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صدق اهلل العظيم
سورة اجملادلة اآلية رقم ()01

اإلهـــــــــداء
إلى إمــــــــام الذاكرٌن وقدوة السالكٌن ومعلــــــم المتعلمٌـــن..........سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم.
إلى من أناروا طرٌقً بدعابهم وعلمونً أن أرتقً سلم الحٌاة بحكمة وعزٌمة وصبر.........أمـً وأبً.
إلى أرواح مـــــــــن عـلمـــــونــا العـــــــــــــزة واالبــــــــاء ..........مجاهدٌنـــــــــا وشهدابنا األبرار.
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى من أنـــــــــــــــــاروا بالعلــــــــم طرٌقـــً..............أساتذتـً األفاضــــل.
إلـــــــــــــى أهــــــــــــل الوفـــــــــــــاء ومنبـــــــــــع اإلخــــــــــــــــاء.............أصدقــــــــابـــــــً.
إلٌهـــم جمٌعــا ا أهدي خبلصـــة مجهــــــودي

الشكر والتقدٌر
الشكر هلل عز وجل ومن ثم إلى أستاذي الفاضل :د.عماد علً السوٌح ،والذي بذل كل ما بوسعه فً سبٌل
انجاح هذه الدراسة ومنحنً من وقته الكثٌر ،كما أتوجه بالشكر للعاملٌن بمصرؾ التجارة والتنمٌة وأخص
بالذكر األستاذة لٌلى الفٌل مدٌرة فرع ذات العماد والعاملٌن بالمصرؾ التجاري الوطنً لما أبدوه من أهتمام
وحسن التعاون ،والشكر موصول الى العاملٌن بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،وإلى كل من ساهم ولو بكلمة
فً سبٌل دفعً لؤلمام وشد من عزٌمتً الستكمال دراستً.

ملخص الدراسة
تعتبر القوابم المالٌة الوسٌلة الربٌسٌة التً ٌمكن من خبللها تقدٌم المعلومات عن المركز المالً للمنشؤة
ونتابج األعمال من ربح أو خسارة بحٌث تلبً احتٌاجات الطوابؾ المتعددة من المستخدمٌن ،ولكً تكون
هذه المعلومات مفٌدة لمتخذي القرارات البد وان تتوفر مجموعة من الخصابص النوعٌة فً هذه المعلومات
الواردة بالقوابم المالٌة ،لتصبح هذه القوابم ذات جودة وٌعتمد علٌها من طرؾ المستخدمٌن فً عملٌة اتخاذ
القرارات ،ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تهدؾ إلى اختبار مدى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة فً القوابم المالٌة المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق المال اللٌبً والبالػ عددها ()7
مصارؾ تجارٌة ،قٌاسا ا بما ورد فً اإلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBواستخدم
الباحث المنهج الوصفً وأجرى مسحا ا شامبلا لتلك المصارؾ لتجمٌع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة،
والختبار تلك الخصابص استخدم مجموعة من المقاٌٌس ٌبلػ عددها ( )21مقٌاس لكل مقٌاس خمسة إجابات
ٌمكن من خبللها اختبارمستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة بالسوق ،وانتهت الدراسة إلى نتٌجة مفادها عدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة بمستوى مقبول فً التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق المال اللٌبً.

الفصل التمهٌدي للدراسـة
أوالً :المقــــدمــة-:
تعتبر القوابم المالٌة من أهم أنواع التقارٌر المحاسبٌة ،ألنها توضح مدى نجاح أوفشل إدارة الوحدة
االقتصادٌة فً استؽبلل الموارد االقتصادٌة الموضوعة تحت تصرفها ،وهً تمثل المصدر الربٌسً

للمعلومات المالٌة بالنسبة للمستخدمٌن والجهات التً تهتم بؤعمال الوحدة االقتصادٌة ،وتهدؾ القوابم المالٌة
إلى تقدٌم معلومات حول المركز المالً ونتابج األعمال من ربح أوخساره والتدفقات النقدٌة للمنشؤة بحٌث
تكون مفٌدة لقاعدة عرٌضة من المستخدمٌن فً عملٌة اتخاذ القرارات االقتصادٌة ،ومن هذا المنطلق تعرؾ
القوابم المالٌة وفقا ا لئلطار المفاهٌمً إلعداد وعرض القوابم المالٌة الصادر عن مجلس معاٌٌر المحاسبة
ُ
بحٌث ٌتم إعدادها لتلبً االحتٌاجات العامة من
الدولٌة ( )IASBعلى أنها (قوابم ذات الؽرض العام)،
المعلومات لشرٌحة واسعة من المستخدمٌن للقوابم المالٌة ،وتعتبر المعلومات المحاسبٌة جوهرعملٌة اتخاذ
القرارات بالنسبة للمستخدمٌن ،لذلك كان البد وأن تتوفر بهذه المعلومات مجموعة من الخصابص النوعٌة
والتً ٌمكن من خبللها الحكم على جودة هذه المعلومات ومدى مبلبمتها لعملٌة اتخاذ القرار ،وٌظهر ذلك
واضحا ا من خبلل تعرٌؾ الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة وفقا ا لما هو وارد فً نفس االطار،
والذي ٌنص "على أنها صفات تجعل من المعلومات المحاسبٌة المعروضة فً القوابم المالٌة ذات فابدة
للمستخدمٌن ،وتجعل المعلومات المحاسبٌة ذات جودة عالٌة" (أبو نصار وحمٌدات ،2008:ص ،)7وبالتالً
ٌمكن اعتبار هذه الخصابص مقاٌٌس ٌمكن فً ضوبها الحكم على مدى جودة المعلومات المحاسبٌة
المنشورة فً القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،وبالتالً الحكم
على مدى مبلبمة هذه المعلومات فً ترشٌد قرارات المستثمرٌن.
إن المعلومات المحاسبٌة المبل بمة والتً تتوفر بها الخصابص النوعٌة تعتبر المصدر األساسً الذي ٌعتمد
علٌه المستثمرٌن التخاذ قراراتهم االستثمارٌة ،لذلك اهتمت العدٌد من المنظمات المهنٌة بضرورة توفر
المعلومات المحاسبٌة البلزمة لخدمة أسواق المال لما لها من تؤثٌر على قرارات المستثمرٌن فً أسواق
المال وذلك بهدؾ دعم ثقة المستثمرٌن فً الشركات المدرجة بالسوق مما ٌنعكس ذلك باإلٌجاب على تنشٌط
حركة أسواق المال.

لذلك تم من خبلل هذه الدراسة التعرؾ على مدى توفر الخصابص النوعٌة على النحو المحدد فً
اإلطارالمفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBفً المعلومات المحاسبٌة ،والتً تعمل على
تحسٌن جودة هذه المعلومات بحٌث تجعل منها ذات منفعة و تساعد فً ترشٌد القرارات االستثمارٌة،
وبالتالً تحسٌن جودة القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،وتناولت
هذه الدراسة فً الجانب النظري مفهوم المعلومات المحاسبٌة وأهمٌتها بالنسبة للمستثمر وأهم أنواع القوابم
المالٌة وكذلك أهم طوابؾ المستخدمٌن وفقا ا لنفس االطار السابق ،باالضافة إلى مفهوم الخصابص النوعٌة
وفقا ا الطار مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBكما تعرج الدراسة على بٌبة المحاسبة فً لٌبٌا
ودراسات السوق المتعلقة بالمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة ،وأخٌراا تطرق الباحث فً الجانب العملً لمفهوم
جودة التقارٌر المالٌة والبدابل النظرٌة المحددة لهذا المفهوم ،ثم الشكالٌة قٌاس جودة التقارٌر المالٌة وصوالا
إلى أسلوب القٌاس الكمً للخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة المستخدم فً هذه الدراسة ومن ثم اختبار
الخصابص النوعٌة وتحدٌد مستوى توفرها فً القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق
المالٌة اللٌبً كما هو موضح فً نتابج الدراسة.
ثانـٌاً :أهــداف الدراسة-:
تهدؾ هذه الدراسة إلى-:
 -1قٌاس مدى توفر الخصابص النوعٌة فً المعلومات المحاسبٌة فً القوابم المالٌة المنشورة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة فً سوق المال اللٌبً.
 -2اختبار أثر ادراج المصارؾ التجارٌة فً سوق االوراق المالٌة اللٌبً على توفر الخصابص النوعٌة
بالمعلومات المحاسبٌة الواردة بالقوابم المالٌة المتعلقة بها.
 -3إبراز أهمٌة الخصابص النوعٌة ودورها فً تعزٌز جودة المعلومات المحاسبٌة.
ثالثاً :مشكلــــة الدراسة-:

إن مجمل الدراسات السابقة توصلت الى نتٌجة مفادها أن استخدام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ساهم فً رفع
مستوى توفر الخصابص النوعٌة فً المعلومات المحاسبٌة وبالتالً تحسٌن مستوى جودة التقارٌر المالٌة
وبالرجوع إلى المبحث الثالث بالفصل األول والذي تناول الدراسات السابقة ،وتحدٌداا الدراسات فً البٌبة
اللٌبٌة نجد أن دراسة (اسمٌو )2004،توصلت إلى أن معظم التقارٌر المالٌة التً تعدها الشركات العاملة
فً نطاق مدٌنة بنؽازي ال تتوفر فٌها الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،كما توصلت دراسة
(الفاخري )2007،إلى نتٌجة تثبت عدم توفر الخصابص النوعٌة فً المعلومات المحاسبٌة الواردة بالقوابم
المالٌة للمصارؾ التجارٌة العاملة فً لٌبٌا ،باعتبار أن الدراسة سابقة الذكر قد تمت قبل سنوات وكانت ما
قب ل ادراج المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،والذي ٌنص نظامه األساسً على اتباع
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً اعداد القوابم المالٌة ،باالضافة الى المادة ( )25من قانون المصارؾ رقم ()1
لسنة 2005م ،والتً نصت على ضرورة تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،لذلك ٌنشؤ لدٌنا التساإل عن
الوضع الحالً لجودة القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،وتتبلور
مشكلة الدراسة فً التساإل اآلتً-:
س -1إلى أي مدى تتوفر الخصابص النوعٌة قٌاسا ا بما هو محدد فً اإلطارالمفاهٌمً لمجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة ( )IASBفً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً ؟
وباعتبار أن الخصابص النوعٌة وفقا ا لئلطارالمفاهٌمً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة تتكون من (خاصٌة القابلٌة
للفهم ،وخاصٌة المبلبمة ،وخاصٌة الموثوقٌة ،وخاصٌة القابلٌة للمقارنة ،وخاصٌة التوقٌت المناسب) لذلك
ٌتفرع من هذا السإال الربٌسً األسبلة الفرعٌة التالٌة-:
أ -إلى أي مدى تتوفر خاصٌة القابلٌة للفهم فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً؟

ب -إلى أي مدى تتوفر خاصٌة المبلبمة فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً ؟
ج -إلى أي مدى تتوفر خاصٌة الموثوقٌة فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً ؟
د -إلى أي مدى تتوفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً ؟
هـ -إلى أي مدى تتوفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً ؟
رابعاً :ماٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة-:
تتمٌزهذه الدراسة عن الدراسات السابقة ذات العبلقة بالموضوع فً البٌبة المحلٌة وتحدٌداا دراسة
(اسمٌو )2004،ودراسة (الفاخري ،)2007،فً أنها تقدم مقاٌٌس كمٌة ٌمكن من خبللها إختبار الخصابص
النوعٌة وفقا ا لما هو وارد باالطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (.)IASB
خامساً :فــــروض الدراسة-:
نظراا لعدم وجود إطار مفاهٌمً للمحاسبة فً لٌبٌا ،باإلضافة إلى النتابج التً توصلت إلٌها الدراسات
المحلٌة بالخصوص ،فإننا نتوقع عدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بمستوى مقبول بالقوابم
المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
وبناءاا على ذلك سٌتم صٌاؼة فروض الدراسة كماٌلً-:
 -1ال تتوفر الخصابص النوعٌة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
وٌتفرع من هذه الفرضٌة الربٌسٌة الفروض الفرعٌة التالٌة-:

أ -ال تتوفر خاصٌة القابلٌة للفهم بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
ب -ال تتوفر خاصٌة المبلبمة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
ج -ال تتوفر خاصٌة الموثوقٌة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
د -ال تتوفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
هـ -ال تتوفر خاصٌة التوقٌت المناسب بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
ٌ -2رتفع مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة
(مصرؾ السراي ،الصحارى ،المتوسط ،الوحدة ،التجارة والتنمٌة ،الجمهورٌة ،والمصرؾ التجاري
الوطنً) بعد اإلدراج بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
سادساً :أهمٌــــة الدراسة-:
تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها من خبلل ماٌلً-:
 -1تقدٌم مقاٌٌس كمٌة ٌمكن من خبللها تقٌٌم مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
 -2التعرؾ على مستوى توفر الخصابص النوعٌة بالمعلومات المحاسبٌة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً.
 -3البحث فً أثر االدراج بسوق االوراق المالٌة على مستوى جودة التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة.

 -4ابراز أهمٌة وتفاصٌل الخصابص النوعٌة الواجب توافرها فً المعلومات المحاسبٌة وفقا ا لبلطار
المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (.)IASB
سابعاً :منهج الدراسة-:
 أسلوب الدراسةٌ :عتمد أسلوب الدراسة على المنهج الوصفً الذي ٌقوم بوصؾ وتفسٌر األحداث أوالظواهر الراهنة ،وجمع الحقابق والمعلومات والمبلحظات عنها ،ووصؾ الظروؾ الخاصة بها وتقرٌر
حالتها كما توجد علٌه فً الواقع.

 مصادر جمع البٌانات-:أ) المصادر األولٌة :التقارٌر السنوٌة والمواقع االلكترونٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة و سوق األوراق
المالٌة اللٌبً ،والتً تؽطً الجانب العملً للدراسة.
ب) المصادر الثانوٌة :وتشمل البحوث والكتب والمقاالت والدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة
والتً تؽطً اإلطار النظري للدراسة.
 أسلوب التحلٌل :قام الباحث باختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة على النحو المحدد فًاالطارالمفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBباستخدام مجموعة من األسبلة (المقاٌٌس)
وعددها ( )21مقٌاس كل سإال (مقٌاس) ٌعبرعن خاصٌة فرعٌة الحدى الخصابص النوعٌة األساسٌة أو
خاصٌة ربٌسٌة بحد ذاتها ،بحٌث ٌمكن من خبلل االجابة عن هذه األسبلة قٌاس مستوى توفر الخصابص
النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
 قبول ورفض الفرضٌات :تم تقٌٌم مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لقبول ورفضالفرضٌات على النحو التالً-:
 -1من  %1إلى ( %49مستوى متدنً) -2 ،من  %50إلى ( %65مستوى مقبول) -3 ،مافوق %65
ُ
وحٌث أن األسبلة تم االجابة عنها من خبلل خمس خٌارات لكل سإال ،كل خٌار ٌعكس
(مستوى جٌد)،

درجة معٌنة لبلجابة (مقٌاس خماسً) ،لذلك حددت منطقة القبول على األساس التالً (من  %50فما فوق)
باعت بار أن القبول ٌبدأ من منتصؾ المستوى للمقٌاس الخماسً ،وتم وضع التقدٌرات من خبلل االستدالل
بنموذج التقٌٌم والتقدٌرات المتبع فً الكلٌات والجامعات ،والذي ٌعكس مستوى التحصٌل العلمً لدى
الطبلب ،كاجتهاد من الباحث باعتبار أنه فً كلتا الحالتٌن ٌتم تقٌٌم معلومات.
 مجتمع الدراسةٌ :تمثل مجتمع الدراسة فً جمٌع المصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراقالمالٌة خبلل الفترة من ( ،)2010-2007والتً ٌبلػ عددها ( )7مصارؾ تجارٌة (التقرٌر السنوي لسوق
األوراق المالٌة اللٌبً ،2010:ص ،)48والتً تحقق الشروط اآلتٌة-:
 توفر التقارٌر السنوٌة المتعلقة بالمصارؾ التجارٌة لفترة الدراسة من (.)2010-2007 أن تنتهً السنة المالٌة لها فً  12/31من كل عام ،استناداا للمادة رقم ( )23من القانون رقم ( )1لسنة2005م بشؤن المصارؾ فً لٌبٌا.
و ٌرجع السبب فً اختٌار مجتمع الدراسة لكون المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة تحتل مساحة كبٌرة من إجمالً
ُ
حٌث القٌمة السوقٌة وحجم التداول فً السوق،
الشركات المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،من
باإلضافة إلى أن-:
 المادة ( )55من النظام األساسً لسوق األوراق المالٌة اللٌبً لسنة 2006م ،تنص على أن من ضمنشروط االدراج فً سوق األوراق المالٌة فً لٌبٌا هو تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.
 المادة ( )25من قانون المصارؾ رقم ( )1لسنة 2005م ،تنص على ضرورة تطبٌق معاٌٌر المحاسبةالدولٌة فً المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة.
ثامناً :حـــدود الدراسة-:
الحدود المكانٌةٌ :قتصر البحث على المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً.

الحدود الزمنٌة :تؽطً هذه الدراسة الفترة الزمنٌة من ( ،)2010-2007حٌث تقتصر هذه الفترة الزمنٌة
ثبلثة مراحل لدراسة التقارٌر السنوٌة وهً :التقرٌر السنوي لسنة قبل إدراج المصرؾ بسوق المال اللٌبً،
والتقرٌر السنوي لسنة ما بعد اإلدراج ،وآخر تقرٌر سنوي ٌمكن للباحث الحصول علٌه.
تاسعاً :تقسٌــمـات الدراسة-:
الفصل األول :بٌبة المحاسبة ومدى حاجتها إلطار مفاهٌمً.
المبحث األول :اإلطار المفاهٌمً كاطار العداد التقارٌر المالٌة.
المبحث الثانً :مفهوم الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
المبحث الثالث :بٌبة المحاسبة فً لٌبٌا ودراسات السوق والمتعلقة بالمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة.

الفصل الثانً :الجانب العملً.
المبحث األول :القٌاس الكمً لجودة التقارٌر المالٌة والقٌاس الكمً للخصابص النوعٌة للمعلومات

المحاسبٌة.
المبحث الثانً :األسالٌب االحصابٌة المستخدمة فً الدراسة واختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة.
المبحث الثالث :النتابج والتوصٌات.

 -1الفصـــل األول
بٌئـــــة المحاسبــــــــة ومدى حاجتـــها إلطار مفاهٌمً
 -1-1المبحث األول -االطار المفاهٌمـــً كاطار العداد التقارٌر المالٌة
 -2-1المبحث الثانً -مفهوم الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -3-1المبحث الثالث -بٌئـــــة المحاسبة فً لٌبٌا ودراسات الســــــــوق
والمتعلقة بالمصــــــــارف التجارٌـــــــــــــــــــة اللٌبٌـــــــــــــــــة

 -1-1المبحـث األول
االطار المفاهٌمً كاطار العداد التقارٌر المالٌة
 -1-1-1طبٌعة المحاسبة ومدى حاجتها إلطار نظري-:
تعتبر المحاسبة ولٌدة للظروؾ االقتصادٌة والقانونٌة واالجتماعٌة ،ولهذا فقد تطورت المحاسبة مع تطور
الحاجة للبٌانات المحاسبٌة لخدمة طوابؾ عدٌدة ،باعتبار أن المحاسبة وسٌلة ولٌست هدفاا ،وقد تطورت تلك
الوسٌلة من خبلل مراحل متعددة من وسٌلة لخدمة أصحاب المشروع ،إلى وسٌلة لخدمة اإلدارة ،إلى وسٌلة
لخدمة المجتمع (لطفً ،)2007،إن المتتبع للتطورات االقتصادٌة واالجتماعٌة خبلل العقود الماضٌةٌ ،بلحظ
أن دور المحاسبة قد تؽٌر نتٌجة لتلك التؽٌرات ،فقد كان ٌنظر للمحاسبة على أنها "مجرد فن تسجٌل وتبوٌب
وتلخٌص بطرٌقة منهجٌة وجوهرٌة للمعامبلت واألحداث ذات الطبٌعة النقدٌة ،والتً تتسم بؤنها ذات طبٌعة
أو خاصٌة مالٌة ،وتفسٌر النتابج المترتبة على ذلك" ،وفٌمـا بعد أصبح ٌنظر للمحاسبة على أنها "عملٌة
تحدٌد وقٌاس وتوصٌل المعلومات االقتصادٌة بشكل ٌتٌح اتخاذ أحكام وقرارات رشٌدة عن طرٌق مستخدمً
المعلومات" (المرجع السابق ،ص ،)3وقد نظر مجلس مبادئ المحاسبة ( )APBفً نشرته الصادرة رقم 4
لسنة 1970م ،للمحاسبة بشكل ٌتناسب مع تطور دورها الوظٌفً باعتبارها نظاما ا للمعلومات فوصفها بؤنها:
"نشاط خدمً وظٌفته األساسٌة توفٌر معلومات كمٌة (ذات طبٌعة مالٌة بشكل أساسً) عن المنشآت
االقتصادٌة ،لؽرض إٌصالها لؤلطراؾ ذات المصلحة ،كً تستفٌد من تلك المعلومات فً اتخاذ قرارات
رشٌدة" (مطر و السوٌطً ،2008:ص ،)7وعادة ما ٌتم أداء الوظٌفة المحاسبٌة فً ضوء مجموعة من
المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها ،والتً ٌتم إعدادها عن طرٌق الجهات المسبولة عن تنظٌم مهنة
المحاسبة ،أو أنها حظٌت بالقبول العام على مدار الزمن بسبب تطبٌقها على نطاق واسع ،وٌشٌر مصطلح

المبادئ إلى الحقابق األساسٌة التً تعتمد علٌها حقابق أخرى ،أو بعبارة أخرى ٌقصد بها القوانٌن أو القواعد
العامة التً تستخدم كمرشد للعمل أو األساس الذي ٌرشد التطبٌق العملً (لطفً.)2008،

 -1-1-1-1مفهـوم اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة-:
إن اإلطار المفاهٌمً ٌمثل الفكر األساسً الذي ٌكمن وراء النظرٌة ،وٌعتبر بمثابة البنٌة األساسٌة التً
ٌرتكز علٌها العلم ،ولذلك ٌتمٌز بثبات نسبً أكثر بالمقارنة بؤي من العناصر المكونة للنظرٌة ،وٌمكن
تعرٌؾ اإلطار المفاهٌمً على أنه "نظام متماسك ٌشتمل على مجموعة مترابطة من المفاهٌم الخاصة
بؤهداؾ وأساسٌات العلم" (الشٌرازي ،1990:ص ،)153وقد عرؾ ووصؾ اإلطار المفاهٌمً وفقا ا لمجلـس
معاٌٌر المحاسبــــة المالٌـــــة ) (FASBعلى النحو التالً " :إن اإلطار الفكري ٌعتبر بمثابة دستور ونظام
مترابط من األهداؾ واألساسٌات المترابطة والمتداخلة التً ٌمكن أن تإدي إلى معاٌٌر متسقة ،والتً تصؾ
طبٌعة ووظٌفة وحدود المحاسبة المالٌة والقوابم المالٌة" (لطفً ،2006:ص ،)179باعتبار أن األهداؾ
تحدد أؼراض وؼاٌات المحاسبة ،أما األساسٌات فهً تمثل المفاهٌم القابمة وراء المحاسبة التً ترشد عملٌة
اختٌار المعامبلت واألحداث والظروؾ التً ٌتم المحاسبة عنها واألهداؾ منها ووسابل قٌاسها وتلخٌصها
وتوصٌلها إلى األطراؾ المعٌنة (المرجع السابق.)2006 ،
 -2-1-1-1أهمٌة اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة-:
إن وجود اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة ٌعتبر ضرورٌا ا لؤلسباب التالٌة (محمد ،2000:ص-:)13
 -1تحدٌد األهداؾ المرؼوبة من القوابم المالٌة.
 -2وضع المفاهٌم والمعاٌٌر التً تتفق مع األهداؾ المرؼوبة.

