتمل علً األتً :
أوال  :النتائج
ثانٌا  :التوصٌات

103

أوال:النتائج :
مف خالؿ الدراسة النظرية والميدانية توصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية :

 -1أف تطبيؽ القياس وفؽ معايير محاسبية موحده يزيد مف الجودة في المعمومات المحاسبية
 -2أف االلتزاـ بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد مف دقة القياس المحاسبي .
 -3أف القياس المحاسبي الدقيؽ يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية الحكومية.
 -4ىناؾ أىمية لمثبات في استخداـ طرؽ القياس المحاسبي عند إعداد القوائـ المالية .
 -5أف القياس المحاسبي مبدأ ميـ في إعداد القوائـ المالية لكافة المستخدميف .
 -6المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري لضمان شفافية المعلومات المحاسبية وقابلية
المقارنة للقوائم المالية .
 -7أف مينة المحاسبة تقوـ عمي فيـ ومعرفة المعايير المحاسبية الدولية وكيفية تطبيقيا .
 -8أف ىناؾ عدـ إلماـ كافي بكيفية تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية مف قبؿ معدي القوائـ .

104

ثانيا :التوصيات :
عمى ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباحث يوصى باالتي :
 -1إجراء دورات تدريبية لممحاسبيف توضح كيفية تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية .
 -2إلزاـ المؤسسات والشركات الحكومية بإعداد القوائـ المالية وفقا لألسس والقواعد المنصوص
عمييا في معايير المحاسبة الدولية .
 -3تفعيؿ دور المحاسبيف القانونيف فيما يتعمؽ بإعداد ونشر واعتماد القوائـ والتقارير المالية .
 -4تحسيف البيئة االقتصادية والمالية وتوفير المعينات الالزمة لمواكبة العولمة .
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قائمة المصادر والمراجع
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القران الكريم
أوال :الكتب :
 -1د.أميف السيد احمد لطفي  ،إعداد وعرض القوائـ المالية في ضوء المعايير المحاسبية ،
(اإلسكندرية  :الدار الجامعية لمنشر 2007 ،ـ) .

 -2د.أميف السيد أحمد لطفي ،نظرية المحاسبة ،منظور التوافؽ المحاسبي الدولي ،
(اإلسكندرية :الدار الجامعية2006،ـ)

 -3د.حسيف القاضي وآخروف  ،نظرية المحاسبة( ،عماف  :الدار العالمية لمنشر2001 ،ـ) .

 -4د.حسيف قاضي ومأموف توفيؽ حمداف "،نظرية المحاسبة") ،عماف :الدار العممية ودار
الثقافة  2004 ،ـ ) .

 -5أ.د.خالد أميف عبد اهلل  ،مبادئ المحاسبة  ،ج ،1ط( ، 3القاىرة  :الشركة العربية المتحدة
لمتسويؽ و التوريدات  2016 ،ـ) .

 -6د.خالد جماؿ الجعارات  ،مطبوعة جامعية  ،مختصر المعايير المحاسبية الدولية ( ،الجزائر:
مطبعة جامعة قاصدي ورقمة  2014 ،ـ ) .

 -7د.رمضاف محمد عمي ،المحاسبة المتقدمة  ،دراسات مشاكؿ محاسبية معاصرة ( ،عماف :
دار الحامد لمنشر 1997 ،ـ) .

 -8د.رونالد كيسو وآخروف ،تعريب  ،د.احمد حجاج  ،المحاسبة المتوسطة  ،ج( ،1الرياض:
دار المريخ لمنشر1995 ،ـ) .

 -9د.ريتشارد شرودر وآخروف  ،تعريب  ،د .خالد عمى احمد وآخروف  ،نظرية المحاسبة ،
(الرياض  :دار المريخ لمنشر  2010 ،ـ) .

 -10د.سيد عطا اهلل السيد  ،المفاىيـ المحاسبية الحديثة (،عماف  :دار الراية لمنشر والتوزيع ،
 2009ـ)

 -11د.سيد عطا اهلل السيد  ،النظرية المحاسبية ( ،عماف  :دار الراية لمنشر والتوزيع 2009 ،
ـ) .

 -12د .طارؽ عبد العاؿ حماد  ،تحميؿ القوائـ المالية إلغراض االستثمار ومنح االئتماف ،
(اإلسكندرية  :الدار الجامعية لمنشر 2006 ،ـ) .

 -13د.طارؽ محمد الرشيد ،المرشد في االقتصاد التطبيقي(،الخرطوـ :د .ف2005،ـ) .
 -14د.عباس ميدي الشيرازي  ،نظرية المحاسبة ( ،الكويت  :دار السالسؿ 1990 ،ـ) .

-15د.عبد الرازؽ الشحاده،المحاسبة الحكومية (،عماف:زمزـ ناشروف وموزعوف 2011 ،ـ)
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 -16د.عوض خمؼ اهلل العيساوى  ،الفرضيات والمبادئ والمحددات المحاسبية ( ،عماف  :دار
دجمة ناشروف وموزعوف  2007 ،ـ) .

 -17أ.د.محمد سمير الصباف  ،القياس والتحميؿ المحاسبي ( ،اإلسكندرية  :دار التعميـ
الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع  2013 ،ـ) .

 -18د.محمد عبده محمد مصطفي  ،تقييـ الشركات األوراؽ المالية ألغراض التعامؿ مع
البورصة ( ،اإلسكندرية :الدار الجامعية لمنشر 1998 ،ـ) .

 -19د.محمد عطية مطر وآخروف  ،التأصيؿ النظري لمممارسات المينية والمحاسبية  ،ط، 2
(عماف  :دار وائؿ لنشر 2008 ،ـ) .

 -20د.محمد عطية مطر وآخروف  ،نظرية المحاسبة واقتصاد المعمومات (،عماف:دار حنيف
لمنشر 1996،ـ) .

 -21د.محمود إبراىيـ عبد السالـ تركي  ،تحميؿ التقارير المالية ( ،الرياض  :دار المريخ لمنشر
1993 ،ـ)

 -22د.مرعي عبد الحي ومحمد عباس بدوي  ،مقدمة في أصوؿ المحاسبة المالية ،
(اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة لمنشر2003،ـ( .

 -23د.مفتاح عمى السائح  ،المحاسبة الدولية ( ،د  .ب  :دار التقدـ العممي 2010 ،ـ) .

 -20أ .د .وجدي حامد حجازي  ،تحميؿ القوائـ المالية في ظؿ المعايير المحاسبية ( ،اإلسكندرية
 :دار التعميـ الجامعي  2011 ،ـ) .

 -24د.وليد عبد القادر ،المعايير المحاسبية الدولية ( ،القاىرة  :الشركة العربية المتحدة
لمتسويؽ و التوريدات 2013 ،ـ) .
ثانيا :الرسائل الجامعية :

 -1زيف عبد الممؾ ،القياس واإلفصاح عف عناصر القوائـ المالية في ظؿ النظاـ
المحاسبي،رسالة ماجستير منشوره (،الجزائر:كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية 2012 ،ـ)

 -2شادو عبد المطيؼ  ،القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ المعايير المحاسبية
الدولية ،رسالة ماجستير منشوره (،الجزائر  :كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية 2013 ،ـ)

 -3صالح األميف الخضر،أثار سياسيو التمويؿ المصرفي عمي الديوف المتعثرة ،دراسة محاسبية
تطبيقية ،رسالة دكتوراه غير منشوره(،الخرطوـ:جامعة شندي،كمية الدراسات العميا  2008 ،ـ)

ص 316

 -4عريؼ نوره  ،إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائـ المالية باستخداـ مدخؿ التكمفة
التاريخية ،رسالة ماجستير منشورة( ،الجزائر2010 :ـ)
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 -5محمد احمد إبراىيـ احمد ،أىمية القياس واإلفصاح المحاسبي في شركات البيع بالمممكة

العربية السعودية  ،رسالة ماجستير غير منشوره(،الخرطوـ :جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا،
 2008ـ)