 -3إٌجاد حلول سرٌعة للمشاكل التً تظهر فً مجال الممارسة العملٌة بالرجوع إلى اإلطار المفاهٌمً
الموجود.
 -4صٌاؼة معاٌٌر جدٌدة استجابة للمتؽٌرات التً تظهر فً مجال األعمال.
 -5تدعٌم ثقة مستخدمً القوابم المالٌة فً المعلومات المحاسبٌة ،وزٌادة مقدرتهم على تحلٌلها وتفسٌرها.
 -6إمكانٌة المقارنة بٌن القوابم المالٌة التً تصدرها الوحدات االقتصادٌة المختلفة.
 -3-1-1-1تطور اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة من المبادئ إلى المعاٌٌر-:
إن دراسة التطور التارٌخً للفكر المحاسبً ٌشٌر إلى السٌطرة الكاملة للتطبٌق العملً على الفكر المحاسبً
ُ
حٌث أن الحٌاة العملٌة ومتطلباتها سواء فً القوانٌن أو الوضع االقتصادي
حتى بداٌة القرن العشرٌن،
واالجتماعً أو التطور التكنولوجً أوسٌطرة مصالح مبلك المشروع فً ظل شركات األشخاص قد فرضت
التطور المحاسبً وحددت اتجاهاته (حنان" ،)2009 ،وٌسعى المنهج العملً إلى التوصل إلى المبادئ التً
تكون النظرٌة المحاسبٌة عن طرٌق مبلحظة واختبار التطبٌق العملً ،وٌعتقد مإٌدوا هذا المنهج بؤن المبادئ
المحاسبٌة السابدة فً الممارسة العملٌة ،قد القت قبوالا عاما ا بٌن المحاسبٌن والمراجعٌن والمساهمٌن
والمقرضٌن عموماا ،وذلك ألن تلك المبادئ كانت مفٌدة" (حنان ،2006:ص.)85
وٌإخذ على هذا المدخل نواحً القصور التالٌة (حنان ،2009:ص-:)94
ٌ -1عتمد على مجموعة قواعد وأعراؾ وتقالٌد ناجمة عن التطبٌق العملً وال تستند بالتالً إلى تؤصٌل
علمً أودراسة فلسفٌة وتحلٌل منطقً.
 -2افـتقاره إلى االتساق المنطقً ،مما أدى إلى تناقض أو التعارض بٌن كثٌر من العناصرالبدٌله.
ُ
حٌث ٌترك كثٌراا من المشاكل المحاسبٌة القابمة دون حل منطقً ،وبصفة خاصة
 -3افتقاره إلى االكتمال،
مشكلة االختٌار بٌن البدابل المحاسبٌة المتاحة ،إذ تتعدد البدابل للمشكلة الواحدة وٌترك االختٌار بٌنها دون
مفاضلة موضوعٌة علمٌة.

وٌمكن القول بؤن هناك ثبلث مراحل متتالٌة فً محاوالت صٌاؼة نظرٌة المحاسبة-:
المرحلة األولى :مرحلة مساهمة اإلدارة (-:)0022 -0011
تنامً دور اإلدارة فً التؤثٌر على صٌاؼة المبادئ المحاسبٌة العملٌة مع انتشار الشركات المساهمة بعد عام
 1900م ،كشكل جدٌد للملكٌة ساهم بفاعلٌة فً توسٌع الشركات ونمو حجمها ،فلقد اتضح أن الشركات
المساهمة هً وسٌلة فعالة لتجمٌع رإوس األموال الضخمة نظراا لما توفره من مخاطر محدودة للمساهمٌن
ُ
"حٌث أن انتشار الملكٌة من خبلل األسهم منح اإلدارة فرصة السٌطرة
بقدر مساهمتهم فقط (حنان،)2006 ،
الكاملة على شكل ومحتوى الكشوؾ المالٌة وٌمكن وصؾ تدخل اإلدارة بؤفضل صورة من خبلل القول بؤنه
ٌمثل حلول عشوابٌة لمشاكل ومسابل جدلٌة" (البلقاوي ،2009:ص.)20
ومن هنا تنامً دور اإلدارة فً التؤثٌر على صٌاؼة المبادئ المحاسبٌة مع انتشار الشركات المساهمة حٌث
أدى إلى ظهور :خاصٌة استمرار الشركات المساهمة دون عمر محدد ،وهً الخاصٌة األساسٌة التً ٌقوم
علٌها فرض االستمرارٌة ،وخاصٌة انفصال الملكٌة عن اإلدارة ،وهو ما ٌعرؾ بظاهرة الملكٌة الؽاببة،
وهذه الخاصٌة هً األساس الذي ٌقوم علٌها مفهوم الشخصٌة المعنوٌة (لطفً.)2006 ،
المرحلة الثانٌة :مرحلة مساهمات المجمعات المحاسبٌة (-:)0092 -0022
خبلل تلك الفترة أصاب النظام الرأسمالً العالمً أزمة كساد عامة ،سمٌت باألزمة االقتصادٌة الكبرى ،ولقد
انطلقت هذه األزمة من سوق األوراق المالٌة فً الوالٌات المتحدة ،وانتشرت بسرعة فً القارة األوربٌة
لتصبح أزمة كساد عالمٌة (لطفً ،)2006 ،وقد أدت تلك األزمة إلى إفبلس كثٌر من المنشآت الكبٌرة التً
أخذت تسٌطر وتحتكر األسواق ،وخوفا ا من اإلفبلس دفع هذا الوضع إدارات العدٌد من الشركات إلى مزٌد
من االقتراض وإلى تقدٌم قوابم مالٌة مؽاٌرة للواقع عن طرٌق اختٌار إجراءات وسٌاسات محاسبٌة تإدي
إلى رفع قٌمة األصول وزٌادة األرباح صورٌا ا (حنان" ،)2006 ،ونتٌجة لذلك تعالت النداءات مطالبة الدولة
بالتدخل لتنظٌم المبادئ المحاسبٌة وحماٌة المجتمع والمستثمرٌن ،وذلك بوضع مبادئ تلزم اإلدارة وتحمً

المراجعٌن من ضؽوط اإلدارة بهدؾ الحد من حرٌتها فً اختٌار الممارسات المحاسبٌة البدٌلة والتً تخدم
مصلحتها" (لطفً ،)304 ،2006:وفً عام 1933م ،أسس الكونؽرس هٌبة األوراق واألسواق
المالٌة ) (SECإلدارة وتطبٌق مختلؾ قوانٌن االستثمار الفدرالٌة بما فٌها قانون األوراق المالٌة لعام
 1933م ،الذي أجاز أو شرع إصدار األوراق المالٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقانون األوراق المالٌة
لعام 1934م ،الذي ٌنظم بٌع وشراء األوراق المالٌة.
وألجل جعل األمور واضحة أصدرت هٌبة األوراق واألسواق المالٌة ) (SECرسالة واضحة وقاطعة بؤنه
مالم تإسس مهنة المحاسبة منظمة أو هٌبة ما لوضع المعاٌٌر فان هٌبة األوراق المالٌة ستقوم بنفسها بتطوٌر
المبادئ المحاسبٌة )البلقاوي ،)2009 ،ونتٌجة للتهدٌدات السابقة عقب األزمة االقتصادٌة الكبرى قام المجمع
األمرٌكً بتكوٌن لجنة هٌبة المبادئ المحاسبٌة ( )APBبهدؾ إقرار مبادئ محاسبٌة مقبولة عموما ا (لطفً،
" ،)2006وفً عام 1934م صدرت أول وثٌقة لتطوٌر المبادئ المحاسبٌة المقبولة عموماا ،واتبع المعهد فً
تلك الوثٌقة منهجا ا وصفٌا ا ٌمثل جرداا مٌدانٌا ا للمبادئ المحاسبٌة السابدة ،أي اعتمد المدخل العملً البرجماتً
لتكوٌن النظرٌة المحاسبٌة ،ولقد ركز المعهد فً هذه الوثٌقة على مبدأٌن أساسٌٌن هما ،مبدأ الثبات فً إتباع
النسق ،ومبدأ اإلفصاح التام" (حنان ،2006:ص ،)39ولقد وجهت انتقادات كثٌرة إلى هٌبة المبادئ
المحاسبٌة ( )APBوأسلوب عملها ،ولعل أهم انتقاد وجه لهذه الهٌبة هو خضوعها للضؽوط الخارجٌة بشكل
خاص من قبل المكاتب المحاسبٌة الثمانٌة الكبار فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (آنذاك) ،ومن قبل هٌبة
األوراق واألسواق المالٌة ( ،)SECكما أن أسلوب عملها لم ٌخرج عن نطاق أسلوب (إطفاء الحرابق) لحل
المشاكل الملحة جداا (لطفً.)2006 ،
المرحلة الثالثة :مرحلة التسٌٌس (من عام  -0092حتى الوقت الحاضر)-:
منذ إنشاء مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBاعتمدت مدخبلا علمٌا ا (استنباطٌا ا -استقرابٌا ا) ،وكذلك
جعلت عملٌة التنظٌم المحاسبً ووضع معاٌٌر ذات طابع سٌاسً واجتماعً ،وذلك بعد حمبلت االنتقادات

المكثفة ضد هٌبة المبادئ المحاسبٌة (حنان ،2006:ص ،)42وعند إنشاء مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة
( )FASBعام 1973م ،كان ؼٌاب نظرٌة المحاسبة واضحا ا لجمٌع الجهات المعنٌة ،ولقد لوحظ ذلك فً
أمر تكلٌؾ المجلس فبدالا من تكلٌفه بمهمة تحدٌد الفروض والمبادئ المحاسبٌة كما كان ذلك بالنسبة للهٌبة،
ٌبٌن التكلٌؾ أن المهمة الموكلة للمجلس ذات شقٌن وهً (لطفً ،2006:ص-:)317
المهمة األولى :تكوٌن اإلطار المفاهٌمً لنظرٌة المحاسبة-:
 -4-1-1-1مشروع اإلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة (-:)FASB
لقد اعتمد مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ) )FASBعند صٌاؼته إلطاره المفاهٌمً ،خبلل الفترة من
1978م ،إلى 1985م ،على ثبلث دراسات رابدة ،وهً (حنان ،2006:ص ص-:)134-133
أ -تقرٌر لجنة ) (ASOBATبعنوان (بٌان حول النظرٌة األساسٌة للمحاسبة) الصادر عن الجمعٌة
ُ
حٌث تم التركٌز على البعد االجتماعً للتقارٌر المالٌة.
األمرٌكٌة للمحاسبة ) )AAAعام 1966م،
ب -تقرٌر لجنة  (Trueblood)1لدراسة أهداؾ التقارٌر المالٌة الصادر عن المعهد األمرٌكً للمحاسبٌن
ُ
حٌث تم االقتصار على المستخدمٌن التقلٌدٌٌن ،والمستثمرٌن
القانونٌٌن ) (AICPAعام 1973م،
والمقرضٌن.
ج -تقرٌر الشركات الصادر عن معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً انكلترا ووٌلز ) )ICAEWعام 1975م،
ُ
حٌث كانت المطالبة بخدمة فبات جدٌدة  :العمال ،الحكومة ،المجتمع عموماا.
ولقد حقق مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBبالنسبة لئلطار المفاهٌمً نشاطا ا علمٌا ا وإنتاجا ا متمٌزاا،
وقدم بذلك قاعدة هامة لتطوٌر نظرٌة المحاسبة إذ صدر عن المجلس بٌن عامً 1978م1985 -م ،ستة
بٌانات كما صدر حدٌثا ا بٌان سابع فً عام 2000م.

1

Committee was formed by the American Institute of Certified Public Accountants in
1972, and developed the Objective of Financial Statements

وفٌما ٌلً حصر لعناوٌن وأرقام البٌانات الصادرة عن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ()FASB
(حنان ،2006:ص ص-:)44-43
 -1البٌان رقم ( )1عام  1978بعنوان (أهداؾ التقرٌر المالً لمنشآت األعمال).
 -2البٌان رقم ( )2عام  1980بعنوان (الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة).
 -3البٌان رقم ( )3عام  1980بعنوان (عناصر القوابم المالٌة لمنشآت األعمال).
 -4البٌان رقم ( )4عام  1980بعنوان (أهداؾ التقرٌر المالً فً المنظمات ؼٌر الهادفة للربح).
 -5البٌان رقم ( )5عام  1984بعنوان (االعتراؾ والقٌاس فً القوابم المالٌة لمنشآت األعمال).
 -6البٌان رقم ( )6عام  1985بعنوان (عناصر القوابم المالٌة) والذي حل محل البٌان رقم (.)3
 -7البٌان رقم ( )7عام  2000بعنوان (استخدام معلومات التدفق النقدي والقٌمة الحالٌة فً القٌاسات
المحاسبٌة).
المهمة الثانٌة :إصدار معاٌٌر التطبٌق العملً-:
لقد حقق مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBنجاحا ا ملحوظا ا أٌضا ا بالنسبة لمعاٌٌر التطبٌق العملً ،فقد
صدر عن المجلس حتى عام 1995م )121( ،معٌاراا محاسبٌا ا تناولت المبادئ السابقة بالتعدٌل وإعادة
الصٌاؼة والتوضٌح ،كما أصدرت الهٌبة إلى جانب المعاٌٌر السابقة دراسات تفسٌرٌة حٌث قدمت إلى ؼاٌة
عام 1994م )21( ،دراسة تفسٌرٌة ،وكذلك تم إصدار أكثر من ( )94نشرة فنٌة ( لطفً.)2006 ،
"إن تلك المرحلة التً أطلق علٌها مرحلة التسٌٌس تمثل مرحلة وضع المعاٌٌر بدالا من المبادئ ،فقد تم
ُ
حٌث توجهت المنظمات الحكومٌة مثل ( )SECوشبه
االنتقال من مفهوم المبادئ إلى مفهوم المعاٌٌر،
الحكومٌة مثل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBوكذلك المنظمات المحاسبٌة الدولٌة مثل مجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBنحو إصدار معاٌٌر ملزمة والتركٌز على ضرورة مراعاتها فً المجتمع

الدولً ككل (حنان" ،)2009 ،ومن هنا اختٌر مصطلح معاٌٌر بدالا من مصطلح المبادئ عندما أصبح
مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBمسبوالا عن صٌاؼة اإلطار المفاهٌمً للمحاسبة فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،وما زالت الجهود مستمرة حتى اآلن فً محاولة بناء إطار مبلبم للنظرٌة المحاسبٌة ،مع
الـتؤكٌد على أن تلك النظرٌة ٌجب أن تتؽٌر باستمرار فً ضوء التؽٌرات فً بٌبة األعمال وفً ظل
احتٌاجات مستخدمً المعلومات المحاسبٌة" (لطفً ،2006:ص.)319
 -5-1-1-1مشروع اإلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (-:)IASB
فً العام 1989م ،قامت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASCبوضع ونشر اإلطار المفاهٌمً إلعداد
وعرض القوابم المالٌة ،وتم فً العام 2001م ،تعدٌل هذا اإلطار من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
( ،)IASBوٌشكل اإلطار المشار إلٌه سابقاا ،اإلطار النظري الذي ٌتم بموجبه االسترشاد فً عملٌة تحدٌد
األحداث والعملٌات التً ٌتوجب المحاسبة عنها وتسجٌلها ،وكٌفٌة قٌاس تلك األحداث ،وكٌفٌة توصٌل
المعلومات الخاصة بذلك إلى المستخدمٌن القوابم المالٌة ،باإلضافة إلى االسترشاد به من قبل مجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة ( )IASBفً عملٌة إصدار معاٌٌر جدٌدة و إجراء التعدٌبلت على المعاٌٌر الموجودة حالٌا ا
باإلضافة إلى معالجة أي من الموضوعات المحاسبٌة التً لم ٌتم تؽطٌتها بشكل مباشر فً معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة الحالٌة ،باإلضافة إلى ما سبق فان الهدؾ من اصدار اإلطار المفاهٌمً إلعداد وعرض القوابم
المالٌة مساعدة هٌبات وضع المعاٌٌر الوطنٌة على تطوٌر المعاٌٌر الوطنٌة ،باالضافة الى مساعدة
مستخدمً المعلومات المحاسبٌة على تفسٌر المعلومات الواردة فً القوابم المالٌة والتعرؾ على الخلفٌة التً
من خبللها تم اعداد القوابم المالٌة (أبو نصار وحمٌدات.)2008 ،
وٌتناول نطاق اإلطار المفاهٌمً إلعداد وعرض القوابم المالٌة المواضٌع التالٌة (لطفً ،2004:ص-:)458
 -1أهداؾ القوابم المالٌة.
 -2مستخدمً المعلومات المحاسبٌة.

 -3الخصابص النوعٌة التً تحدد صبلحٌة المعلومات فً القوابم المالٌة.
 -4التعرٌؾ واالعتراؾ والقٌاس للعناصر التً تبنى منها القوابم المالٌة.
 -5مفاهٌم رأس المال والحفاظ علٌه.
 -6-1-1-1المشروع المشترك لتطوٌر اإلطار المفاهٌمً بٌن )-:(IASB & FASB
ٌرى الباحثان ) )Manh & Romanأن كل من اإلطارٌن قد فشبل فً انتاج مجموعة متوافقة من المعاٌٌر
وأن كبل من المجلسٌن مدرك لهذا الفشل بدورهما ٌقول ) )Jones & Wolnizer,2003بؤنه لكً تفلح
أطر المفاهٌم فً تطوٌر معاٌٌر أكثر توافقا ا علٌها أن ال تترك مجال للجدل حول المسابل المفاهٌمٌة إلى حٌن
إصدار معاٌٌر جدٌدة ،وبحٌث أن كل مرة تنشؤ فٌها مشكلة محاسبٌة لن ٌكون هناك ضرورة الختراع حلول
عاجلة من جدٌـد (السوٌح.)2012 ،
وبالتالً فان كبلا من (ٌ )IASB & FASBعتقدان بؤن اإلطار المفاهٌمً المشترك سوؾ ٌسرع من االلتقاء
بٌن كل من المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والمعاٌٌراألمرٌكٌة ،وهذا بالتالً ٌقود إلى مجموعة
موحدة من المعاٌٌر العالمٌة عالٌة الجودة ،وفً أكتوبر 2004م ،اتفق كل من المجلسٌن على أن ٌضٌفا إلى
أجنداتهما مشروع مشترك لتطوٌر إطار مفاهٌمً مشترك ٌبنى على إطارٌهما الحالٌٌن ،وقد اتخذ المجلسٌن
قرارات احتٌاطٌة بخصوص مدخل تناول هذا المشروع ) ،(FASB,2012والذي ٌتركز فً اآلتً
(المرجع السابق ،ص ص -:)10-9
 .1المشروع ٌجب أن ٌركز مبدبٌا ا على المشارٌع فً القطاع الخاص ،وبعد ذلك ٌنظر فً إمكانٌة تطبٌق
المفاهٌم على القطاعات األخرى.
ٌ . 2جب تقسٌم المشروع إلى مراحل ،وٌكون التركٌز المبدبً على انجاز التقارب بٌن اإلطارٌن وتحسٌن
جوانب معٌنة والمتعلقة باألهداؾ ،الخصابص النوعٌة ،العناصر ،االعتراؾ والقٌاس .كما ٌجب فً نفس

الوقت إعطاء أولوٌة للمسابل التً ٌمكن أن ٌنتفع بها المجلسٌن فً األمد القصٌر فً مواجهة مراجعة
المعاٌٌر الموجودة أو إصدار جدٌدة.
ٌ .3جب أن ٌكون نتاج المشروع وثٌقة واحدة ،لها ملخص وتوصٌات.
واستناداا لما سبق تم التخطٌط لتنفٌذ مشروع تطوٌر اإلطار المفاهٌمً المشترك بٌن كل من (& FASB
 ،)IASBإلى ثمان مراحل نستعرضها باختصار ونبٌن موقفها الحالً ،ففً المرحلة األولى تم تحدٌد أهداؾ
القوابم المالٌة والخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،ولقد انجزت هذه المرحلة وأصدر بٌان مشترك
ٌتضمن األهداؾ والخصابص النوعٌة فً سبتمبر 2010م.
وفً نهاٌة سنة 2010م ،قرر كل من المجلسٌن تؤجٌل العمل على المشروع المشترك إلى أن ٌتم اكتمال
مشارٌع أخرى طاربة للتقرٌب بٌن المجلسٌن ،فً سبتمبر 2012م قرر مجلس ( )IASBأن ٌعٌد تنشٌط
المشروع تحت مسمى " ،"IASB-only comprehensive projectوقد تم دمج معظم المراحل
المتبقٌة ضمن هذا المشروع والمتمثلة فً المرحلة الثانٌة :عناصر القوابم المالٌة واالعتراؾ ،والمرحلة
الثالثة :القٌاس ،والمرحلة الرابعة :الوحدة المعد عنها التقارٌر ،والمرحلة الخامسة :العرض واالفصاح،
والمرحلة السادسة :الؽرض ومركزه (من حٌث االلزام) ،بٌنما تم اٌقاؾ العمل على المرحلة السابعة:
والمتعلقة بالتطبٌق للوحدات ؼٌر الهادفة للربح ،والمرحلة الثامنة :والمتعلقة بالمسابل المتبقٌة (المرجع
السابق.)2012 ،
 -2-1-1القوائم المالٌة واحتٌاجات المستثمرٌن من المعلومات المحاسبٌة-:
ٌشٌر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBفً معٌاره األول المتعلق بعرض القوابم المالٌة إلى أن "
القوابم المالٌة ذات الؽرض العام ،تعتبر من أهم مصادر المعلومات المالٌة ،والتً تهدؾ إلى توفٌر
ُ
بحٌث تكون المعلومات
المعلومات المالٌة عن المركز المالً للمنشؤة وعن نتٌجة أعمالها والتدفق النقدي لها،
التً تحتوٌها القوابم المالٌة مفٌدة فً اتخاذ القرارات االقتصادٌة لشرٌحة عرٌضة من مستخدمً القوابم

المالٌة" (أبو نصار وحمٌدات ،2008:ص ،)21وتقسـم القوابـم المالٌة ذات الؽـرض العـام إلى قوابـم مالٌة
أساسـٌة :وتشمل قابمة الدخل ،والمركز المالً وقابمة التؽٌر فً حقوق الملكٌة ،وقابمة التدفقات النقدٌة،
باالضافة الى االٌضاحات المتممة للقوابم المالٌة األساسٌة ،وقوابم مالٌة ملحقة (.)IASB,1989
وتقوم معظم الشركات بنشر القوابم المالٌة من خبلل التقرٌر السنوي أو نصؾ السنوي أو الربع سنوي،
وٌحتوي التقرٌر عادة باإلضافة إلى القوابم المالٌة معلومات أخرى إضافٌة قد ال تتطلبها معاٌٌر المحاسبة
واإلببلغ المالً الدولٌة (أبو نصار وحمٌدات" ،)2008 ،مثل موارد المنشؤة وااللتزامات والمكاسب....إلخ،
وقد تقوم اإلدارة بتوصٌل هذه المعلومات إلى األطراؾ الخارجٌة عن طرٌق وسابل التقارٌر المالٌة ولٌس
من خبلل القوابم المالٌة الرسمٌة وذلك ألن األخٌرة تخضع لقواعد صارمة وتنظٌمٌة ،وبالنسبة للمعلومات
التً ٌجب توصٌلها عن طرٌق التقارٌر المالٌة ولٌس من خبلل القوابم المالٌة فإنها قد تتخذ أشكاالا مختلفة
وتتعلق بموضوعات عدٌدة ،وبالتالً فإن التقارٌر المالٌة للمنشؤة قد تشمل معلومات مالٌة وؼٌر مالٌة
ونشرات أو تقارٌر مجلس اإلدارة والتنبإات المالٌة واألخبار ذات الصلة بالمنشؤة ووصؾ للخطط
والتوقعات وكذلك التؤثٌر البٌبً أو االجتماعً ألعمال المنشؤة" (حماد ،2002:ص ص.)40-39
وف اقا لئلطارالمفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (ٌ ،)IASBمكننا تقسٌم الجهات المستفٌدة من القوابم
المالٌة إلى قسمٌن (المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن ،2001:ص ص-:)85-82
 . 1مستخدمٌن ذوي مصالح مباشرة :وهإالء ٌكون لهم مصالح مباشرة فً استمرارٌة المشروع وٌسعون
دابما ا لمتابعة وضعه المالً وتطوره من خبلل مخرجات النظام المحاسبً وٌمكن تعدادهم على النحو التالً
(المستثمرٌن الحالٌٌن ،االدارة ،المقرضون ،المستثمرٌن المرتقبٌن ،السلطات الضرٌبٌة ،والعمال).
 . 2مستخدمٌن ذوي مصالح ؼٌر مباشرة :وهً األطراؾ التً ال ترتبط بشكل مباشر مع المنشؤة ،وقد تحتاج
للمعلومات المحاسبٌة ومخرجات النظام المحاسبً لخدمة بعض األطراؾ ذات المصلحة المباشرة فً
المنشؤة ،ومن األمثلة على هذه األطراؾ (المحللٌن المالٌٌن ،أسواق المال ،جهات أخرى).

 -1-2-1-1أهداف القوائم المالٌة وفقا ً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (-:)IASB
وفقا ا للبٌان المفاهٌمً إلعداد وعرض القوابم المالٌة المنشور من قبل لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
( )IASCفً سنة 1989م ،والمعدل من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBفً العام 2001م،
فان القوابم المالٌة تهدؾ إلى" تقدٌم معلومات حول المركز المالً ،ونتابج األعمال من ربح أو خسارة
ُ
بحٌث تكون مفٌدة لقاعدة عرٌضة من المستخدمٌن فً عملٌة اتخاذ القرارات
والتدفقات النقدٌة للمنشؤة،
االقتصادٌة" (أبو نصار وحمٌدات ،2008:ص.)6
إن العامل المشترك لجمٌع مستخدمً القوابم المالٌة هو الحصول على معلومات تساعدهم فً عملٌة تقٌٌم
مدى قدرة المنشؤة فً تولٌد تدفقات ن قدٌة أو تدفقات شبه نقدٌة وتوقٌت ودرجة التؤكد من مدى حصول هذه
التدفقات فً المستقبل ،ومن جهة أخرى فان ما ٌعرض فً القوابم المالٌة هً معلومات مالٌة ،فً حٌن
ٌحتاج مستخدمً القوابم المالٌة للعدٌد من المعلومات ؼٌر المالٌة ،ونظراا لعدم إمكانٌة تلبٌة جمٌع ما ٌحتاجه
مستخدمً القوابم المالٌة من معلومات ،فان القوابم المالٌة ذات الؽرض العام ،تركز على تلبٌة المعلومات
التً تشكل قاسما ا مشتركا ا بٌن جمٌع مستخدمً القوابم المالٌة (المرجع السابق.)2008 ،
 -2-2-1-1المعلومات التً ٌحتاجها المستثمر بسوق األوراق المالٌة-:
إن التركٌز فى الطلب على جودة المعلومات ٌكون عادة على المستثمرٌن فى األسهم والسندات ،أما بقٌة
مستخدمى التقارٌر المالٌة كؤصحاب الدٌون الخاصة والعمالة والحكومة فٌمكنهم عن طرٌق قنوات اتصال
خاصة ،الوصول إلى المعلومات التى ٌحتاجون إلٌها لتلبٌة أؼراض الرقابة واتخاذ القرارات األمر الذى ال
ٌتاح للمستثمرٌن العادٌٌن فى األسهم والسندات ،وهناك تداخل كبٌر بٌن حاجة المستثمرٌن وحملة األسهم،
فحملة األسهم من ؼٌر المدٌرٌن هم فى األصل مستثمرٌن ،وبالتالى ال ٌمكنهم الوصول إلى المعلومات
األساسٌة التى ٌطلبونها التخاذ القرارات االستثمارٌة إال من خبلل التقارٌر المالٌة (أبو الخٌر" ،)2009 ،وقد
ورد ضمن اإلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBأن فبة المستثمرٌن هم الجهة األكثر

تحمبلا للمخاطر باعتبارها تزود المنشؤة برأس المال ،وبالتالً فان تزوٌد المستثمرٌن بالمعلومات التً
ٌحتاجونها سٌلب ً معظم ما ٌحتاجه بقٌة مستخدمً القوابم المالٌة من معلومات مالٌة عامة" (أبو نصار
وحمٌدات ،2008:ص.)5
وعلى هذا األساس فإن الباحث سٌركز عند اختباره للخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،على منفعة
المعلومات المحاسبٌة لقرارات المستثمرٌن ،باعتبارهم الجهة التً ال تستطٌع الوصول إلى المعلومات
األساسٌة التى ٌطلبونها التخاذ القرارات االستثمارٌة إال من خبلل التقارٌر المالٌة ،باعتبار التقارٌر المالٌة
المصدر الوحٌد للمستثمرٌن الذي ٌمكن من خبلله الحصول على المعلومات المحاسبٌة.

 -2-1المبحث الثانً
مفهوم الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
فً محاولة لوضع نظرٌة محاسبٌة تنطلق من خلفٌة فلسفة علمٌة وتنال قبول المحاسبٌن وتحل مشاكلهم
العملٌة المستجدة أصدرت الجمعٌة األمرٌكٌة للمحاسبة ( )AAAفً عام 1966م ،دراسة باسم (بٌان حول
النظرٌة األساسٌة للمحاسبة) ،وقد ربطت هذه الدراسة أهداؾ المحاسبة باحتٌاجات مستخدمً التقارٌر المالٌة
إلى معلومات مفٌدة ،وهذه نقطة تحول جوهرٌة فً البحث المحاسبً ،ولقد كانت هذه الدراسة أول تحول فً
البحث المحاسبً نحو النفعٌة (حنان ،)2006 ،إن تحدٌد أهداؾ التقارٌر المالٌة هو نقطة البداٌة لتطبٌق
منهج فابدة المعلومات المحاسبٌة فً ترشٌد قرارات المستفٌدٌن ،أي أن المعلومات الجٌدة هً تلك المعلومات

األكثر فابدة فً مجال ترشٌد القرارات ،وٌقصد بمفاهٌم الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة "تلك
ُ
بحٌث تكون ذات فابدة كبٌرة لكل من
الخصابص التً ٌجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبٌة المفٌدة،
المسبولٌن عن وضع المعاٌٌر المناسبة ،والمسبولٌن عن إعداد التقارٌر المالٌة ،فً تقٌٌم نوعٌة المعلومات
التً تنتج عن تطبٌق الطرق واألسالٌب المحاسبٌة البدٌلة" (الصباغ ،2008:ص ،)32وتعرؾ هذه
الخصابص بؤنها "صفات تجعل المعلومات المعروضة فً القوابم المالٌة ذات فابدة لمستخدمً المعلومات
المحاسبٌة ،وتجعل المعلومات المحاسبٌة ذات جودة عالٌة" (أبونصاروحمٌدات ،2008:ص ،)7كما تعرؾ
بؤنها "خصابص نوعٌة تجعل المعلومات المعروضة فً التقارٌر المالٌة مفٌدة للمستخدمٌن فً اتخاذ
القرارات االقتصادٌة" (الصباغ ،2008:ص ،)32وفٌما ٌلً سٌتم التعرؾ على الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة وفقا ا لما هو وارد فً االطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (.)IASB
 -1-2-1الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة وفقا لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (-:)IASB
فً العام 1989م ،قامت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASCبوضع ونشر اإلطار المفاهٌمً إلعداد
وعرض القوابم المالٌة ،وتم فً العام 2001م ،تعدٌل هذا اإلطار من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
( ،)IASBوبالنظر إلى هذا اإلطار نجد أن المجلس اعتمد على المنهج النفعً الجدٌد ،فركز على منفعة
المعلومات المحاسبٌة ،واعتبر أن تحدٌد أهداؾ القوابم المالٌة ،هو نقطة البداٌة لتطبٌق منهج فابدة المعلومات
المحاسبٌة فً ترشٌد قرارات المستفٌدٌن ،أي أن المعلومات الجٌدة هً تلك المعلومات األكثر فابدة فً مجال
ترشٌد القرارات ،وٌقصد بمفاهٌم جودة المعلومات "تلك الخصابص التً ٌجب أن تتسم بها المعلومات
المحاسبٌة المفٌدة ،هذه الخصابص تكون ذات فابدة كبٌرة لكل من المسبولٌن عن وضع المعاٌٌر المناسبة،
والمسبولٌن عن إعداد التقارٌر المالٌة ،فً تقٌٌم نوعٌة المعلومات التً تنتج عن تطبٌق الطرق واألسالٌب
المحاسبٌة البدٌلة" (الصباغ ،2008:ص.)32

والشكل التالً ٌوضح الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة وفقا ا لئلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة (-:)IASB
الجودة

الموثوقٌة

القابلٌة للمقارنة

القابلٌة للفهم

المالئمة

األهمٌة النسبٌة

التحفظ

الحٌاد

الجوهر فوق الشكل
(المضمون)

التمثٌل الصادق

االكتمال

المحددات والقٌود

التوازن بٌن الخصائص النوعٌة

التوازن بٌن التكلفة والمنفعة

التوقٌت المناسب (الوقتٌة)

الشكل رقم ()1.0الخصائص النوعٌـة للمعلومات المحاسبٌة)van Beest and ((IASB
)Braam:2006,p12

وبالنظر إلى الشكل السابق ٌتضح ماٌلً-:
 -1-1-2-1الخصائص النوعٌة األساسٌة تنقسم إلى اآلتً-:
 -1-1-1-2-1خاصٌة األساسٌة :القابلٌة للفهم-:

وتتطلب هذه الخاصٌة قابلٌة المعلومات المحاسبٌة للفهم من قبل المستخدمٌن للمعلومات المحاسبٌة،
"وٌفترض أن لدى مستخدمً المعلومات المحاسبٌة مستوى معقول من المعرفة فً مجال المحاسبة وفً
مجال أعمال المنشؤة ونشاطاتها االقتصادٌة ،ولدٌهم الرؼبة فً بذل الجهد الكافً لدراسة المعلومات
المحاسبٌة المقدمة فً التقارٌر المالٌة للشركة ،كما ٌجب أن تكون المعلومات المالٌة المعروضة بعٌدة عن
التعقٌد والصعوبة ،إال أن ذلك ال ٌعنً عدم عرض المعلومات المحاسبٌة المتعلقة بالعملٌات واألحداث
المعقدة كما فً بعض عملٌات األدوات المالٌة مثل المشتقات المالٌة ،ولكن ٌجب أن تكون معروضة بشكل
سهل وواضح ومفهوم بقدر الممكن" (أبو نصار وحمٌدات ،2008:ص.)7
 -2-1-1-2-1خاصٌة األساسٌة :المالئمة-:
ل كً تكون المعلومات مفٌدة فإنها ٌجب أن تكون مبلبمة الحتٌاجات متخذي القرارات ،وتعتبر المعلومات
مبلبمة للمستخدمٌن "إذا كان لها تؤثٌر على القرارات االقتصادٌة التً ٌتخذونها ،وذلك عن طرٌق مساعدتهم
فً تقٌٌم األحداث الماضٌة والحالٌة و المستقبلٌة أو تعزٌز أو تعدٌل ما سبق التوصل إلٌه من
تقٌٌم")" )IASB:1989,P9وتعتبر المعلومات المالٌة المعروضة مبلبمة لدورها التنبإي ،فً التنبإ باألداء
المتوقع للمنشؤة فً الفترات القادمة وبقدرة المنشؤة فً مواجهة األحداث والمتؽٌرات المستقبلٌة ؼٌر
المتوقعة ،ومن المعلوم أن هناك تداخل بٌن الدورٌن التنبإي والتؤكٌدي ،فمثبلا المعلومات المعروضة عن
الوضع الحالً تمكن مستخدم المعلومات المالٌة من تؤكٌد أو تقٌٌم التوقعات السابقة ،وكذلك التنبإ بالمستقبل"
(أبونصاروحمٌدات ،2008:ص.)7
وتستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالً واألداء (نتابج األعمال) فً الماضً كؤساس للتنبإ بالمركز
المالً واألداء فً المستقبل ،باإلضافة إلى أٌة أمور أخرى تهم المستخدمٌن بصورة مباشرة مثل أرباح
األسهم والرواتب وتحركات أسعار األسهم ومدى قدرة المنشؤة على سداد التزاماتها عند استحقاقها ،وال
ٌشترط ألن تكون للمعلومات قدرة تنبإٌة أن تكون صراحة فً صورة تنبإات ،ومع ذلك فانه ٌمكن تحسٌن

القدرة على عمل تنبإات باستخدام البٌانات المالٌة من خبلل أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعملٌات
واألحداث الماضٌة ،فعلى سبٌل المثال ٌمكن زٌادة القدرة التنبإٌة بالدخل عن طرٌق اإلفصاح بصورة
مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات ؼٌر العادٌة وؼٌر المتكررة (.)IASB,1989
 -1خاصٌة ثانوٌة :المادٌة أو(األهمٌة النسبٌة)-:
وترتبط خاصٌة المبلبمة بمفهوم المادٌة ،وقد ورد هذا المفهوم فً كثٌر من األطر المفاهٌمٌة للمحاسبة ،فقد
عرؾ مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBالمادٌة أو (األهمٌة النسبٌة) فً الفقرة ( )30من إطاره
المفاهٌمً على أنهٌ" :عتبر البند مادٌا ا أو ذو أهمٌة نسبٌة إذا ما كان حذفه أو عرضه بشكل خاطا سٌإثر فً
قرارات المستخدمٌن االقتصادٌة المبنٌة على واقع القوابم المالٌة ،وعلٌه فان مفهوم المادٌة ٌضع حداا فاصبلا
أو نقطة قطع للمبلبمة كونها خاصٌة أساسٌة ٌجب أن تتصؾ بها المعلومات لكً تكون مفٌدة "
(الصباغ ،2008:ص.)34
 -3-1-1-2-1خاصٌة أساسٌة :الموثوقٌة-:
لكً تكون المعلومات مفٌدة فانه ٌجب أن تكون موثوق بها ،أي ٌمكن االعتماد علٌها ،وتعتبر المعلومات
موثوق فٌها "إذا كانت خالٌة من األخطاء المادٌة والتحٌز ،وٌمكن االعتماد علٌها من قبل المستخدمٌن
وتعكس بصدق وأمانة المضمون الذي تهدؾ لتمثٌله" (.)IASB:1989,P10
وقد بٌن مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBأن هذه الخاصٌة تتحقق من خبلل توفر الخصابص
الفرعٌة التالٌة-:
 -1خاصٌة ثانوٌة :التمثٌل الصادق-:
حتى تكون المعلومات المالٌة موثوقة "ٌجب أن تعبر بصدق عن العملٌات المالٌة واألحداث األخرى التً
حدثت فً المنشؤة أو من المتوقع أن تعبر عنها بمعقولٌة" (أبو نصاروحمٌدات ،2008:ص ،)8فعلى سبٌل

المثال ٌجب أن تعبر المٌزانٌة العمومٌة بصدق عن العملٌات المالٌة واألحداث األخرى التً ٌنشؤ عنها
أصول والتزامات وحقوق ملكٌة للمنشؤة بتارٌخ إعداد التقارٌر وفقا ا ألسس االعتراؾ المحاسبٌة.
ونجد أن هناك أصول موجودة لدى المنشؤة ولكن ؼٌر ظاهرة فً القوابم المالٌة للمنشؤة ألنه ال ٌمكن تحدٌد
مبلػ ٌعبر بصدق عن قٌمتها ،مثل الشهرة المولدة داخلٌا ا والتً الٌتم االعتراؾ بها لعدم حدوث عملٌة مالٌة
تمثل بصدق المبلػ المحدد لها (المرجع السابق.)2008 ،
 -2خاصٌة ثانوٌة :تؽلٌب الجوهر أو(المضمون) على الشكل-:
لكً تمثل المعلومات بصدق العملٌات وؼٌرها من األحداث التً تمثلها "فانه من الضروري المحاسبة عن
تلك العملٌات واألحداث طبقا ا لجوهرها وواقعها االقتصادي ولٌس فقط طبقا لشكها القانونً"
( ، )IASB:1989,P11إذ ال ٌتطابق جوهر العملٌات واألحداث فً كافة األحوال مع شكها القانونً،
فعلى سبٌل المثال قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكٌة أحد الموجودات إلى طرؾ آخر بحٌث تظهر المستندات
بوضوح انتقال الملكٌة إلى الطرؾ اآلخر ،ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقٌات بٌن الطرفٌن تضمن استمرار
المنشؤة فً االستفادة بالمنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المرتبطة باألصل ،فً مثل هذه الحاالت ال ٌجب
االعتراؾ بعملٌة البٌع حٌث ال ٌعكس الشكل حقٌقة العملٌة التً تمت بافتراض أنه كانت هناك عملٌة
أصبلا(.)IASB,1989
 -3خاصٌة ثانوٌة :الحٌادٌة-:
تعنً خاصٌة الحٌاد "أن تكون المعلومات المالٌة ؼٌر متحٌزة ،بحٌث ال ٌتم إعداد وعرض القوابم المالٌة
لخدمة طرؾ أو جهة معٌنة من مستخدمً المعلومات المحاسبٌة على حساب األطراؾ األخرى ،أو لتحقٌق
ؼرض أو هدؾ محدد وإنما لبلستخدام العام ودون تحٌز" (أبو نصاروحمٌدات ،2008:ص ،)9فعلى سبٌل
المثال ٌجب عدم إخفاء المعلومات المحاسبٌة عن دابرة ضرٌبة الدخل لخدمة مصالح أصحاب المنشاة