 -6محمد نواؼ حمداف عابد ،تحميؿ لمشاكؿ القياس واإلفصاح المحاسبي عف انخفاض قيمة
األصوؿ الثابتة في ضوء المعايير الدولية ،رسالة ماجستير منشوره ( ،القاىرة :االكادميو العربية

لمعموـ المالية والمصرفية 2006،ـ)

 -7مدثر عبد الحافظ حمودة موسي  ،تأثير التضخـ عمى اإلفصاح المحاسبي في القوائـ
المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة (،الخرطوـ:جامعة شندي،كمية الدراسات العميا 2015،ـ)

 -8ىناء محمد  ،تحميؿ العالقة بيف معايير المحاسبة الدولية ونوعية المعمومات المحاسبية ،
رسالة ماجستير  ،غير منشورة  (،الخرطوـ  :جامعة السوداف 2008 ،ـ)

 -9وليد ذكريا  ،ايجابيات ومعوقات تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية في األردف ،رسالة ماجستير
منشوره( ،عماف  :المجمة األردنية إلدارة اإلعماؿ2005،ـ)

ثالثا :المقابالت الشخصية :

 -1عبد الوىاب الذيف محمد احمد  ،نائب المدير المالي لمحمية شندي
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استمارة االستبيان
أوال  :الخطاب المرفق مع االستبيان :
جامعة شندي
كمية الدراسات العميا والبحث العممي
أخي الكريـ /أختي الكريمة ...........................................المحترـ/المحترمة
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

الموضوع :استبياف
بيف أيديكـ استبياف متعمؽ بدراسة تيدؼ لمتعرؼ عمى :
(اثر المعايير المحاسبية الدولية عمى دقة القياس المحاسبي)
(دراسة ميدانية عمى محمية شندي)

وىى دراسة مقدمة كأحد متطمبات نيؿ درجة الماجستير في المحاسبة مف كمية الدراسات العميا
جامعة شندي وعمما بأف ىذه الدراسة لف تحقؽ اليدؼ منيا إال بالمشاركة الفعالة والجادة مف
جانبكـ وذلؾ عف طريؽ اإلجابة عف مجموعة األسئمة الموجية إليكـ في االستبياف بوضح عالمة
(√)أماـ اإلجابة المناسبة وفى الخانة المخصصة لذلؾ  ،مع التأكيد مف الباحث عمى أف البيانات
والمعمومات التي سيحصؿ عمييا ستحاط بالسرية التامة وستكوف لالستخداـ في الفرض العممي
لمبحث ،وشاكريف لكـ حسف تعاونكـ.
ولكـ فائؽ االحتراـ والتقدير

عبد الغنى عمى جابر فضل اهلل

2016م

ثانيا :البيانات الشخصية :
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الرجاء ضع عالمة (√) إمام ما يناسبك :
 -1العمر :
أقؿ مف  30سنة
 30أقؿ مف  40سنة
 60سنة فأكثر

 40 أقؿ مف  50سنة
 50 أقؿ مف  60سنة






 -2المؤىل العممي :
شيادة ثانوي

 دبموـ وسيط
 دبموـ عالي

ماجستير

 دكتوراه

بكالوريوس





 -3التخصص العممي :
محاسبة

 إدارة
 اقتصاد

أخرى أذكرىا



تجارة




 -4سنوات الخبرة :
أقؿ مف  5سنة
 10أقؿ مف  15سنة

 5 أقؿ مف  10سنة
 15 سنة فأكثر

ثالثا  :بيانات الدراسة :
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ضع عالمة (√) في مربع اإلجابة التي تناسبك إمام كل عبارة :

المحور األول  :ينص عمى " تطبيؽ القياس وفؽ معايير محاسبية موحده يزيد مف الجودة في
المعمومات المحاسبية ".
أوافق