وتحٌزاا لهم ،وعدم استخدام معالجات محاسبٌة تضخم األرباح بشكل مقصود لخدمة اإلدارة وتحسٌن تقٌٌم
األداء (المرجع السابق.)2008 ،
 -4خاصٌة ثانوٌة :خاصٌة التحفظ (الحٌطة والحذر)-:
ٌواجه معدي البٌانات المالٌة حاالت عدم التؤكد التً تحٌط بالعدٌد من المواقؾ ،منها إمكانٌة تحصٌل الدٌون
المشكوك فٌها والعمر اإلنتاجً المتوقع للتجهٌزات والمعدات ،وعدد حاالت المطالبات المتوقع حدوثها عن
الكفاالت والضمانات ،وٌتم األخذ بالحسبان حاالت عدم التؤكد هذه عن طرٌق اإلفصاح عن طبٌعتها ومداها،
وبتطبٌق أساس التحفظ عند إعداد البٌانات المالٌة ،والتحفظ هو "مراعاة لدرجة معقولة من الحذر ،عند
ممارسة السٌاسات التقدٌرٌة البلزمة للتوصل إلى التقدٌرات فً ظل ظروؾ عدم للتؤكد بحٌث ال ٌكون هناك
مبالؽة فً تقدٌر قٌم الموجودات أو الدخل أو تظهر المطلوبات والمصروفات بؤقل مما ٌجب"
( ،)IASB:1989,P11ومع ذلك ٌجب مراعاة أال ٌإدي تطبٌق أساس التحفظ على سبٌل المثال إلى خلق
احتٌاطٌات سرٌة أو مخصصات بؤكثر مما ٌجب ،أو التخفٌض المتعمد للموجودات والدخل أو التضخٌم
المتعمد للمطلوبات والمصروفات ،حٌث سٌإدي ذلك إلى عدم حٌادٌة البٌانات المالٌة ،ومن ثم فقدانها
لخاصٌة الوثوق بها وإلمكانٌة االعتماد علٌها(.)IASB,1989
 -5خاصٌة ثانوٌة :االكتمال-:
لتكون المعلومات مبلبمة" ،فان المعلومات فً التقارٌر المالٌة ٌجب أن تكون كاملة ضمن حدود المادٌة
والتكلفة ،وأي حذؾ فً المعلومات ٌمكن أن ٌجعلها خاطبة أو مضللة وبالتالً تصبح ؼٌر موثوقة وضعٌفة
من حٌث مبلبمتها" (الصباغ ،2008:ص.)35
 -4-1-1-2-1خاصٌة أساسٌة :القابلٌة للمقارنة-:
ٌجب أن ٌكون مستخدمً البٌانات المالٌة قادرٌن على إجراء مقارنات للبٌانات المالٌة على مر الفترات
الزمنٌة المختلفة ،وذلك لتحدٌد بعض االتجاهات المتعلقة بمركز المنشؤة المالً وأدابها ،كما ٌجب أن ٌكونوا

أٌضا ا قادرٌن على مقارنة البٌانات المالٌة لمختلؾ المنشآت وذلك لتقٌٌم المركز المالً واألداء النسبً وكذلك
التؽٌرات فً المراكز المالٌة لتلك المنشات ،ومن ثم فإن طرٌقة القٌاس والعرض لؤلثر المالً للعملٌات
واألحداث المتشابهة ٌجب أن تكون متسقة على مر الزمن بالنسبة للمنشؤة الواحدة ،كما ٌجب إعدادها أٌضا ا
بطرٌقة متسقة بالنسبة للمنشات المختلفة (" ،)IASB,1989وتقتضً عملٌة المقارنة الثبات فً استخدام
السٌاسات المحاسبٌة من فترة ألخرى ،أي االتساق فً تطبٌق تلك السٌاسات ،وكذلك ٌجب الثبات فً أسلوب
عرض القوابم المالٌة من فترة ألخرى وتصنٌؾ البنود ،وال ٌسمح للمنشؤة بتؽٌٌر السٌاسات المحاسبٌة إال فً
ظروؾ محددة تحقق خاصٌة المبلبمة والموثوقٌة ،أو كمتطلب لتشرٌع محلً أو متطلب لمعٌار دولً" (أبو
نصاروحمٌدات ،2008:ص .)10

 -2-1-2-1محددات المعلومات المحاسبٌة المفٌدة-:
وفقا ا لئلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBهناك أربعة محددات للمعلومات
المحاسبٌة المفٌدة وهً-:
 -1-2-1-2-1التوقٌت المناسب أو(الوقتٌة)-:
قد تفقد المعلومات مبلبمتها إذا حدث تؤخٌر ؼٌر ضروري فً التقرٌر عنها ،وقد تحتاج اإلدارة إلى المبلبمة
بٌن المزاٌا النسبٌة الناتجة عن توفٌر المعلومات فً الوقت المناسب من جهة ،والحاجة إلى توفٌر خاصٌة
إمكانٌة االعتماد على المعلومات والوثوق بها من جهة أخري ،وقد ٌتطلب توفٌر المعلومات فً توقٌت
مناسب فً العدٌد من الحاالت التقرٌر عن عملٌة أو حدث ما قبل معرفة كافة أبعاد تلك العملٌة أو الحدث،
مما ٌإثر سلبا ا على الثقة فً المعلومات وإمكانٌة االعتماد علٌها ،وعلى العكس من ذلك إذ أن تؤخٌر التقرٌر
عن العملٌة أو الحدث لحٌن معرفة كافة األبعاد المتعلقة بالعملٌة أو الحدث ٌزٌد كثٌراا من الثقة فً

المعلومات ،ولكنها تصبح قلٌلة الفابدة فً مساعدة المستخدمٌن على اتخاذ القرارات فً ؼضون ذلك،
ولتحقٌق نوع من التوازن بٌن مبلبمة المعلومات وإمكانٌة االعتماد علٌها ٌجب دابما ا أخذ احتٌاجات عملٌة
اتخاذ القرارات االقتصادٌة من المعلومات فً الحسبان ومحاولة الوفاء بذلك بقدر اإلمكان
(.)IASB,1989
 -2-2-1-2-1الموازنة بٌن التكلفة والمنفعة-:
"أي أن المنافع التً ٌتم الحصول علٌها من المعلوماتٌ ،جب أن تزٌد عن التكالٌؾ المتكبدة فً توفٌر هذه
المعلومات ،وال ٌوجد معٌار ثابت الختبار(التكلفة /المنفعة) ،لكل الحاالت كونها عملٌة اجتهادٌة لكل موقؾ
على حده" (أبو نصاروحمٌدات ،2008:ص .)10
 -3-2-1-2-1الموازنة بٌن الخصائص النوعٌة-:
هناك بعض المشاكل التً قد تنشؤ عند الموازنة بٌن الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة والتً تتضح
فٌما ٌلً(الصباغ ،2008:ص-:)IASB:1989,P13( ،)38
 -1احتماالت التعارض بٌن الخصابص الربٌسٌة للمعلومات المحاسبٌة (أي المبلبمة والموثوقٌة) ،إذ الٌوجد
توافق بٌن مبلبمة المعلومات ودرجة الوثوق بها ،فمثبلا قد ترفض معلومة معٌنة أو تقبل إذا كانت مبلبمة
ولكنها ؼٌر موثوق بها ،أو أنها موثوق بها ولكنها ؼٌر مبلبمة ،فؤرقام التكلفة التارٌخٌة تتمتع بدرجة عالٌة
من الثقة لخلوها من التحٌز ،إال أن إال أن األرقام التارٌخٌة بدرجة منخفضة من المبلبمة ألن تلك األرقام أقل
ارتباطا ا -أو تمثٌبلا -للواقع الفعلً.
 -2احتماالت التعارض بٌن الخصابص الفرعٌة كالتعارض بٌن التوقٌت المبلبم والقدرة التنبإٌة للمعلومات
المحاسبٌة ،فقد تصل المعلومة فً الوقت المناسب ولكنها ال تملك قدرة تنبإٌة عالٌة ،كما فً حالة األرقام
التكلفة التارٌخٌة ،كذلك فإن السرعة فً إعداد المعلومات ؼالبا ا ما ٌكون على حساب درجة الدقة واالكتمال
وعدم التؤكد.

وكنتٌجة لما سبق ٌتبٌن ضرورة إقامة التوازن أو المواءمة بٌن الخصابص النوعٌة للمعلومات ،وبصفة عامة
ٌجب إٌجا د نوع من التوازن المناسب بٌن تلك الخصابص من أجل تحقٌق أهداؾ البٌانات المالٌة ،وتخضع
عملٌة تحدٌد األهمٌة النسبٌة للخصابص فً الحاالت المختلفة للحكم والتقدٌر المهنً.
 -4-2-1-2-1الصورة العادلة والحقٌقٌة (العرض العادل)-:
ٌتم عادة وصؾ القوابم المالٌة بؤنها تظهر بصورة صحٌحة وعادلة ،أو تمثل بعدالة المركز المالً واألداء
والتؽٌرات فً المركز المالً" ،وتإدي عملٌة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة المناسبة ،الى توفر الخصابص
النوعٌة األساسٌة وبالتالً وجود قوابم مالٌة تقدم الصورة الصحٌحة والعادلة المعلومات واألحداث
االقتصادٌة" (.)IASB:1989,P13

 -3-1المبحث الثالث
بٌئة المحاسبة فً لٌبٌا ودراسات السوق والمتعلقة بالمصارف التجارٌة اللٌبٌة
 -1-3-1بٌئة المحاسبة فً لٌبٌا-:
تإدي المحاسبة وظٌفة خدمٌة فً المجتمع ،ولكً تإدي المحاسبة دورها من الناحٌة الفنٌة واالجتماعٌة
فٌجب أن تتجاوب مع حاجات المجتمع التً تتؽٌر دابماا ،كما ٌجب أن تعكس الظروؾ الثقافٌة واالقتصادٌة

والقانونٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة من خبلل عملها (تشوي وآخرون ،)2004 ،فالمحاسبة سواء كانت (علم)
أو (فن) كما ٌعتبرها البعض ،هً نشاط ٌتم ممارسته فً إطار نظام معٌن ٌنشؤ فً بٌبات مختلفة ،وبالتالً
من الطبٌعً أن تختلؾ ممارساته ونتابجه من بٌبة ألخرى باختبلؾ خصابص كل بٌبة (السوٌح ،مذكرة
رقم )1إن المتتبع لتطور المحاسبة ٌجد أن هناك اختبلفات جوهرٌة بٌن العدٌد من الدول ،والتفسٌر العام لهذه
االختبلفات المحاسبٌة ،هو أن أهداؾ المحاسبة ومعاٌٌرها وسٌاساتها وأسالٌبها تتؤثر بمجموعة من العوامل
البٌبٌة السابدة فً كل دولة (أبوزٌد" ،)2005،فمعاٌٌر المحاسبة ألي دولة هً نتاج تفاعبلت معقدة للعوامل
االقتصادٌة والتارٌخٌة واالجتماعٌة والتنظٌمٌة ،ومن ؼٌر المحتمل أن ٌتشابه هذا المزٌج فً دولتٌن ،لذلك
فان االختبلؾ أمر وارد ،وٌساعد تفهم هذه العوامل البٌبٌة على تحدٌد طبٌعة النظام المحاسبً القابم،
وإٌضاح أوجه االختبلؾ بٌنه وبٌن األنظمة المحاسبٌة األخرى" (تشوي وآخرون ،2004:ص.)57
وٌمكن عرض تؤثٌر العوامل البٌبٌة على المحاسبة فً لٌبٌا ،والتً تعكس بٌبة التقارٌر المالٌة فً لٌبٌا ،من
خبلل ثبلثة مستوٌات-:
 -1-1-3-1المستوى التشرٌعً-:
ٌختلؾ تؤثٌر األنظمة القانونٌة على المحاسبة من دولة إلى أخرى ،وبالتالً فان االعتراؾ بوجود اختبلفات
فً األنظمة القانونٌة بٌن الدول ٌعنً بشكل أو بآخر ،االعتراؾ بوجود اختبلفات فً األنظمة والممارسات
المحاسبٌة بٌن تلك الدول (أبوزٌد" ،)2005 ،وهناك نمطٌن ربٌسٌٌن من األنظمة القانونٌة :نظام القانون
العرفً ونظام القانون المكتوب (الرومانً) ،ولقد نشؤ نظام القانون العرفً فً انجلترا فً أعقاب الؽزو
النورمانً عندما كان القضاة ٌتصرفون بالنٌابة عن الملك ،حٌث ٌقدم هذا النوع من القانون حبلا لكل قضٌة
أو حالة معٌنة بدالا من صٌاؼة قانون أو قاعدة عامة ،وقد انتشر تؤثٌر هذا النوع من التنظٌم القانونً فً عدة
دول أهمها :الوالٌات المتحدة ،أسترالٌا ،اٌرلندا والهند ،وفً ظل مثل هذا النوع من البٌبة القانونٌة ال نتوقع
أن نجد القانون التجاري ٌتدخل فً وصؾ أي قواعد تفصٌلٌة للمحاسبة ،بل ٌترك األمر أمام االحتٌاجات

العملٌة ،والتطبٌق العملً اللذان ٌفرضان نفسهما فً صورة معاٌٌر محاسبٌة" (السوٌح،مذكرة رقم ،1ص
ص ،)8-7أما النوع الثانً من األنظمة فهو نظام القانون المكتوب (الرومانً) ،وٌختلؾ هذا النظام عن نظام
القانون العرفً فً أن قوانٌن المحاسبة تندمج ضمن القوانٌن المحلٌة ،وتمٌل إلى أن تكون أمراا منظراا
وإجرابٌا ا (تشوي وآخرون.)2004 ،
وبالنظر إلى البٌبة اللٌبٌة فً ذلك الوقت ،نجد أنه ومنذ االستقبلل عام (1951م) وحتى اكتشاؾ النفط عام
(1959م) استمرت أوضاع االقتصاد اللٌبً على حالها دون تؽٌٌر ،واعتبرت لٌبٌا من أفقر دول العالم مادٌا ا
وبشرٌاا ،وذلك وفقا ا لتقارٌر األمم المتحدة وصندوق النقد الدولً عن تلك الفترة ،أما فٌما ٌتعلق بالعنصر
البشري فإن االستعمار اإلٌطالً ،بطبٌعته االستٌطانٌة ،لم ٌقوم بؤٌة جهود لتجهٌز اللٌبٌٌن إلدارة ببلدهم من
خبلل التعلٌم والتدرٌب الفنً للمواطنٌن ،وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فً الكوادر الفنٌة والمالٌة واإلدارٌة
وندرة القوى العاملة المدربة (الحصادي" ،)2007 ،وفً ظل هذه الظروؾ ،صدر القانون التجاري اللٌبً
لسنة (1953م) من ضمن سلة من القوانٌن فً مجالً القانون العام والقانون الخاص ،والذي جاء كمحاولة
لتطوٌر التشرٌعات النافذة فً البٌبة اللٌبٌة ،ومن المعلوم أن أؼلب القوانٌن التً صدرت فً تلك الفترة أعدت
على أٌدي خبرات عربٌة ؼٌر مقٌمة (مصرٌة ،لبنانٌة ،عراقٌة..الخ ) ال تتوفر لدٌهم دراٌة كافٌة بظروؾ
البٌبة اللٌبٌة وبدون مشاركة فرٌق مناظر من الخبرات اللٌبٌة لعدم توفر هذا المستوى من الخبرات ،على
األقل بشكل كافً فً ذلك الوقت" (المرجع السابق ،ص.)11
وٌرى (أبوزٌد" ) 2005 ،أن المتتبع لظهور النظام المحاسبً فً لٌبٌا من خبلل صدور القانون التجاري
اللٌبً سنة (1953م) ٌ ،جد أن هذا النظام لم ٌؤتً كاستجابة لمتطلبات وتفاعبلت البٌبة المحلٌة فً ذلك
الوقت ،كما إننا نجد أن نظام المحاسبة الحالً فً لٌبٌا ٌركز على إعداد التقارٌر المالٌة الخارجٌة ،والتً ٌتم
إعدادها استجابة للمتطلبات القانونٌة ،بدالا من االستجابة لحاجات المستخدمٌن الخارجٌٌن للمعلومات المفٌدة،

كما أن القانون التجاري فً لٌبٌا لم ٌلزم الشركات بؤكثر من إعداد قابمة المٌزانٌة وحساب األرباح
والخسابر" (أبوزٌد ،2005:ص.)294
أما (السوٌح )2012 ،فٌرى "أن القانون التجاري وبالتحدٌد فٌما ٌتعلق بالمحاسبة ال ٌعتبر ،وخصوصا ا فً
الوقت الحاضر ،متطوراا بما ٌكفً لٌواكب التطورات المالٌة فً العالم الحدٌث ،وأن القانون التجاري ٌفتقد
لكثٌر من المفاهٌم المحاسبٌة الحدٌثة (كالتعرٌفات بمفاهٌم أهم بنود القوابم المالٌة) وٌتصؾ بالسطحٌة فً
ترشٌد الممارسات المحاسبٌة" (السوٌح ،2012:ص.)16
وبالرؼم من أن هذا ال قانون مازال ساري المفعول ،فإن المتتبع لواقع التطبٌق المحاسبً فً لٌبٌاٌ ،مكن أن
ٌبلحظ وبسهولة ما ٌلً (الحصادي ،2007:ص-:)13
 -1وجود بٌبة محاسبٌة متعارضة مع النصوص القانونٌة الواردة فً القانون التجاري ،مع وجود بعض
االستثناءات الشكلٌة مثل االلتزام بالدفاتر والسجبلت القانونٌة ووجود شكلً للجان المراقبة فً أؼلب
الشركات المساهمة وبقٌة شركات األموال األخرى وكذلك االلتزام ببعض من اإلجراءات التنظٌمٌة األخرى.
 -2إن نوعٌة المعلومات المحاسبٌة التً ٌمكن الحصول علٌها من التقارٌر المالٌة السابدة فً أؼلب الشركات
اللٌبٌة ،وباألخص من منظور المحاسبة المالٌة المعاصرة ،ال تخرج عن كونها ناقصة ،ؼٌر موثوق فٌها،
ؼٌر مناسبة من حٌث التوقٌت وؼٌر قابلة للمقارنة وبالتالً ؼٌر صالحـــة ألؼــــراض التحلٌــل واتخـــاذ
القــرارات (التشؽٌلٌة/التموٌلٌة/االستثمارٌة/الرقابٌة) وهذا ٌعنً ببساطة فشل الممارسات المحاسبٌة بما فً
ذلك أعمال المراجعة المالٌة فً تقدٌم معلومات محاسبٌة ذات جودة عالٌة  ،ونتٌجة لؤلسباب سابقة الذكر فانه
ٌصعب ،تصنٌؾ النظام المحاسبً اللٌبً ،وتحدٌد ما إذا كان هذا النظام ٌؤخذ المنحى العرفً أو (الرومانً).
وٌعتبر قانون رقم  1لسنة 2005م ،المنظم ألنشطة المصارؾ اللٌبٌة ،من أهم التطورات التشرٌعٌة التً كان
ٌمكن أن ٌكون لها دور فً تطوٌر مجال المحاسبة وقد نص هذا القانون فً المادة رقم ( )25على وجوب
استخدام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً إعداد القوابم المالٌة للمصارؾٌ ،لً ذلك النظام األساسً لسوق

األوراق المالٌة ،الذي اشترط فً المادة رقم ( )55بؤن تكون القوابم المالٌة للشركات المدرجة معدة وفقا ا
لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،وبالرؼم من ذلك ٌمكن للمطلع على القوابم المالٌة للشركات اللٌبٌة المدرجة فً
السوق اللٌبً سواء كانت من المصارؾ أم ال أن ٌتؤكد من عدم تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة (السوٌح.)2012 ،
 -2-1-3-1تأثٌر الضرائب-:
حسب هذا العامل تصنؾ األنظمة المحاسبٌة فً دول العالم إلى أنظمة تعمل تحت تؤثٌر ملحوظ من التشرٌع
الضرٌبً (كما فً دول ؼرب أوروبا) ،وأخرى تعمل بشكل مستقل تماما ا عن ما تفرضه التشرٌعات
الضرٌبٌة (كما فً برٌطانٌا وأسترالٌا) ،وتؤثٌر الضرابب ٌكون كبٌر على الممارسات المحاسبٌة إذا ما
أصرت السلطات الضرٌبٌة على أن تكون السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة لؽرض تحدٌد الدخل الضرٌبً
هً نفسها المستخدمة لؽرض إعداد التقارٌر المالٌة المنشورة (المرجع السابق" ،)2012 ،والمتفحص فً
القانون الضرٌبً اللٌبً ال ٌجد ما ٌشبه هذا المبدأ ،خصوصا ا مع محدودٌة الشركات الملزمة بنشر قوابمها
المالٌة ،مع هذا نجد أن للضرابب تؤثٌر واضح فً الممارسات المحاسبٌة فً لٌبٌا ،ومن أبرز األمثلة التً
ٌستدل بها هنا إصرار الشركات على استخدام معدالت استهبلك األصول الثابتة التً تقرها مصلحة
الضرابب ،أٌضا ٌمكن للمراقب أن ٌرى بؤن المحاسبٌن فً لٌبٌا عادة ال ٌمٌلون الستخدام أي سٌاسات
محاسبٌة قد ترفض من مصلحة الضرابب كاستخدام المخصصات المحاسبٌة ،وبالتالً ٌمكن أن نخلص إلى
أن المحاسبة فً لٌبٌا تتؤثر بالضرابب بشكل ملموس ،وقد ٌكون هذا عابداا للفراغ التشرٌعً فً مجال
المحاسبة" (المرجع السابق ،ص.)17
 -3-1-3-1مصادر التموٌل-:
تتؤثر األنظمة المحاسبٌة بنوع ومصدر التموٌل لبلستثمار ورأس المال العامل للشركات واألنشطة
االقتصادٌة ،وؼالبا ا ما تمول الشركات احتٌاجاتها المالٌة لبلستثمار ورأس المال العامل من خبلل مصدرٌن
ربٌسٌٌن هما :حقوق الملكٌة (إصدار األسهم) أو االقتراض ،وبالتالً فان نوع المصدر ٌإثر على توجه

النظم المحاسبٌة نحو تلبٌة حاجات المستثمرٌن مقابل توجهها نحو تلبٌة احتٌاجات المقرضٌن (أبوزٌد،
" ،)2005ومن هنا ٌمكن تصنٌؾ األنظمة المحاسبٌة هنا إلى .1 :أنظمة فً دول ٌبرز فٌها دور اإلقراض
فً تموٌل الشركات ،و . 2أنظمة فً دول أخرى ٌبرز فٌها دور سوق المال ،ففً الصنؾ الثانً من الدول
تكون المحاسبة أكثر إفصاحا ا وتركٌزاا على حماٌة المستثمرٌن ،ومن الواضح للجمٌع أن لٌبٌا ال تنتمً إلى
الصنؾ الثانً ،ولكنه لٌس من الواضح ما إذا كانت تنتمً إلى الصنؾ األول أم ال ،مع هذا ٌمكن وبسهولة
أن نقول بؤن معظم الشركات اللٌبٌة الكبٌرة والبارزة هً شركات مملوكة من قبل الدولة وبالتالً فهً تفتقد
لخصابص ملكٌة شركات الجمهور أو شركات سوق رأس المال ،وحتى الشركات الخاصة الجدٌدة التً
انتعشت فً السنوات األخٌرة هً شركات ٌمكن وصفها بالشركات المؽلقة ،وبالتالً لٌس هناك دور
للمعلومات المحاسبٌة المنشورة فٌها ،وكل هذا كان له أثر كبٌر على مستوى التقارٌر المالٌة لهذه الشركات
ومستوى اإلفصاح فٌها ،وال ٌحتاج المرء إلى كثٌر من الوقت لٌتبٌن مدى تردي مستوى التقارٌر المالٌة
للشركات اللٌبٌة (وحتى بالنسبة للشركات المدرجة) ،إذا ما قارنها بمثٌبلتها فً شركات مشابهة فً دول
أخرى ٌنشط فٌها سوق رأس المال" (السوٌح ،2012:ص ص.)18-17
 -4-1-3-1المستوى التعلٌمً والتأهٌل المهنً-:
ٌرى (سلٌمان وبومطاري ،بدون تارٌخ) أن المحاسبة فً لٌبٌا تحوم حولها عدة استفهامات ،حول عدم
مواكبتها للتؽٌرات فً البٌبة المحٌطة بها ،فعلى الصعٌد األكادٌمً نجد أن هناك قصور فً المناهج التعلٌمٌة
وطرق التدرٌس المحاسبً فً لٌبٌا ،والذي انعكس بدوره سلبا ا على كفاءة التعلٌم المحاسبً ومواكبته
للتؽٌرات البٌبٌة ،وكامتداد لهذا القصور على الصعٌد األكادٌمً ،كان من الصعب تخرٌج المحاسبٌن
القادرٌن على توفٌر المعلومات المطلوبة ،وفقدان المراجع القادر على التحقق من صدق وعدالة القوابم
المالٌة ،وكذلك انعدام وجود المحلل المالً الكؾء الذي سٌفسر لنا أبعاد وخلفٌات المعلومات المنشورة ،مما
أدى إلى احتضار مهنة المحاسبة ،األمر الذي أدى بالكثٌر من الباحثٌن فً الفترة األخٌرة إلى التركٌز على

سبل عبلج هذه المهنة ،فجاءت الحلول مقترحة إنشاء هٌبات مهنٌة لتنظٌم المهنة (محاسبة ومراجعة) وتبنً
معاٌٌر محاسبة مبلبمة للبٌبة اللٌبٌة وتعزٌز العبلقات مع المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة وؼٌرها من الحلول
التً ترمً إلى تعزٌز القدرة التنافسٌة للمحاسبٌن فً البٌبة الدولٌة (المرجع السابق ،ص.)6
وٌرى (السوٌح ) 2012 ،أنه بالرؼم من ازدٌاد المإسسات العلمٌة التً تعنى بمجال المحاسبة بشكل ملحوظ
فً اآلونة األخٌرة ،األمر الذي قاد به إلى طرح تساإل عن ما إذا كانت هذه المإسسات تحقق أهدافها
المنشودة بكفاءة ،وقام باالستدالل بنتابج بعض الدراسات لئلجابة على هذا التساإل ،نذكر منها دراسة
(بوفارس )2007،والتً قامت بدراسة واقع التعلٌم المحاسبً فً لٌبٌا قٌاسا ا ببرنامج التعلٌم المحاسبً المهنً
الذي ٌتبناه اإلتحاد الدولً للمحاسبٌن ،وكان من أهم نتابجها :وجود عدم تركٌز على رصٌد المعرفة ؼٌر
المهنٌة (التعلٌم العام) ،عدم اشتراط نسب نجاح عالٌة لبلنتساب إلى كلٌات المحاسبة ،عدم تطوٌر المناهج
المحاسبٌة بما ٌخدم سوق العمل ،عدم استخدام التقنٌة بشكل جٌد ،استخدام أسالٌب تدرٌس تقلٌدٌة ،وعدم
وجود برنامج تدرٌب كجسر بٌن التخرج ومزاولة المهنة ،ومن نتابج الدراسات أعبله باإلضافة إلى دراسات
أخرى لم نذكرها ٌمكن أن نخلص إلى أن التعلٌم المحاسبً فً لٌبٌا ٌعانً من أوجه قصور عدٌدة ،وأن هناك
فجوة بٌن التطبٌق والتعلٌم األكادٌمً (المرجع السابق.)2012 ،
 -5-1-3-1المستوى المهنً-:
تعود مهنة المحاسبة فً شكلها الحدٌث إلى نهاٌات القرن التاسع عشر ،مع تشكل مجموعة من المعاهد
المحاسبٌة المتخصصة فً كثٌر من دول العالم المتقدم مثل أمرٌكا ،برٌطانٌا ،أسترالٌا ،فرنسا ،وكندا ،وبدون
شك ٌوجد ارتباط مهم بٌن مهنة المحاسبة وبٌن شكل األنظمة المحاسبٌة والممارسات المحاسبٌة السابدة
ُ
"حٌث أن حجم وعمر المحاسبة المهنٌة ٌمثبلن عاملٌن من العوامل التً تظهر
(المرجع السابق)،
االختبلفات المحاسبٌة بٌن الدول ،وكذلك ٌمكن إضافة قوة وتؤثٌر المنظمات المهنٌة بالدولة ،ومن الطبٌعً
أن تكون خصابص وحجم وقوة المنظمات المهنٌة ،وكذلك درجة التنافس بٌن هذه المنظمات مرتبطة إلى حد

كبٌر بمجموعة من العوامل االقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة السابدة فً كل دولة" (أبو زٌد،2005:
ص.)164
ففً دول القانون العرفًٌ ،ترك المجال مفتوح للمهنة -ممثلة فً المنظمات المهنٌة -بحٌث تبذل جهودها
وآراءها فً سبٌل حل المسابل والمشاكل المحاسبٌة أما بالنسبة لمصادر التموٌل فنتوقع أن حملة األسهم
ٌكونون األكثر ضؽطاا ،من أجل الحصول على معلومات مصدقة من قبل مراجعٌن خارجٌٌن من ذوي
الخبرة والموثوقٌة ،أٌضا ا نوعٌة المعلومات التً ٌحتاجها حملة األسهم تختلؾ عن تلك التً ٌحتاجها أصحاب
الدٌون فهً معلومات تقوم على مفهوم العدالة والتً تحتاج إلى رأي مهنً وخبرات ال تنشؤ إال فً بٌبة
مهنٌة متطورة وعرٌقة (السوٌح ،)2012 ،لهذا تعتبر المحاسبة المهنٌة فً لٌبٌا التزال فً مراحل تطورها
األولى ،وتؤثٌرها على تطور المحاسبة فً لٌبٌا محدود جداا ،ففً /20دٌسمبر1973/م صدر أول قانون
لتنظٌم مهنة المحاسبة فً لٌبٌا ،والذي ٌنص على تؤسٌس نقابة المحاسبٌن والمراجعٌن اللٌبٌٌن ،هذه
المحاولة كانت األولى واألخٌرة حتى اآلن لتنظٌم مهنة المحاسبة فً لٌبٌا ،ورؼم مرور وقت طوٌل على
تؤسٌسها إال أنها لم تلعب أي دور واضح فً تطوٌر أو تعدٌل النظام المحاسبً فً لٌبٌا (أبوزٌد.)2005 ،
"ونتٌجة لظهور الحاجة لوضع نموذج محاسبً فً مجال المحاسبة المالٌة ٌخدم ؼاٌات التنمٌة االقتصادٌة
واالجتماعٌة فً البٌبة اللٌبٌة كدولة نامٌة فً اآلونة األخٌرة ،تم إصدار  29معٌار محاسبً لٌبً ،وهذا كان
بمثابة المفاجبة للعدٌد من األكادٌمٌٌن والمهنٌٌن ،إذإن قرار وضع المعاٌٌر جاء فً2005/09/09:م ،وتم
استكمال المعاٌٌر وعرضها فً المإتمر الوطنً األول للمحاسبة بتارٌخ2006/06/12:م ،وذلك من قبل
النقابة العامة للمحاسبٌن ،حٌث استند فً وضع هذه المعاٌٌر على معاٌٌر عربٌة ودولٌة ،إال أن هذه المعاٌٌر
تطرح العدٌد من عبلمات االستفهام ،سواء من حٌث المدة التً أنجزت خبللها أو من حٌث مدى مبلبمتها
للبٌبة المحاسبٌة فً لٌبٌا" (سلٌمان وبومطاري:بدون تارٌخ ،ص.)7

ونتٌجة لؽٌاب سٌاسة عامة واضحة المعالم والؽاٌات فً المجال المحاسبً ظهرت العدٌد من التراكمات
السلبٌة نذكر منها ما ٌلً (الحصادي ،2007:ص-:)17
 -1عدم التنسٌق بٌن المتطلبات القانونٌة والتعلٌم المحاسبً ومهنة المحاسبة لتحقٌق ؼاٌات محددة مسبقا ا.
 -2إن ؼٌاب التنسٌق أدى إلى أوضاع بٌبٌة ؼٌر منتجة وؼٌر قادرة على تطوٌر الفكر والعمل المحاسبً
لتحقٌق ؼاٌات منشودة.
 -3إن ؼٌاب سٌاسة عامة أدى إلى تجاهل آلٌات مهمة فً مجال الفكر والعمل المحاسبً لها آثار مهمة على
التطور المستقبلً أسوة بتجارب الدول األخرى ،مثل بٌبة مإسساتٌة متوازنة فً مجال وضع معاٌٌر
للمحاسبة المالٌة.
وبالتالً فإن محاولة المهنة (ممثلة فً النقابة) وضع معاٌٌر المحاسبة اللٌبٌة فً نهاٌة عام 2006م ،أدت إلى
الوقوع فً نفس الخطؤ الذي وقع فٌه المشرع عام 1953م ،وهو االجتهاد فً المجال المحاسبً بمعزل عن
الظروؾ البٌبٌة المحٌطة.
وٌرى (السوٌح ) 2012 ،أنه قد ٌكون أحد أهم األسباب التً كانت وراء سوء وضع مهنة المحاسبة فً لٌبٌا
هو سٌطرة الدولة لفترة طوٌلة على قطاع المراجعة ،فعلى الرؼم من وجود مكاتب المحاسبة والمراجعة منذ
سنة 1973م ،واستمرارها فً العمل دون توقؾ ملحوظ ،استمر دٌوان المحاسبة والمراجعة فً أخذ دور
المراجع الخارجً لجمٌع الشركات والمإسسات المملوكة للدولة ،وهً فً الحقٌقة تمثل الؽالبٌة العظمى
خبلل فترة سٌطرة الدٌوان على مهنة المراجعة تم تفوٌض عملٌة مراجعة الكثٌر من الشركات اللٌبٌة إلى
مكاتب المراجعة اللٌبٌة ولكن ظل أداء هذه المكاتب رهٌن تعلٌمات وإرشادات الدٌوان دون وجود أي فرصة
لتطوٌر األداء (المرجع السابق ،ص.)20-19
ونتٌجة لما تم مناقشته فً المستوٌات سابقة الذكر وما اتصفت به البٌبة المحاسبٌة اللٌبٌة من ضعؾ " ،فان
ذلك أدى إلى عدم موضوعٌة واتساق مخرجات النظام المحاسبً ،والذي نتج عنه عدم القابلٌة للمقارنة

وانخفاض جودة المعلومات المحاسبٌة ،كما أدى هذا التسٌب المحاسبً إلى عدم إمكانٌة اختبار جودة وصحة
الطرق واإلجراءات المحاسبٌة والقوابم المالٌة أو عملٌات المراجعة فً لٌبٌا" (أبوزٌد ،2005:ص.)295
 -2-3-1دراسات السوق والمتعلقة بالمصارف التجارٌة اللٌبٌة -:
فً هذا الجانب سٌتم التطرق للدراسات فً البٌبة المحلٌة التً تناولت المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة ومدى تلبٌة
التقارٌر السنوٌة لهذه المصارؾ لمتطلبات سوق األوراق المالٌة للوقوؾ على النتابج المتعلقة بجودة
المعلومات المحاسبٌة لهذه المصارؾ واسس المحاسبة التً أعدت بموجبها التقارٌر السنوٌة لهذه المصارؾ،
باالضافة الى مبلبمة المعلومات المحاسبٌة لتلك المصارؾ ،ومدى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة ،ومدى التزام تلك المصارؾ بتطبٌق معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة ،باالضافة الى مدى اتساق التقارٌر السنوٌة لتلك المصارؾ مع متطلبات سوق األوراق المالٌة،
باالضافة الى الدراسات فً البٌبة العربٌة واألجنبٌة والتً تتناول أثر تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،وعرض الدراسات التً تناولت قٌاس جودة الربح المحاسبً
للتعبٌر عن جودة التقارٌر المالٌة وصوالا الى الدراسة التً تم االعتماد علٌها الختبار الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة باعتبارها مقٌاسا ا لجودة التقارٌر المالٌة.

 -1-2-3-1الدراسات فً البٌئة اللٌبٌة-:
 -1دراسة (الفاخري)2007،
هدفت هذه الدراسة للتعرؾ على مدى عدالة المعلومات الواردة بالقوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة،
وأهم

النتابج

التً

توصلت

إلٌها

هذه

الدراسة

ماٌلً-:

 أن المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة ال تراعً الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة عند اعداد القوابمالمالٌة ،األمر الذي ٌإدي الى فقدان المعلومات المحاسبٌة المنشورة الهمٌتها ،وبالتالً عدم االستفادة منها
فً

القرارات.

اتخاذ

 ال تتبلبم التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة مع احتٌاجات جمٌع مستخدمٌها ،مما ٌعنً تحٌزهامعٌنة

لفبات

المستخدمٌن

من

ؼٌرها.

دون

 الثبات فً استخدام السٌاسات والطرق المحاسبٌة من سنة الى اخرى بما ٌمكن من اجراء المقارنة بٌنقوابمها - .على الرؼم من اتباع المصارؾ الى اسس محددة فً تقدٌر مخصص الدٌون المشكوك فٌها إال أن
عدم االفصاح عن هذه التقدٌرات التً قد تطرأ علٌها ال ٌفٌد المستخدمٌن فً معرفة مدى امكانٌة تحصٌل
المدٌنة.

الذمم

 التشتمل التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة على اٌضاحات كافٌة حول أهم بنود المٌزانٌة أو قابمةالدخل

األمر

الذي

ٌإثر

سلبا ا

على

صدقٌة

تلك

التقارٌر.

 ال تلتزم المصارؾ التجارٌة بما نص علٌه القانون رقم ( )1لسنة 2005م ،من وجوب نشر القوابم المالٌةخبلل األربعة شهور األولى من السنة المالٌة البلحقة ،األمر الذي ال ٌجعل من توقٌت اصدارها مبلبما ا
لمستخدمٌها وٌرجع السبب فً ذلك التؤخٌر للتؤخر فً االنتهاء من عملٌة المراجعة للقوابم المالٌة.
 -2دراسة (إسمٌو ،)2004،نقبلا عن (الفاخري.)2007،

تهدؾ هذه الدراسة للتوصل إلى معرفة مدى توفر الخصابص النوعٌة للبٌانات والمعلومات المحاسبٌة فً
القوابم والتقارٌر التً تعدها وتقدمها األنظمة المحاسبٌة فً الشركات العامة بمدٌنة بنؽازي ،وتوصلت هذه
الدراسة إلى نتٌجة مفادها أن معظم التقارٌر والقوابم المالٌة التً تعدها الشركات العاملة فً نطاق مدٌنة
بنؽازي ال تتوفر فٌها الخصابص النوعٌة للمعلومات ،األمر الذي أدى إلى انخفاض أهمٌة المعلومات
المحاسبٌة المنشورة وعدم تقدٌمها فً الوقت المناسب وبالتالً عدم االستفادة منها فً اتخاذ القرارات
االقتصادٌة الرشٌدة.
 -3دراسة (الماقوري)2006،
وفقا ا لهذه الدراسة نجد ان الهدؾ الربٌسً لها هو معرفة درجة استفادة مصرؾ لٌبٌا المركزي من االفصاح
فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة ،وانطلقت هذه الدراسة من فرضٌات مفادها أن المصارؾ
التجارٌة اللٌبٌة ال تقوم باالفصاح عن المعلومات والبٌانات من وجهة نظر مصرؾ لٌبٌا المركزي ،وأن
مصرؾ لٌبٌا المركزي الٌستفٌد من المعلومات والبٌانات المفصح عنها فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ
التجارٌة اللٌبٌة ،وأن هذه المعلومات التحتاج إلى تطوٌر بحٌث تشمل المعلومات التً ٌمكن استخدامها فً
مجال تقدٌر التدفقات النقدٌة وتوصلت هذه الدراسة الى النتابج التالٌة :أن المصارؾ التجارٌة فً لٌبٌا تفصح
ُ
حٌث تعطً صورة
عن البٌانات والمعلومات المحاسبٌة التً تنشرها بالتقارٌر المالٌة السنوٌة بشكل مقبول،
ُ
حٌث مإشرات السٌولة والربحٌة والمخاطر ،باالضافة الى عدم
واضحة عن األوضاع المالٌة للمصارؾ من
قٌام المصارؾ التجارٌة باالفصاح عن مخاطر االبتمان المتعلقة بانشطتها خارج المٌزانٌة والمتمثلة فً
االعتمادات المستندٌة ،وخطابات الضمان ،دون األخذ فً االعتبار االلتزامات محتملة الدفع والتً ٌتطلب
من المصارؾ معرفة تؤثٌرها على وضع السٌولة ،كما ان المعلومات التً تتضمنها التقارٌر المالٌة
للمصارؾ التجارٌة تتوفر بها الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
 -4دراسة (المصري)2005،

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى اعتماد متخذي القرارات االدارٌة على المعلومات المحاسبٌة فً المصارؾ
التجارٌة اللٌبٌة ،وفً سبٌل ذلك تم صٌاؼة فرضٌات الدراسة ،واختبرت فرضٌات الدراسة احصابٌا ا
وتوصلت الى نتٌجة مفادها أن المعلومات المحاسبٌة المستخرجة من النظم المحاسبٌة المستخدمة فً
المصارؾ التجارٌة اللٌبٌة تعتبر مبلبمة بشكل ٌلبً احتٌاجات اتخاذ القرارات االدارٌة ،وانها توفر
المعلومات المحاسبٌة فً الوقت المناسب وبالدقة المناسبة ،ورأت الباحثة ان الوصول الى مثل هذه النتابج
مرده ٌرجع الى اقتناع المسبولٌن فً ادارات المصارؾ التجارٌة بالمعلومات المحاسبٌة المتوفرة حالٌاا ،أو
اعتقاد هإالء المسإولٌن بؤن ذكر العٌوب بنظم المعلومات المحاسبٌة الموجودة بالمصارؾ قد ٌمس بسمعة
المصرؾ.
 -5دراسة (باشا)2009،
هدفت هذه الدراسة الى قٌاس مستوى الشفافٌة فً التقارٌر المالٌة السنوٌة لمصرؾ األمة (سابقاا) عن الفترة
من ( ،)2008-2004وتم االستعانة بمقٌاس (ستاندز أند بور) لقٌاس مستوى شفافٌة التقارٌر المالٌة
المنشورة ومدى توفر متطلباتها فً التقارٌر المالٌة وذلك بعد أن تم اجراء بعض التعدٌبلت على هذا المإشر
بما ٌناسب البٌبة المحلٌة من طرؾ الباحثة ،وتوصلت هذه الدراسة الى نتٌجة مفادها أنه الٌوجد دلٌل
لحوكمة المصارؾ لكً ٌلتزم به المصرؾ ،باالضافة الى عدم نشر المعلومات المتعلقة باتجاهات المصرؾ
المستقبلٌة ،وخاصة فٌما ٌتعلق بالتنبإ بحجم المنتجات من الخدمات المصرفٌة ،واألرباح فً المستقبل ،كما
الٌقوم

المصرؾ

بنشر

تقارٌر

ربع

سنوٌة.

 -6دراسة (شادي)2008،
هدفت هذه الدراسة لبلجابة عن التساإل اآلتً :هل التقارٌر المالٌة المنشورة من قبل المصارؾ التجارٌة
تلبً احتٌاجات ومتطلبات سوق األوراق المالٌة؟ ولبلجابة على هذا التساإل قام الباحث بتجمٌع بٌانات

الدراسة من خبلل االطبلع المباشر على التقارٌر المالٌة المنشورة للمصارؾ محل الدراسة (مصرفً
الصحارى وسوق الجمعة األهلً) باالضافة الى اجراء المقاببلت الشخصٌة ،وتوصلت الدراسة الى نتابج
أهمها :وجود قصور من ناحٌة التوقٌت المناسب لنشر التقارٌر المالٌة ،باالضافة الى وجود قصور فً
االفصاح على بعض البنود المهمة للمستثر على الرؼم من قٌام المصارؾ بنشر االٌضاحات المتممة للقوابم
المالٌة ،وافتقار المعلومات المحاسبٌة المنشورة فً القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة لخاصٌة المبلبمة من
حٌث :عدم اعداد القوابم المالٌة بشكل متكامل ،عدم نشر القوابم المالٌة فً الوقت المناسب ،كما ان التقارٌر
المالٌة التساعد على التنبإ بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة ،كما أنها ال تؤخذ فً االعتبار احتٌاجات المستثمر.