رقم

العبارة

1

المعايير المحاسبية تتحكم في كم ونوع

بشده
المعمومات التي يفصح عنيا في القوائم
المالية
2

تطبيق معايير محاسبية موحده يوفر
أمكانية مقارنة القوائم المالية المختمفة

3

اإلفصاح

المحاسبي

عن

المعمومة

المحاسبية في القوائم المالية يوفر مزيدا
من الموضوعية والمصداقية
4

المعايير المحاسبية الدولية إطار ضروري
لضمان شفافية المعمومات المحاسبية و
قابمية المقارنة لمقوائم المالية

5

ىناك تباين بين التقارير المالية المعدة وفقا
لممعايير المحاسبية وتمك التي يتم إعدادىا
وفقا ألسس أخري

6

تطبيق معايير المحاسبة الدولية يعمل عمي
تحسين اإلجراءات الخاصة بعرض القوائم
المالية

7

تطبيق معايير المحاسبة الدولية يساىم في
تقميل فرص التالعب بنتائج اإلعمال

8

المعايير المحاسبية تؤدى إلي اإلفصاح عن
فرص االستثمارات التشغيمية التي توفرىا
القوائم المالية
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أوافق

محايد

ال أوافق
بشده

ال أوافق

المحور الثاني  :ينص عمى" االلتزام بالمعايير المحاسبية وفيميا يزيد من دقة القياس المحاسبي "
أوافق

رقم

العبارة

1

االلتزام بتطبيق المعايير المحاسبية يوفر

بشده
معمومات دقيقة وموثقة
2

أعداد القوائم المالية دون تطبيق المعايير
يؤثر عمي دقة القياس المحاسبي

3

تبني المعايير المحاسبية الدولية يساىم في
تحقيق جودة وقياس المعمومات المحاسبية

4

عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية يؤدي إلي
غياب الشفافية

5

تعتقد تطبيق معايير المحاسبة ىي الطريق
السميم لعولمة مينة المحاسبة

6

إعداد القوائم المالية وفق معايير القياس
يؤكد

عمى

التزام

المنشأة

بمتطمبات

اإلفصاح والقياس المحاسبي
7

تزداد ثقة الرأي العام في جودة الخدمات
المينية عندما تطبق فييا معايير القياس
المحاسبي

8

تطبيق المعايير المحاسبية يؤدي ألي زيادة
كفاءة النظام المحاسبي
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أوافق

محايد

ال أوافق
بشده

ال أوافق

المحور الثالث :ينص عمى "القياس المحاسبي الدقيق يؤدي إلي جودة األداء في الوحدات المحاسبية
الحكومية "
أوافق

رقم

العبارة

1

معظم الشركات والمؤسسات المالية ال تمتزم

بشده
بمعايير اإلفصاح
2

تدىور معظم المؤسسات والشركات نتيجة
لعدم االلتزام بتطبيق معايير محاسبية موحده

3

عدم االلتزام بالقياس المحاسبي يعدم ثقة
الجيات الرقابية في كفاءة أداء الوحدة
لوظائفيا

4

اإلفصاح المحاسبي عن المعمومة المحاسبية
يدعم مكانة المؤسسة االقتصادية في السوق

5

االلتزام بمعايير القياس يدعم ثقة المساىمين
بصدق اإلدارة في إعداد ونشر القوائم المالية

6

إتباع المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلي
زيادة

فعالية

اإلفصاح

في

المعمومات

المحاسبية
7

التالعب في تطبيق عممية القياس المحاسبي
في القوائم المالية من وسائل التيرب
الضريبي

8

تطبيق معايير القياس المحاسبي يزيد من
درجة اعتماد اإلدارة عمى المعمومات الواردة
في التقارير الدورية

ممحق رقم ()2
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أوافق

محايد

ال أوافق
بشده

ال أوافق

محكمو االستبيان

الرقم

الدرجة العممية

االسم

الجامعة

1

سيؼ الديف الياس حمدتو ارباب

بروفسير

جامعة شندي

2

ميند جعفر حسف

أستاذ مساعد

جامعة شندي

3

عماد الديف عوض محمد

أستاذ مساعد

كمية التقانة شندي

4

زىره تاج الديف عبد القادر

أستاذ مساعد

جامعة شندي

5

محمد زروؽ محمد إبراىيـ

أستاذ مساعد

جامعة شندي
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