 -7دراسة (النوٌري)2011،
تناولت هذه الدراسة مدى التزام الشركات المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً بتطبٌق معاٌٌر المحاسبة
الدولٌة وذلك من خبلل بٌان مدى استجابة هذه الشركات لتطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة عند اعداد بٌاناتها
المالٌة ،وتم اختبار الفروض وتحلٌل بٌانات الدراسة احصابٌا ا والوصول الى نتٌجة مفادها ان الشركات
اللٌبٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة ؼٌر ملتزمة التزاما ا تاما ا بتطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.
 -2-2-3-1الدراسات فً البٌئة العربٌة واألجنبٌة-:
 -0دراسـة (أبو الخٌر)1110،
هدفت هذه الدراسة لتحلٌل آثار معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على جودة التقارٌر المالٌة من خبلل اختبار أثر
تطبٌق معٌار االنخفاض فً قٌمة األصول فً رفع جودة التقارٌر المالٌة ،وتتناول هذه الدراسة معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة والعوامل النظامٌة كمحددات لجودة التقارٌر المالٌة ،وتم استخدام معٌار االنخفاض فى قٌمة

األصول كمتؽٌر بدٌل ٌقٌس جودة التقارٌر المالٌة وتتطرق هذه الدراسة لمفهوم الجودة فً ضوء معاٌٌر
ُ
حٌث ٌفترض الباحث أن تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مع ثبات العوامل األخرى
المحاسبة الدولٌة فقط،
المرتبطة بالتقرٌر المالً ٌترتب علٌها جودة عالٌة للتقارٌر المالٌة ،وتم اختبار متؽٌر جودة التقارٌر المالٌة
لعٌنة مكونة من ( )57شركة مساهمة مصرٌة مدرجة فً سوق المال المصري ،وأوضحت النتابج أن جودة
التقارٌر المالٌة للشركات التً تطبق معٌار االنخفاض فً قٌمة األصول أعلى من جودة التقارٌر المالٌة
للشركات التً ال تطبق معٌار االنخفاض فً قٌمة األصول.
 -2دراسـة ()Gassen and Sellhorn,2006
تهدؾ هذه الدراسة الختبار جودة التقارٌر المالٌة الناتجة عن تطبٌق الشركات األلمانٌة لمعاٌٌر المحاسبة
الدولٌة وأوضحت الدراسة أنه ،على الرؼم من أن التشرٌع األوربً الصادر عام 2002م ،والملزم للشركات
القابضة األوروبٌة أو المسجلة فً أسواق دول تابعة لبلتحاد األوروبً أن تعد قوابمها المالٌة المجمعة طبقا ا
لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة اعتباراا من عام 2005م ،إال أن معظم الشركات األلمانٌة كانت قد طبقت هذه
المعاٌٌر بشكل اختٌاري قبل ذلك بفترة طوٌلة ،وافترضت هذه الدراسة أن جودة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة
سوؾ ٌ ترتب علٌها جودة عالٌه للتقارٌر المالٌة وهذه الجودة سوؾ تنعكس فً شكل التحسن فً مستوى
اإلفصاح والشفافٌة األمر الذي ٌقلل من درجه عدم تماثل المعلومات فً السوق ،واعتبرت الدراسة أن
تخفٌض عدم التماثل فً تعامبلت األسواق األوربٌة ٌنم عن جودة عالٌة للتقارٌر المالٌة التً تم إعدادها طبقا ا
لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،واعتمدت الدراسة على عدة مقاٌٌس لعدم تماثل المعلومات وهى :المدى بٌن
أسعار العروض وأسعار الطلبات ،معدل دوران األسهم ،معدل تذبذب عوابد األسهم ،ودرجه اختبلؾ
تنبإات المحللٌن عن األرباح الفعلٌة التً تعرضها القوابم المالٌة ،وقد وجدت الدراسة أن تطبٌق معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة نتج عنه آثار سلبٌه على مقاٌٌس عدم تماثل المعلومات األمر الذي ٌعنى أن التقارٌر المالٌة
المعدة وفقا ا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،تتصؾ بجودة أعلى من ؼٌرها (بخبلؾ معاٌٌر المحاسبة األمرٌكٌة).

 -3دراسـة (إبراهٌم)2009،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أهم العوامل المإثرة على قٌاس القٌمة العادلة لؤلصول الثابتة ،ودراسة
األهمٌة النسبٌة لخصابص جودة المعلومات المحاسبٌة المنشورة فً القوابم المالٌة لشركات المقاوالت
واالستثمار العقاري ،وقام الباحث بدراسة مٌدانٌة لقٌاس مدى وجود عبلقة سببٌة بٌن خصابص جودة
المعلومات المحاسبٌة ،عند قٌاس الربح المحاسبً ،والعوامل المإثرة على دقة قٌاس القٌمة العادلة ،واتضح
من خبلل التحلٌل اإلحصابً وجود عبلقة بٌن خصابص جودة المعلومات المحاسبٌة ،والعوامل المإثرة على
قٌاس القٌمة العادلة عند قٌاس الربح المحاسبً.
 -4دراسـة (صالح)2009،
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الموجهة نحو القٌمة العادلة على الخصابص
النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة للشركات المدرجة فً كل من قطاعً الخدمات
المالٌة والمصارؾ فً سوق األوراق المالٌة المصري ،وقام الباحث باختبار فرضٌات الدراسة وتوصلت
هذه الدراسة إلى أن تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الموجهة نحو القٌمة العادلة تإثر بشكل إٌجابً على الخصابص
النوعٌة (المبلبمة ،والموثوقٌة ،والقابلٌة للفهم ،والقابلٌة للمقارنة) للمعلومات المحاسبٌة الواردة فً التقارٌر
المالٌة للشركات المدرجة فً قطاعً الخدمات المالٌة والمصارؾ فً سوق المال المصري ،كما توصلت
الدراسة إلى أن معلومات القٌمة العادلة أكثر مبلبمة الحتٌاجات مستخدمً التقارٌر المالٌة مقارنة بمعلومات
التكلفة التارٌخٌة ألنها تعكس بشكل أفضل الوضع المالً الحاضر ،كما أنها تسهل عملٌة تقٌٌم األداء فً
الماضً ،والتنبإات المستقبلٌة ،وبشكل عام فان لمعاٌٌر القٌمة العادلة أثر جٌد على الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة ولكن أشترط الباحث توفر أسواق مالٌة فاعلة ،والقوانٌن والتشرٌعات التً تساهم فً
ضبط أخبلقٌات اإلدارة.
 -5دراســة ()Hung,2001

انطلقت هذه الدراسة من فرض أساسً هو أن االستحقاق ٌحقق مبلبمة أكبر للمعلومات المحاسبٌة ،لكنه فً
نفس الوقت ٌتٌح لئلدارة التبلعب باألرباح وبالتالً تناولت الدراسة مجموعة مكونة من إحدى عشر معٌار
دولً صادرة حتى عام 1993م ،لدراسة أثر هذه المعاٌٌر على مدى مبلبمة المعلومات المحاسبٌة لتحدٌد
قٌمة السهم ،وتم التركٌز على المعاٌٌر اإلحدى عشر ألنها تعتبر تطبٌق مباشر لبلستحقاق المحاسبً حٌث
تتطلب هذه المعاٌٌر االعتراؾ باإلٌرادات والمصروفات فً توقٌت مختلؾ عن توقٌت تحصٌل قٌمة
اإلٌرادات ودفع قٌمة المصروفات نقداا ،ولم تعتبر الدراسة معاٌٌر المحاسبة محدد وحٌد لمبلبمة المعلومات
المحاسبٌة ،بل أدخلت متؽٌر آخر وهو مدي حماٌة المستثمرٌن وحملة األسهم ،هذا المتؽٌر تم قٌاسه من
خبلل خمس نقاط تدل على تسهٌل رقابة حملة األسهم على مجلس اإلدارة ،وكذلك من خبلل تصنٌؾ الدول
من حٌث اعتمادها على قوانٌن تفصٌلٌة خاصة فً فرض آلٌات حوكمة الشركات أوعلى قوانٌن النظام العام،
ففً النوع األول من القوانٌن ٌكون لحملة األسهم والمستثمرٌن األولوٌة فً فرض الرقابة على مجلس
اإلدارة ،أما فً النوع الثانً فإن الدولة تتدخل لتحقٌق العدالة والمساواة بٌن جمٌع األطراؾ المهتمة
بالشركة ،وقد أسفرت النتابج عن اآلتً :استخدام معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً بٌبة ال توفر حماٌة للمستثمرٌن
وحملة األسهم ٌإثر سلبا ا على مبلبمة المعلومات ،كذلك فإن الدول التً توفر حماٌة كافٌة للمستثمرٌن وحملة
األسهم ،ولكنها ال تطبق معاٌ ٌر المحاسبة الدولٌة المستخدمة فً الدراسة ،فإن األثر على المبلبمة فٌها أٌض ٍا
كان سالباا ،أما الدول التً توفر الحماٌة وتطبق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،فإن األثر على مبلبمة المعلومات
المحاسبٌة كان اٌجابٌاا.

 -6دراسـة ()Barth,2005

فً هذه الدراسة تم اختبار خصابص األرقام المحاسبٌة للشركات التً تطبق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مقارنة
بخصابص األرقام المحاسبٌة للشركات التً ال تطبق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً كل من سوٌسرا والصٌن
وألمانٌا ،وذلك للتحقق من جودة التقارٌر المالٌة التً تم إعدادها وفقا ا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،كما تطرقت
الدراسة إلى أثر اختبلفات جودة التقارٌر المالٌة على تكلفة رأس المال ،واعتمدت هذه الدراسة على عدة
مقاٌٌس لقٌاس خصابص المعلومات المحاسبٌة وهً :درجة إدارة الربح فً القوابم المالٌة ،والتً تم قٌاسها
بمقٌاس االعتراؾ الفوري بالخسابر ،ومبلبمة األرقام المحاسبٌة لتحدٌد قٌمة السهم ،وتوقعت الدراسة أن
ٌصاحب تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة مقدار أقل من االستحقاق االختٌاري المإثر فً صافى الربح
واعتراؾ فوري بالخسابر ؼٌر المحققة ،وأخٌراا زٌادة القوة التفسٌرٌة للعبلقة بٌـن األرقام المحاسبٌة (الربح
وحق الملكٌة) وأسعـار األسـهم ،كما توقـعت الدراسـة أن اآلثـار االٌجابٌـة لؤلرقـام المحاسبـٌة ٌصاحبها
أٌضا ا انخفـاض فً تكلفـة رأس المال بالنسبة لعٌنة الشركات التً تطبق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة.
وأوضحت النتابج اإلحصابٌة للدراسة أن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة حسنت جودة التقارٌر المالٌة وخفضت
تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات المطبقة لها ،وبالتحدٌد فإن تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة أوضح
انخفاضا ا فً ممارسات إدارة الربح واعتراؾ فوري بالخسابر ؼٌر المحققة وعبلقة أقوى لؤلرقام المحاسبٌة
بؤسعار األسهم .وقد حذرت الدراسة من اإلفراط فً االعتماد على النتابج اإلحصابٌة لها ،ألن هذه النتابج
محدودة بمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة دون أن تتطرق إلى االختبلفات النظامٌة بٌن الدول التً شملتها الدراسة.
 -7دراسـة ()Barua,2006
فً هذه الدراسة ،تم تطوٌر مقٌاس لجودة األرباح باستخدام الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،على
النحو المحدد فً البٌان المفاهٌمً للمحاسبة رقم  ،2لمجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ( )FASBالصادر فً
عام 1980م ،وقام الباحث باستخبلص مقٌاس لجودة األرباح من خبلل تحلٌل العوامل لخمسة عشر متؽٌر
من المتؽٌرات التً تمثل مختلؾ مكونات البعدٌن الربٌسٌٌن لجودة األرباح :المبلبمة والموثوقٌة ،ثم قام

الباحث باختبار صبلحٌة تركٌبة جودة األرباح ،من خبلل دراسة ما إذا كانت التركٌبة تعكس الفابدة من
القرار والتً ٌتم تفعٌلها من ناحٌتٌن :مبلبمة القٌمة ،وتكلفة رأس المال ،ثم تقدٌم األدلة العملٌة التً تشٌر إلى
أن تركٌبة جودة األرباح تعكس جدوى القرار للمستثمرٌن ،الذي ٌتوافق مع تؤكٌدات مجلس معاٌٌر المحاسبة
المالٌة أخٌراا قام الباحث ببحث مدى صحة كل بعد فً ضوء منفعة القرار المتخذ بناء على معلومة األرباح،
ونجد أن المستثمرٌن بشكل عامٌ ،فضلون المبلبمة بعد الموثوقٌة بالنسبة لمعلومة األرباح ،ومع ذلك فان هذه
الدراسات ال تفرق بٌن المبلبمة والموثوقٌة ،أي ال تظهر بشكل واضحا ا إذا تم أو لم ٌتم إجراء تعدٌبلت فً
األرقام المحاسبٌة باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تكون سوق األوراق المالٌة فعالة تماماا ،كما أن نتٌجة أسعار
السهم قد ال تمثل القٌمة السوقٌة للشركة بشكل دقٌق تماماا ،إن نماذج االستحقاق ومبلبمة القٌمة فً األدب
المحاسبً تركز على اإلفصاح عن المعلومات فً القوابم المالٌة لتقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة.
 -8دراسـة ()van Beest et al,2009
تهدؾ هذه الدراسة لتقدٌم أداة قٌاس ٌمكن من خبللها الحكم على جودة التقارٌر المالٌة ،وذلك من خبلل قٌاس
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،على النحو المشار إلٌه فً اإلطارالمفاهٌمً إلعداد التقارٌر
المالٌة والمعد من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBولتحقٌق هذا الهدؾ قام الباحثون باستخدام
بعض المقاٌٌس –( 21مقٌاس) -التً تم من خبللها قٌاس الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة للحكم
على جودة التقارٌر المالٌة لعدد ( )231تقرٌر سنوي للشركات المدرجة فً أسواق المال فً كل من
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وبرٌطانٌا ،وهولندا.
ولقد خلصت هذه الدراسة إلى نتٌجة مفادها أن أداة القٌاس التً تم استخدامها ٌمكن االعتماد علٌها لقٌاس
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة كمٌاا ،وبالتالً الحكم على جودة التقارٌر المالٌة.

وبالتالً نجد أن هذه الدراسة طورت أداة تختبر وتقٌم بصورة شاملة الجودة والمعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة
فً التقرٌر السنوي مع مراعاة جمٌع أبعاد فابدة القرار على النحو المحدد فً اإلطار المفاهٌمً لمجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (.)IASB

 -3-3-1نبذة عن سوق األوراق المالٌة اللٌبً-:
بدأت أولى الخطوات حول االهتمام بإنشاء سوق األوراق المالٌة فً لٌبٌا عام 1993م ،عندما أقام مركز
الدراسات والبحوث االقتصادٌة بجامعة قارٌونس ندوة حول (دور المإسسات واألسواق المالٌة فً إعادة
هٌكلة االقتصاد اللٌبً) ،التً تم عقدها فً مدٌنة بنؽازي والتً أوصت بضرورة العمل على إقامة السوق
وتعاونت كافة الجهات المختصة بالشإون االقتصادٌة والمالٌة فً لٌبٌا إلنشاء سوق األوراق المالٌة ٌناط به
مهمة تعببة المدخرات البلزمة لتموٌل االستثمارات طوٌلة األجل ،من أجل تسرٌع وتٌرة عجلة التنمٌة
االقتصادٌة ،وتتوٌجا ا لهذه الجهود صدر القانون رقم ( )1لسنة 2004م ،الذي تناولت المادة ( )58منه النظام
األساسً لسوق األوراق المالٌة ،وحددت المادة ( )59من نفس القانون الجهة التً تتولى اإلشراؾ على
أعمال السوق وؼٌر ذلك من األحكام المتعلقة بالسوق ،وفً عام 2003م ،صدر قرار أمانة اللجنة الشعبٌة
العامة (سابقاا) رقم ( )242لسنة 2003م ،بإسناد مهمة إنشاء السوق إلى مصرؾ لٌبٌا المركزي ،والذي نص
على إن ٌسند إلى مصرؾ لٌبٌا المركزي إنشاء سوق لؤلوراق المالٌة وٌعهد إلٌه لهذا الؽرض ممارسة كافة
الصبلحٌات المنصوص علٌها فً المادتٌن ( )49و ( )50من البلبحة التنفٌذٌة للقانون رقم ( )21لسنة
 2002م ،وبعد مرور سنتٌن أوكلت مهمة إنشاء سوق األوراق المالٌة إلى أمانة اللجنة الشعبٌة العامة
لبلقتصاد والتجارة (سابقاا) ،بموجب القرار رقم ( )105لسنة 2005م ،حٌث نصت المادة رقم ( )1منه على
تبعٌة سوق األوراق المالٌة إلى أمانة اللجنة الشعبٌة العامة لبلقتصاد والتجارة (سابقاا) ،وإنشاء سوق األوراق

المالٌة واتخاذ الترتٌبات البلزمة لئلشراؾ على إقامة هذه السوق ،وتفعٌل دورها وتنمٌتها بالشكل الطبٌعً
بما ٌساهم فً تسهٌل عملٌة تموٌل االستثمار والتسرٌع بعملٌة توسٌع قاعدة الملكٌة من خبلل التروٌج لتبادل
األسهم والسندات ،وألؽت المادة ( )2منه قرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة (سابقاا) رقم ( )242لسنة 2003
بشؤن تبعٌة السوق لمصرؾ لٌبٌا المركزي (المحمودي ،2009:ص ص.)74-73
وأوكلت مهمة إنشاء سوق األوراق المالٌة إلى اللجنة الشعبٌة العامة لبلقتصاد والتجارة (سابقاا) بموجب
القرار رقم ( )105لسنة 2005م ،للمساهمة فً تسهٌل عملٌة تموٌل االستثمار والتسرٌع بعملٌة توسٌع قاعدة
الملكٌة وذلك حتى صدور قرار اللجنة الشعبٌة العامة (سابقاا) رقم ( )134لسنة 2006م ،بشؤن إنشاء سوق
األوراق المالٌة وإصدار نظامه األساسً ،والذي ٌعد نقطة تحول هامة فً تارٌخ النظام المالً اللٌبً ،ووفقا ا
لهذا القرار ٌقوم سوق األوراق المالٌة اللٌبً من خبلل القٌد فً الدفاتر أو القٌد االلكترونً للشخص الطبٌعً
أو االعتباري المرخص له من قبل السوق بممارسة أعمال الوساطة فً األوراق المالٌة ،وفقا ا إلحكام القانون
التجاري وتعدٌبلته وأحكام النظام األساسً الوارد بالقرار رقم ( )134لسنة 2006م ،مع تحدٌد العملٌة التً
بموجبها تم تحدٌد صافً حقوق والتزامات أطراؾ عملٌة تداول األوراق المالٌة وذلك بتسلٌم األوراق مقابل
سداد ثمنها فً التارٌخ المحدد للتسوٌة ونقل الملكٌة لؤلوراق محل العملٌة وذلك من خبلل اإلٌداع المركزي،
والقٌد المركزي (المحمودي ،2009:ص.)75
بتارٌخ2008/04/03:م ،انطلق التداول االلكترونً والنظام االلكترونً للمقاصة واإلٌداع والقٌد المركزي
ونظام صندوق ضمان التسوٌات بعد أن تم ربط مقر السوق فً بنؽازي مع مقره بطرابلس ربطا ا الكترونٌا ا
باستخدام األلٌاؾ البصرٌة وأٌضا ا بربط احتٌاطً باستخدام األقمار الصناعٌة.
وٌتمثل الؽرض الربٌسً من إنشاء السوق القٌام بتنظٌم عملٌات التداول وإجراء عملٌات قٌد الشركات وإٌداع
أوراقها المالٌة ،من خبلل تهٌبة مناخ استثماري لٌحقق مصلحة االقتصاد الوطنً وٌشجع االستثمار
والنهوض بالوعً االستثماري لدى كافة شرابح اللٌبٌٌن ،والمساهمة فً تنفٌذ برامج تملٌك الوحدات

االقتصادٌة العامة بما ٌساهم فً توسٌع قاعدة الملكٌة ،باإلضافة إلى تنمٌة الروابط وعبلقات التعاون فً ما
بٌن األسواق العربٌة والعالمٌة بما ٌعزز ثقة المستثمرٌن فً االقتصاد الوطنً(.)www.lsm.ly
 -4-3-1نبذة عن المصارف التجارٌة محل الدراسة-:
 -1-4-3-1مصرف السراي-:
تؤسس المصرؾ بناءاا على أحكام القانون رقم ( )1لسنة 1993م ،وتعدٌبلته بشؤن المصارؾ والنقد
واإلبتمان ،وعلى أحكام القانون التجاري اللًٌ والقانون رقم ( )65لسنة 1970م ،وبناءاا على قرار أمٌن
اللجنة الشعبٌة العامة للمالٌة (سابقاا) رقم ( )279لسنة1424م ،والذي ٌعطً للمصرؾ االذن بمزاولة نشاطه
فً تقدٌم الخدمات المصرفٌة المختلفة داخل القطاع المصرفً اللٌبً ،هذا وتم افتتح المصرؾ رسمٌا ا
بتارٌخ1997/10/10:م ،وبدأ نشاطه الفعلً بافتتاح أبوابه للمتعاملٌن معه بداٌة عام 1998م ،تحت اسم
مصرؾ طرابلس األهلً ،وتم تؽٌٌر اسم المصرؾ بناءاا على قرار الجمعٌة العمومٌة ؼٌر االعتٌادٌة فً
اجتماعها المنعقد بتارٌخ2007/6/6:م ،لٌصبح اسم المصرؾ (مصرؾ السراي للتجارة واالستثمار)،
وبموجب قرار السٌد /محافظ مصرؾ لٌبٌا المركزي رقم ( )59لسنة 2007م ،منح المصرؾ االذن بمزاولة
نشاطه كؤحد المصارؾ التجارٌة داخل القطاع المصرفً اللٌبً ،وبلػ عدد العاملٌن بالمصرؾ حتى
تارٌخ2008/12/31:م )93( ،موظفاا.
أما بالنسبة لرأس مال المصرؾ فقد تم االكتتاب بمبلػ وقدره ( 33333333303000د.ل) ،المدفوع منه حتى
سنة 2008م 1939 ،ملٌون دٌنار لٌبً ،موزعا ا على عدد ( 23533مساهم) ،وبذلك أصبح المصرؾ ملكٌة
مساهمة األمر الذي ساهم فً توسٌع قاعدة الملكٌة.
 -2-4-3-1مصرف الصحارى-:

تؤسس مصرؾ الصحارى سنة 1994م ،بلػ رأس مال المصرؾ المصرح به والمدفوع بالكامل
حتى2009/12/31:م 252 ،ملٌون دٌنار ،فً حٌن بلػ حجم النشاط ( 279352430983000د.ل) ،بٌنما بلػ
عدد العاملٌن بالمصرؾ ( )13525موظؾ.
 -3-4-3-1مصرف المتوسط-:
تؤسس مصرؾ المتوسط سنة 1997م ،تحت مسمى مصرؾ بنؽازي األهلً ،وٌتبع المإسسة المصرفٌة
األهلٌة وهً مإسسة مصرفٌة تابعة للدولة وخاضعة لرقابة مصرؾ لٌبٌا المركزي ،وقد باشر المصرؾ
اعماله فً ذلك الوقت برأس مال مدفوع بلػ ملٌون دٌنار من إجمالً ما هو مصرح به والبالػ  3ملٌون
دٌنار فً حٌنه ،وفً أوابل سنة 2006م ،قررت الجمعٌة العمومٌة الؽٌر اعتٌادٌة للمصرؾ تحوٌل
المصرؾ إلى مإسسة مصرفٌة مستقلة تحت مسمى مصرؾ المتوسط برأس مال مصرح به ٌبلػ  33ملٌون
دٌنار ،بلػ رأس المال المدفوع حتى 2010/12/31م 16344631303000( ،د.ل) ،فً حٌن بلػ حجم النشاط
( 7367433053000د.ل).
 -4-4-3-1مصرف الوحدة-:
تؤسس مصرؾ الوحدة بتارٌخ1970/12/22:م ،نتٌجة دمج خمسة مصارؾ تجارٌة فً ذلك الوقت ،وذلك
طبقا ا ألحكام القانون رقم ( )153لسنة 1970م ،بشؤن تؤمٌم الحصص األجنبٌة من المصارؾ التجارٌة
وإعادة تنظٌمها ،بلػ رأس المال المدفوع حتى تارٌخ2009/12/31:م108 ،ملٌون دٌنار ،فً حٌن بلػ حجم
النشاط ( 48367430003000د.ل) ،كما بلػ اجمالً عدد العاملٌن بالمصرؾ حتى تارٌخ2009/12/31:م،
( )33158موظؾ.
 -5-4-3-1مصرف التجارة والتنمٌة-:

تؤسس مصرؾ التجارة والتنمٌة بتارٌخ1995/11/9:م ،طبقا ا للقانون رقم ( )1لسنة 1993م ،بشؤن
المصارؾ والنقد واالبتمان ووفقا ا لآلتً .1 :قرار أمٌن اللجنة الشعبٌة العام للتخطٌط والمالٌة (سابقاا) رقم
( )234لسنة 1423م ،وقرار أمٌن اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط واالقتصاد والتجارة (سابقاا) رقم ()529
لسنة 1424م ،وتم افتتاح المصرؾ رسمٌا ا بتارٌخ1996/6/9:م ،وبلػ رأس المال المصرح به
( 44351033343000د.ل) المدفوع منه حتى2010/12/31:م ( 50300030003000د.ل) ،بٌنما بلػ حجم
نشاط المصرؾ (8339553811313د.ل) فً حٌن بلػ عدد الموظفٌن بالمصرؾ ( )828موظفا ا موزعٌن
على االدارة العامة وفروع المصرؾ.
 -6-4-3-1مصرف الجمهورٌة-:
تؤسس مصرؾ الجمهورٌة بناءاا على القرار الصادر بتارٌخ/13:نوفمبر1969/م ،والخاص بتقرٌر بعض
األحكام الخاصة بالمصارؾ ،والمعدل بالقانون رقم ( )66لسنة 1970م ،والمتعلق بنقل ملكٌة بعض أسهم
المصارؾ للدولة ،ونتٌجة للتؽٌرات األقتصادٌة فً لٌبٌا وتنفٌذاا للخطة االستراتٌجٌة المصاؼة من قبل
مصرؾ لٌبٌا المركزي ،صدر القرار رقم ( )50بتارٌخ/8:أكتوبر2007/م ،بشؤن اإلذن بدمج مصرفً
ُ
حٌث بدأ العمل فعلٌا لهذا
الجمهورٌة واألمة فً كٌان مصرفً واحد تحت مسمى مصرؾ الجمهورٌة،
الكٌان المصرفً بداٌة الربع الثانً لسنة 2008م ،بلػ رأس المال المدفوع حتى تارٌخ2009/12/31:م،
ملٌار دٌنار لٌبً ،فً حٌن بلػ حجم النشاط ( 651307730003000د.ل) ،بٌنما بلػ عدد الموظفٌن ()53897
موظؾ.
 -7-4-3-1المصرف التجاري الوطنً-:
تؤسس المصرؾ التجاري الوطنً فً شكل شركة مساهمة لٌبٌة ،وٌخضع ألحكام قانون المصارؾ والقانون
التجاري وتعدٌبلته ،والقوانٌن المكملة لها ،واللوابح والقرارات الصادرة بمقتضاها ،بلػ رأس مال المصرؾ

المصرح به والمدفوع حتى2009/12/31:م )50030003000( ،ملٌون دٌنار ،فً حٌن بلػ حجم النشاط
( 210380133793000د.ل).

 -2الفصــل الثانً
الجـــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــب العمـــــــــــلــــــــــــــــً
 -1-2المبحث األول -القٌاس الكمً لجودة التقارٌر المالٌة والقٌاس الكمـً
للخصائـــــــــــص النوعٌـــــــــة للمعلومــــات المحاسبٌــــــــــــــــــة
 -2-2المبحث الثانً -األسالٌـب االحصائٌة المستخدمة فً الدراسة واختبار
الخصائـــــــــــــص النوعٌــــــــــــــــة للمعلومـــات المحاسبٌـــــــــــة
 -3-2المبحث الثالث -النتـــــــــــــــــــــــــــــائج والتوصٌــــــــــــــــــــــــات

 -1-2المبحث األول
القٌاس الكمً لجودة التقارٌر المالٌة والقٌاس الكمً للخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
نظراا لصعوبة قٌاس الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،والتً ٌرجع السبب فٌها الى صعوبة تحوٌل
الخصابص النوعٌة بمفهومها الوارد باالطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBالى
مقاٌٌس كمٌةٌ ،مكن من خبللها الحكم على جودة التقارٌر المالٌة ،فانه سٌتم التطرق لمفهوم جودة التقارٌر
المالٌة واسالٌب القٌاس العملً لمفهوم الجودة ووجهات النظر المختلفة فً أسالٌب قٌاس الجودة وصوالا الى
أسلوب القٌاس الذي سٌستخدمه الباحث الختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة الواردة فً
التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،باعتبارها جوهر مفهوم جودة
التقارٌر المالٌة.
 -1-1-2مفهوم جودة التقارٌر المالٌة-:
ٌنطوى مفهوم جودة التقارٌر المالٌة على خصابص المعلومات المالٌة التى تتضمنها تلك التقارٌر ،هذه
الخصابص تنبثق من منفعة المعلومات المحاسبٌة فى اتخاذ القرارات (" ،)IASB,1989وفى الحقٌقة فإن
خصابص المعلومات المحاسبٌة التى أوردها االطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة (،)IASB
تشكل إطار عام لجودة التقارٌر المالٌة ومنها ٌحدد الباحثون المدخل المناسب لتحدٌد مفهوم الجودة" (أبو
الخٌر ،2009:ص.)15
 -1-1-1-2البدائل النظرٌة لتحدٌد مفهوم جودة التقارٌر المالٌة-:

استخدمت الدراسات المحاسبٌة مفاهٌم عدٌدة للتعبٌرعن جودة التقارٌر المالٌة ،وذلك فى إطار الخصابص
النوعٌة للمعلومات التى أوردها االطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBفبعض
الدراسات تناولها تحت مفهوم جودة المحاسبة ،والبعض تناولها تحت مفهوم جودة معاٌٌر المحاسبة ،وأخٌراا
فهناك من تناولها تحت مفهوم جودة الربح وسوؾ ٌناقش الباحث هذه البدابل فٌما ٌلى.
أ -جودة المحاسبة وجودة التقارٌر المالٌة-:
تستخدم جودة المحاسبة أحٌانا ا للتعبٌر عن جودة التقارٌر المالٌة التى تنتجها المهنة المحاسبٌة" ،معع هعذا فعإن
جععودة المحاسععبة هععى مفهععوم عععرٌض ٌععرتبط أساس عا ا بالمهنععة المحاسععبٌة بععدءاا مععن إعععداد معععاٌٌر المحاسععبة
والمراجعععة ،مععروراا بالممارسععة المهنٌععة إلعععداد ومراجعععة القععوابم المالٌععة ،وانتهععاء بمنععتج هععذه العملٌععة وهععو
التقرٌر المالى ،وٌستخدم بععض البعاحثٌن مفهعوم جعودة المحاسعبة فعى الوقعت العذى ٌركعزون فٌعه علعى نطعاق
ضٌق للجودة ٌرتبط ببعض المقاٌٌس المحعددة لجعودة العربح ،وبنعاءاا علٌعه فعإن مصعطلح جعودة المحاسعبة هعو
مصطلح عام ٌتسع أو ٌضٌق حسب توجه البعاحثٌن ،ومعع هعذا تظعل جعودة منعتج المحاسعبة متمثلعة فعى جعودة
التقارٌر المالٌة" (أبو الخٌر ،2009:ص.)15
ب -جودة المعاٌٌر وجودة التقارٌر المالٌة-:
ترتبط جودة معاٌ ٌر المحاسبة بإنتاج معلومات نافعة التخاذ القعرارات ،وبالتعالى فعإن جعودة مععاٌٌر المحاسعبة
تتمثل فى قدرتها على إنتاج معلومات مالٌة موثوق فٌها وٌمكن االعتماد علٌها فى اتخاذ القرارات ،واعتبرت
جععودة معععاٌٌر المحاسععبة تععنعكس علععى جععودة التقععارٌر المالٌععة ،إال أن (أبععو الخٌععر) ٌعتقععد بععؤن جععودة معععاٌٌر
المحاسعبة هعى شعرط معن مجموععة الشعروط التعى ٌتععٌن توفرهعا لتحقٌعق جعودة التقعارٌر المالٌعة ،باعتبعار أن
معاٌٌر المحاسبة تتٌح قدراا من الحرٌة فى اختٌار بدابل السٌاسات المحاسبٌة (أبو الخٌر.)2009 ،
ج -جودة الربح وجودة التقارٌر المالٌة-:

ٌوجد ما ٌشبه اإلجماع بٌن الباحثٌن على أن جودة التقارٌر المالٌة تبدأ من جودة الربح ،أو بعبارة أخرى فإن
معظم الباحثٌن استخدموا لقٌاس جودة التقارٌر المالٌة ،مقاٌٌس مرتبطة بجودة الربح ،وبعبارة ثالثة فإن جودة
الربح تعنى جودة التقارٌر المالٌةعلى سبٌل المثعال ،طبقعا ا لدراسعة )،(Schipper and Vincent,2003
فإن جودة الربح هى مفهوم محدد لمفهوم عام هو جودة التقارٌر المالٌة (المرجع السابق.)2009 ،
 -2-1-2إشكالٌة قٌاس جودة التقارٌر المالٌة-:
ٌرى (أبو الخٌر )2009 ،أن قياس جودة التقارير المالية من الن ق قيناس جنودة النر ا منو المندالق الم ن
لهن ا الغننرل لةنندة ب،ن اسب ال،ن س الوق ب الننر ا يةت ننر مننو ذننانت التنندنر الن ا ت تجن المننوارد المتا ننة
للشركةب وم ث نإ إ تاج الر ا يتوقف علت ج الموارد المتا ة والفرص االقتذنادية القا منة والونروف
االقتذننادية المتوقةننةب كمننا ب ن يمثننق نننت فننس الوقننة منندا جننا ا دارة نننت تشننغيق المننوارد المتا ننة ن ن
الماضننتب ال ،ن س الثننا ت ب الننر ا مننو م ذننلة التغيننراة التننت تلننرب علننت الذننوق والالذننو والتننت ت ن
االعتراف ها نت شكق إيراداة ومذروناةب والم ذلة ي نت ع هنا النر ا بو الال،نارةبب و نالاه علين ننإ
باللننال القيننناس الم ا،ننن

ننننت الر نننا تةت نننر ننننت اة الوقنننة باللنننال قيننناس ننننت الذنننوق مبو الالذنننو

المةروضة نت قا مة المركز المالتب و التالت نإ ع قاة الر ا كق م التدنقاة ال قدية والتغينر ننت القيمنة
ال،وقية ل ر الملكية تةت ر م ق االمتما كمؤشراة علت جودة الر ا وم ث جودة التقرير المالت" (المرجع
السععابق ،ص)18ب وبالتععالً فقععد ا سععتخدمت أسععالٌب قٌععاس مختلفععة لتقٌععٌم جععودة التقععارٌر المالٌععة ،ومععن أكثععر
األسالٌب التً تستخدم على نطاق واسع فً االدب المحاسبً لتقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة ماٌلً-:
 -1-2-1-2نماذج االستحقاق-:
إن هذا النموذج ٌفترض إدارة األرباح من طرؾ اإلدارة وتعرؾ إدارة األرباح على أنها وسٌلة تتبعها إدارة
المنشؤة من أجل تؽٌٌر رقم أرباحها بما ٌحقق أؼراض وأهداؾ خاصة لئلدارة ،مثل الوصول إلى مستوى

الربحٌة التً سبق اإلعبلن عنها أو تجنب اإلعبلن عن الخسابر للحصول على بعض المزاٌا المرتبطة
باألرباح المرتفعة مثل المكافآت والعموالت ،وبالتالً فان عملٌة إدارة الربح تعنً قٌام اإلدارة بالتؤثٌر على
أو التبلعب بالمعلومات المحاسبٌة الواردة بالتقارٌر المالٌة بصرؾ النظر عن الهدؾ من ذلك ومن
المفترض أن إدارة األرباح تؤثر سلبا ا على جودة التقارٌر المالٌة عن طرٌق الحد من فابدتها التخاذ
القرارات ،ونظراا لعدم قدرة المعاٌٌر المحاسبٌة لوحدها على مواجهة ممارسات اإلدارة فً التبلعب
باألرباح ،خاصة بعد ما تسببت به من سقوط وإفبلس العدٌد من الشركات العمبلقة مثل شركة (االنرون)،
تم تفعٌل ما ٌعرؾ بالحاكمٌه المإسسٌة التً تعمل فً تناسق وتكامل مع طرق اكتشاؾ إدارة األرباح
األخرى للحد من هذه الظاهرة وتؤثٌراتها السلبٌة على جودة أرباح المنشؤة وأسعار أسهمها فً أسواق المال،
فمفهوم الحاكمٌة المإسسٌة (حوكمة الشركات)ٌ ،شٌر إلى مجموعة من القوانٌن والقواعد والمعاٌٌر التً
تحكم العبلقة بٌن إدارة الشركة من ناحٌة وحملة األسهم وأصحاب المصالح من ناحٌة أخرى(van 2009
.)Beest et al,
وٌرى ( )van Beest et al,2009إن من أهم المزاٌا الربٌسٌة الستخدام االستحقاقات التقدٌرٌة لقٌاس
إدارة األرباح هً أنه ٌمكن احتسابها استناداا للتقرٌر السنوي باإلضافة إلى ذلك ،عند استخدام نماذج
االنحدار فمن الممكن دراسة مدى التؤثٌر فً المعلومات نتٌجة الستخدام الشركة ألسلوب إدارة األرباح ،اال
أنه فً الوجه المقابل ٌرى أن الصعوبة الربٌسٌة عند استخدام نماذج االستحقاق ،تتمثل فً كٌفٌة التمٌٌز بٌن
االستحقاقات التقدٌرٌة وؼٌر التقدٌرٌة ،ولذلك فان النتابج المتعلقة بجودة معلومات التقارٌر المالٌة على
أساس نماذج االستحقاق ال تقدم دلٌبلا مباشراا وشامبلا بشؤن جودة معلومات التقارٌر المالٌة وأبعادها من فابدة
القرارات.
 -2-2-1-2نماذج مالئمة القٌمة-:

أما نماذج مبلبمة القٌمة فهً تقٌس جودة المعلومات التقارٌر المالٌة عن طرٌق التركٌز على االرتباط بٌن
ا ألرقام المحاسبٌة وانعكاساتها فً سوق األوراق المالٌة سعر السهم ٌفترض أن ٌمثل القٌمة السوقٌة للشركة،
فً حٌن تمثل األرقام المحاسبٌة قٌمة الشركة بناء على اإلجراءات المحاسبٌة ،عندما تكون كل المفاهٌم
مترابطة (بقوة) وبالتالً فان التؽٌر فً المعلومات المحاسبٌة تتوافق مع التؽٌرات فً القٌمة السوقٌة للشركة،
وبالتالً فمن المفترض أن توفر األرباح معلومات مبلبمة وٌمكن االعتماد علٌها والوثوق بها ،كما ٌستخدم
هذا النموذج لدراسة استمرارٌة األرباح ،والتنبإ بها ،ودراسة تقلباتها ،وعناصر من جودة األرباح وٌنصب
تركٌز نموذج مبلبمة القٌمة فً األدب المحاسبً على المبلبمة والتمثٌل الصادق (الموثوقٌة) بحٌث ٌتماشى
مع اإلطار المفاهٌمً ،حٌث أن هذه المفاهٌم تعتبر من الخصابص النوعٌة األساسٌة للمعلومات المحاسبٌة
(.)van Beest et al,2009
وفً الختام فان نماذج االستحقاق ،ونماذج مبلبمة القٌمة ٌركزان فقط على المعلومات التً ٌفصح عنها فً
القوابم المالٌة لتقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة ،وبالتالً فان األبحاث التً تركز على عناصر محددة فً التقرٌر
السنوي والمتمثلة فً المعلومات المالٌة فقط ،لٌست قادرة على تقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة بشكل شامل.
لهذا فان(ٌ )van Beest et al,2009رى أن أداة القٌاس الشاملة لجودة التقارٌر المالٌة ٌجب أن تشمل
على األقل التقرٌر السنوي الشامل ،بما فً ذلك المعلومات ؼٌر المالٌة.

 -3-1-2القٌاس الكمً للخصائص النوعٌة كأسلوب لتقٌٌم جودة التقارٌر المالٌة-:
ُ
حٌث سٌتم من خبلله استعراض أسلوب
وٌعتبر هذا الجزء هو صلب موضوع الجانب العملً لهذه الدراسة،
القٌاس الكمً للخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة على النحو المحدد فً االطار المفاهٌمً لمجلس

معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBوالذي سٌتم من خبلله إختبار فرضٌات هذه الدراسة ،ولقد استرشد
الباحث بالمقاٌٌس الواردة بدراسة ( ،)van Beest et al,2009والتً استخدمت مقٌاس من خمس نقاط
الختبار وتقٌٌم الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ،بما ٌتوافق مع متطلبات اإلطار المفاهٌمً لمجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBمع تطوٌر هذه المقاٌٌس فً بعض النواحً لكً تتبلبم مع البٌبة المحلٌة،
كما هو موضح بالملحق رقم ( ،)1وفٌما ٌلً سٌكتفً الباحث بالتطرق لمضمون ومحتوى األسبلة
(المقاٌٌس) ،باعتبار انه قد تم ذكر نص األسبلة بالملحق رقم ( )1للدراسة.
 -1-3-1-2خاصٌة القابلٌة للفهم-:
الختبار أول خاصٌة نوعٌة ،والمتمثلة فً خاصٌة القابلٌة للفهم ،فان ذلك ٌتطلب أن تصنؾ المعلومات،
وتعرض بوضوح وإٌجاز" ،وتتطلب خاصٌة القابلٌة للفهم أٌضا ا أن تكون المعلومات المالٌة المعروضة بعٌدة
عن التعقٌد والصعوبة بحٌث تتٌح للمستخدمٌن فهم معناها" (.)IASB:2008,P35
لذلك سٌقوم الباحث بقٌاس واختبارخاصٌة القابلٌة للفهم بخمسـة أسبلـة والتـً تإكـد على الشفافٌـة والوضـوح
فـً المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي.
السؤال األول :إن المعلومات المصنفة والمبوبة تشٌر إلى تنظٌـم المعلومـات الواردة فـً التقرٌـر السنـوي
بشكـل جٌد ،وبالتالً فانه إذا كان التقرٌر السنوي منظما ا تنظٌما ا جٌداا فان ذلك ٌسهل عملٌـة الفهـم من حٌـث
البحـث عـن معلومات محددة.
والسؤال الثانًٌ :تعلق باإلفصاح عن المعلومات ،وعلى وجه الخصوص المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة و بٌان الدخل ،فهً تكون ذات قٌمة من حٌث شرح وتقدٌم المزٌد من التوقعات والتنبإات بؤرقام
األرباح ،أما السؤال الثالث :فٌتعلق بوجود جداول أو رسوم إٌضاحٌة والتً تعمل على تحسٌن الفهم من
خبلل توضٌح العبلقات وضمان اإلٌجاز ،أماالسؤال الرابع :فهو ٌشٌر إلى ما إذا كان معد التقرٌر السنوي
ٌجمع الكلمات والجمل التً من السهل أن تفهم ،بالتالً سنجد أن القارئ من المرجح أن ٌفهم المحتوى كذلك

وأخٌراً الخامس :باعتبار أن استخدام المصطلحات التقنٌة (التخصصٌة) أمر ال مفر منه ،على سبٌل المثال
مصطلحات الصناعة أو القطاع ذات العبلقة ،فان األمر ٌتطلب أن ٌتم شرح وتفسٌر هذه المصطلحات فً
مسرد أو معجم لؽوي لزٌادة فهم المعلومات على اعتبار أن توضٌحات المسرد اللؽوي الخاص تساعد على
زٌادة فهم المعلومات.
 -2-3-1-2خاصٌة المالئمة-:
ٌشار إلى خاصٌة المبلبمة على أنها القدرة "على إحداث التؽٌٌر فً القرارات المتخذة من قبل المستخدمٌن"
( ،)IASB:2008,P35من هذا المنطلق ٌرى الباحث أن خاصٌة المبلبمة ٌمكن اختبارها باستخدام أربعة
مقاٌٌس فً إشارة إلى القٌمة التنبإٌة والقٌمة التوكٌدٌة ،وٌرجع السبب فً ذلك إلى أن تعرٌؾ هذه الخاصٌة
من منطلق جودة التقارٌر المالٌة محدود النطاق ألنه ٌستبعد المعلومات ؼٌر المالٌة ،كما أنه ٌستبعد
المعلومات المالٌة المتاحة للمستخدمٌن من التقرٌر السنوي مستقببلا -على سبٌل المثال المعامبلت المستقبلٌة-
ومن أجل تحسٌن وشمولٌة تقٌٌم أداة االختبار ،فانه سٌتم النظر الى القٌمة التنبإٌة من منظور أوسع بحٌث
تشمل المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة.
وقام العدٌد من الباحثٌن بقٌاس خاصٌة القٌمة التنبإٌة من خبلل توضٌح مدى قدرة األرباح فً الماضً على
التنبإ باألرباح فً المستقبل ،فالقٌمة التنبإٌة تشٌر صراحة إلى المعلومات المتعلقة بقدرة الشركة على تولٌد
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة" ،وتعتبر المعلومات حول ظاهرة اقتصادٌة ذات قٌمة تنبإٌة إذا كانت تحتوي على
قٌمة ٌمكن أن تستخدم كمدخل للعملٌات التنبإٌة من قبل مقدمً رإوس األموال لتكوٌن توقعاتهم الخاصة
حول المستقبل" ( ،)IASB:2008,P36وتعتبر القٌمة التنبإٌة أهم مإشر لخاصٌة المبلبمة وسٌتم قٌاس
القٌمة التنبإٌة باستخدام ثبلثة مقاٌٌس:
السؤال األولٌ :ختبر مدى تقدٌم التقارٌر السنوٌة للبٌانات المستقبلٌة ،فالبٌانات المستقبلٌة عادة توضح
توقعات اإلدارة للسنوات المقبلة للشركة ،لمقدمً رأس المال والمستخدمٌن اآلخرٌن للتقرٌر السنوي وهذه

المعلومات تعتبر ذات أهمٌة ألن اإلدارة تملك حق الوصول إلى المعلومات الخاصة بتوقعات اإلنتاج ،ونمو
األرباح وهذا الحق ؼٌر متوفر ألصحاب المصلحة (المستخدمٌن) اآلخرٌن.
السؤال الثانًٌ :شٌر العنصر الثانً لبلختبار إلى مدى إفصاح التقارٌر السنوٌة عن المعلومات ؼٌر المالٌة
من حٌث فرص العمل والمخاطر ،وٌرى الباحث أن تكامل المعلومات المالٌة عن طرٌق المعلومات ؼٌر
المالٌة ٌعتبر أمراا ضرورٌا ا ،عند الحدٌث عن القٌمة التنبإٌة باعتبار أنه ٌمكن الحصول على المعرفة من
الفرص التجارٌة والمخاطر ،نظراا ألنها توفر نظرة شاملة للحالة المستقبلٌة المحتملة للمصرؾ.
السؤال الثالث :العنصر الثالث لبلختبار ٌشٌر إلى مدى استخدام الشركة للقٌمة العادلة ،وكثٌراا ماٌقال أن
القٌمة العادلة توفر للمحاسبة المزٌد من المعلومات ذات األهمٌة والمبلبمة ،أكثر من التكلفة التارٌخٌة ألنها
تمثل القٌمة الحالٌة لؤلصول ،بدالا من سعر الشراء وباإلضافة إلى ذلك ،فإن كبلا من معاٌٌر المحاسبة المالٌة
ومعاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً الوقت الراهن تنظر فً معاٌٌر جدٌدة للسماح بمزٌد من محاسبة القٌمة العادلة،
ألنها تنظر للقٌمة العادلة باعتبارها واحدة من أهم األسالٌب لزٌادة مبلبمة معلومات التقارٌر المالٌة.
السؤال الرابع :باإلضافة إلى القٌمة التنبإٌة ،فان القٌمة التوكٌدٌة (التؽذٌة العكسٌة) تساهم فً مبلبمة
مع لومات التقارٌر المالٌة ،فالمعلومات تعتبر ذات قٌمة توكٌدٌة "إذا كانت تإدي إلى تؤكٌد أوتؽٌٌر التوقعات
المبنٌة على عملٌات التقٌٌم السابقة سواء أن كان ذلك فً الماضً أو فً الحاضر" (،)IASB:2008,P36
وٌرى الباحث أن المعلومات فً التقرٌر السنوي تتوفر بها خاصٌة التؽذٌة العكسٌة عندما ٌتم التقرٌر سنوٌا ا
عن المعامبلت أو األحداث السابقة ،وهذا سٌساعدهم على تؤكٌد أو تؽٌٌر توقعاتهم ،والسٌما مناقشة وتحلٌل
اإلدارة للقوابم المالٌة حٌث ٌتم استعراض جزء فً التقرٌر السنوي من أجل الحصول على فكرة عن القٌمة
التنبإٌة للمعلومات ،لذلك فا ن هذا المقٌاس ٌبحث إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة لمستخدمً
التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق المختلفة والصفقات الهامة (الكبٌرة) على السعر السوقً لسهم
المصرؾ المدرج فً السوق ؟

 -3-3-1-2خاصٌة الموثوقٌة-:
إن خاصٌة الموثوقٌة هً ثالث الخصابص النوعٌة األساسٌة على النحو المبٌن فً اإلطار المفاهٌمً لمجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( ،)IASBولكً تتوفر هذه الخاصٌة بالمعلومات المحاسبٌة ٌجب أن "تمثل هذه
المعلومات الظواهر االقتصادٌة بصدق ،ولكً تتوفر خاصٌة الموثوقٌة بالمعلومات المحاسبٌة ٌجب أن تكون
التقارٌر السنوٌة كاملة ،محاٌدة ،وخالٌة من األخطاء المادٌة" ( ،)IASB:2008,P36فالظواهر االقتصادٌة
الممثلة فً التقرٌر السنوي هً"الموارد االقتصادٌة وااللتزامات والمعامبلت وؼٌرها من األحداث
والظروؾ التً تتؽٌر" (.)IASB:2008,P48
و ٌرى الباحث أن خاصٌة الموثوقٌة ٌمكن أن تقاس باستخدام أربعة مقاٌٌس تشٌر إلى الخصابص الفرعٌة،
وعلى الرؼم من صعوبة قٌاس خاصٌة الموثوقٌة بشكل مباشر من خبلل تقٌٌم التقرٌر السنوي فقط ،ألن
المعلومات عن األحداث االقتصادٌة الفعلٌة تعتبر ضرورٌة لضمان الموثوقٌة ،إال أن الباحث ٌرى أن
التقدٌرات واالفتراضات التً تتوافق على نحو وثٌق مع األحداث االقتصادٌة الكامنة وراءها تعزز خاصٌة
الموثوقٌة ،وكذلك فإن إتباع المعاٌٌر ٌعزز خاصٌة الموثوقٌة ،لذلك قام الباحث بالتركٌز على البنود الواردة
فً التقرٌر السنوي التً تزٌد من احتمال تمثٌل المعلومات بصدق ،على الرؼم من أن هذه البنود ال تشٌر
دابما ا بشكل مباشر إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ا أو المعاٌٌر الدولٌة ،ومع ذلك فانه ٌرى أنها تقدم
مقٌاسا ا ؼٌر مباشر للتمثٌل الصادق أي بمعنى آخر فإنها تشٌر إلى أن المعلومات الواردة فً التقارٌر المالٌة
معدة وفقا ا لمعاٌٌر محاسبة معٌنة.
وفٌما ٌلً عرض لؤلسبلة التً سٌتم استخدمها الختبار خاصٌة الموثوقٌة-:
السؤال األولٌ :شٌر السإال األول الى خاصٌة الحٌاد (أي خلو المعلومات من أي تحٌز) ،والٌمكن أن ٌكون
التقرٌر السنوي خالٌا ا تماما ا من أي تحٌز ،ألن األحداث االقتصادٌة الواردة فً التقارٌر السنوٌة تقاس فً ظل
ظروؾ عدم التؤكد ،باإلضافة إلى أن التقرٌر السنوي ٌحتوي على العدٌد من االفتراضات والتقدٌرات ،إال أن

تحقٌق مستوى معٌن من الدقة ٌعد أمراا ضرورٌا ا عند إعداد التقارٌر المالٌة ،بحٌث تصبح المعلومات مفٌدة
لعملٌة اتخاذ القرار ،وٌحدث ذلك عندما ٌقدم التقرٌر السنوي حجج ومبررات وتفسٌرات محددة لكً تدعم
التقدٌرات الواردة فً التقرٌر السنوي ،ألن استناد التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة إلى حجج صحٌحة
وراسخة ومنصوص علٌها فً علم المحاسبة ٌإدي إلى استخدام مبادئ (أسالٌب قٌاس) تزٌد من احتمال أن
نفهم تماما ا معدي أسلوب القٌاس ،وهذا سوؾ ٌقلل من احتمال وجود أخطاء مادٌة ؼٌر متعمدة فً التقرٌر
السنوي .وعبلوة على ذلك ،عندما تكون المبادئ المحاسبٌة (أسالٌب القٌاس) موصوفة بوضوح وقابمة على
أسس سلٌمة ،فان ذلك ٌزٌد من احتمال الوصول إلى توافق فً اآلراء واكتشاؾ األخطاء من قبل مستخدم
التقرٌر المالً وكذلك األمر بالنسبة للمراجع.
ولذلك ،فإن الباحث ٌرى أنه من المهم دراسة وفحص الحجج واألسباب المقدمة للتقدٌرات المختلفة
واالفتراضات الواردة فً التقرٌر السنوي ،فإذا قدمت حجج صالحة لبلفتراضات والتقدٌرات ،فمن المرجح
أن تمثل الظواهر االقتصادٌة دون تحٌز.
السؤال الثانً :أن المقصود بخاصٌة الحٌاد ،المفهوم الفرعً الثالث لخاصٌة الموثوقٌة "عدم وجود تحٌز
ٌهدؾ إلى تحقٌق نتٌجة محددة سلفا ا أوالحث على سلوك معٌن ،فالمعلومات المحاٌدة ال لون لها وال صورة
تتصل بالتؤثٌر على السلوك فً اتجاه معٌن" ( ،)IASB:2008,P37وٌشٌر الباحث هنا إلى ضرورة
التوازن بٌن خاصٌتً الحٌاد والموضوعٌة ،فالحٌاد ٌشٌر إلى نٌة المعد ،وبالتالً ٌجب أن ٌسعى المعد
لتحقٌق هدؾ عرض األحداث بشكل موضوعً بدالا من التركٌز فقط على األحداث اإلٌجابٌة التً تحدث من
دون اإلشارة إلى األحداث السلبٌة لذلك فان السإال الثانً ٌختبر إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على األحداث االٌجابٌة فضبلا عن األحداث السلبٌة ؟.
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
السؤال الثالث :أما السإال الثالث لخاصٌة الموثوقٌة فهو ٌشٌر إلى تقرٌر المراجع الخارجً للحسابات ؼٌر
المتحفظ (تقرٌر نظٌؾ) ،فلقد درس مختلؾ الباحثون تؤثٌر عملٌة المراجعة وتقرٌر المراجع الخارجً على

القٌمة االقتصادٌة للشركة ،وخلص هإالء الباحثون إلى أن تقرٌر مراجعً الحسابات ٌضٌؾ قٌمة للمعلومات
الواردة فً التقارٌر المالٌة من خبلل توفٌر ضمانات وتؤكٌدات معقولة حول مدى تمثٌل التقرٌر السنوي
للظواهر االقتصادٌة بصدق وعدالة ،وٌرى الباحث أن التقرٌر ؼٌر المتحفظ (النظٌؾ) هو شرط ضروري،
لتصور معلومات تقارٌر مالٌة ٌمكن االعتماد علٌها أوممثلة بصدق.
السؤال الرابع :وأخٌراا ،هناك عامل مهم على نحو متزاٌد فً التقرٌر السنوي متصل بخاصٌة الموثوقٌة
وهو بٌان حوكمة الشركات ،وٌمكن تعرٌؾ حوكمة الشركات على أنها "مجموعة من اآللٌات فً شكل
إجراءات وأسالٌب الدارة الشركة وتوجٌه نشاطاتها بما ٌإدي إلى ضمان تطوٌر اآلداء واالفصاح والشفافٌة
والمساءلة ،ومن ثم تعظٌم حقوق المساهمٌن على المدى البعٌد ،باالضافة إلى مراعاة حقوق ومصالح
األطراؾ األخرى ذات الصلة بالمشروع" (حسانٌن ،2009:ص ص ،)17-16وقام العدٌد من الباحثٌن
بدراسة العبلقة بٌن جودة التقارٌر المالٌة وإدارة الشركات والرقابة الداخلٌة والتبلعب باألرباح ،ووجدوا أن
سوء اإلدارة وسوء إجراءات الرقابة الداخلٌة ٌقلل من جودة التقارٌر المالٌة ،وبالتالً فان حوكمة الشركات
تضٌؾ قٌمة للمعلومات لمقدمً رإوس األموال ،بشكل أكثر تحدٌداا ،ومن هنا ٌرى الباحث أن حوكمة
الشركات تزٌد من احتمال أن تكون المعلومات ممثلة بصدق وموثوقه.
وٌشٌر الباحث فً هذا السٌاق إلى أنه من الممكن أن تتضمن أداة القٌاس أسبلة عن مدى إفصاح التقرٌر
السنوي عن كل من (األحداث المحتملة وؼٌر المإكدة ،واالرتباطات المالٌة الحالٌة والمستقبلٌة للمصرؾ،
باإلضافة إلى األرباح والخسابر محتملة الحدوث) فً إشارة إلى خاصٌة التمثٌل الصادق ،وسإاالا عن ما إذا
كانت القوابم المالٌة تحتوي على مخصصات واحتٌاطٌات تم احتسابها استناداا لمبدأ الحٌطة والحذر ،إال أنه
لم ٌقوم بإدراج هذه األسبلة الختبار خاصٌة التمثٌل الصادق ألن اإلجابة على هذه األسبلة تكون إما باإلٌجاب
أو النفً ،وبالتالً سوؾ لن ٌتم تضمٌن هذه األسبلة كمقٌاس لخاصٌة الموثوقٌة بهذه الدراسة.
 -4-3-1-2خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:

الختبارخاصٌة القابلٌة للمقارنة ،والتً "هً عبارة عن نوعٌة المعلومات التً تمكن المستخدمٌن من تحدٌد
أوجه التشابه واالختبلؾ بٌن مجموعتٌن من الظواهر االقتصادٌة" ( ،)IASB:2008,P39فانه ٌنبؽً أن
ٌتم تقدٌم الحاالت المتشابهـــــة مع بـعضهــا البعـــــض ،فـً حٌــن ٌنبؽـــً تقدٌـــم الحــــاالت المختلفـــة
بطرٌقــة مختلفة( ،)van Beest et al:2009,p14وٌمكن اختبار خاصٌة القابلٌة للمقارنة باستخدام 6
أسبلة ،منها  4أسبلة تشٌر إلى االتساق (الثبات) فً استخدام نفس السٌاسات المحاسبٌة واإلجراءات من فترة
ألخرى داخل الشركة ،وتم استخدام سإالٌن لقٌاس خاصٌة القابلٌة للمقارنة للشركات فً فترة واحدة ،وتشمل
القابلٌة للمقارنة (االتساق) والذي ٌشٌر "إلى استخدام نفس السٌاسات واإلجراءات المحاسبٌة ،سواء من فترة
ألخرى داخل المنشؤة الواحدة أو فً فترة واحدة بٌن الشركات" ( ،)IASB:2008,P39ووفقا ا إلى اإلطار
المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) (IASBفانه ٌتعٌن على الشركات السعً من أجل تحقٌق
خاصٌة القابلٌة للمقارنة من خبلل االتساق ،وتفعٌل االتساق فً إشارة إلى التعامل فً ظل ظروؾ عدم
التؤكد.
إن المعلومات الجدٌدة ،والقواعد واللوابح العامة تسبب فً تؽٌٌر الشركات لتقدٌراتها وأحكامها وسٌاساتها
المحاسبٌة فعلى سبٌل المثال ،إذا توفرت معلومات جدٌدة تشجع على إعادة النظر فً العمر اإلنتاجً المتوقع
ألصول معٌنة ،فان هذا ٌإدي إلى التؽٌٌر فً التقدٌرات ،وباإلضافة إلى ذلك ،فان العدٌد من الشركات
المدرجة فً األسواق المالٌة فً االتحاد األوروبً قامت بالتؽٌٌر ،من تبنً المبادئ المحاسبة المقبولة عموما ا
ومحلٌا ا إلى تبنً المعاٌٌر الدولٌة فً عام 2005م ،ونتٌجة للقواعد والتشرٌعات الجدٌدة من حٌث االتساق،
فمن المهم أن تقوم هذه الشركات بتوضٌح أثر هذه التؽٌٌرات على النتابج السابقة ،فالمقارنة بٌن األرباح
مهمة فً تقٌٌم أداء الشركة بشكل ثابت على مرالزمن فإذا كانت الشركة قد قامت بتؽٌٌر التقدٌرات
واإلجراءات ،أو السٌاسات المحاسبٌة فإن ذلك ٌتطلب تعدٌل أرباح السنوات السابقة من أجل معرفة أثر
التؽٌٌر على النتابج السابقة ،وبالتالً فان السؤال األولٌ :شٌر إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة

بالقوابم المالٌة للمصرؾ األثر الناتج عن التؽٌر فً السٌاسات المحاسبٌة؟ ،أما السؤال الثانً :فهو ٌشٌر إلى
أي مدى توضح المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات
الم حاسبٌة؟ ،كما أن المقارنة بٌن أرقام األرباح مهمة فً تقٌٌم األداء مع مرور الوقت ،فإذا قامت الشركة
بالتؽٌٌر فً التقدٌرات واألحكام ،أو السٌاسات المحاسبٌة فانه قد تعدل أرباح السنوات السابقة ،ولذلك فان
السؤال الثالثٌ :شٌر إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بالتعدٌل فً األرقام المحاسبٌة للفترات السابقة نتٌجة
للتؽٌر فً السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات المحاسبٌة ؟.
باإلضافة إلى ذلك فان االتساق ٌشٌر إلى استخدام نفس اإلجراءات المحاسبٌة كل عام ،وٌنبؽً أن تكون
أرقام هذا العام قابلة للمقارنة مع أرقام السنوات السابقة ،فعندما توفر الشركة عرضا ا عاما ا تقارن فٌه بٌن
نتابج السنوات المختلفة ،حتى عندما ال توجد تؽٌرات حدثت فً التقدٌرات واألحكام و السٌاسات المحاسبٌة
فان هذا ٌإدي إلى تحسٌن قابلٌة المقارنة بٌن معلومات التقارٌر المالٌة ،ولذلك فان السؤال الرابعٌ :شٌر إلى
أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
أما السؤال الخامسٌ :شٌر إلى أن خاصٌة القابلٌة للمقارنة التشٌر فقط إلى مدى االتساق فً استخدام
إجراءات المحاسبة ،من قبل شركة واحدة ،بل تشٌر أٌضا ا إلى قابلٌة المقارنة بٌن مختلؾ الشركات ،من
خبلل المقارنة بٌن التقارٌر السنوٌة لمختلؾ الشركات ،والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة ،وهٌكل التقرٌر
السنوي ،وشرح المعامبلت وؼٌرها من األحداث ذات األهمٌة ،أخٌراا السؤال السادسٌ :شٌر إلى أنه
باإلضافة إلى ذلك ٌمكن أن تكون النسب واألرقام القٌاسٌة مفٌدة عند مقارنة أداء الشركات.
ومن الممكن أن تتضمن أداة القٌاس سإاالا ،عن ما إذا كان التقرٌر السنوي ٌفصح عن السٌاسات المحاسبٌة
المتبعة فً إعداد القوابم المالٌة للمصرؾ للحكم على مدى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بٌن القوابم المالٌة
لمختلؾ القوابم المالٌة للمصارؾ محل الدراسة ،إال أن اإلجابة على هذا السإال إما أن تكون باإلٌجاب أو
بالنفً ،لذالك لم ٌتم إدراج هذا السإال بؤداة القٌاس لهذه الدراسة.

 -5-3-1-2خاصٌة التوقٌت المناسب-:
تشٌر خاصٌة التوقٌت المناسب فً اإلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ) " ،(IASBإلى أن
تكون المعلومات متاحة لصناع القرار فً الوقت المناسب قبل أن تفقد المعلومات قدرتها فً التؤثٌر على
القرار" ( ،)IASB:2008,P40فالتوقٌت المناسب ٌشٌر إلى الوقت المستؽرق للكشؾ عن المعلومات ذات
الصلة بالقرار والتً ترتبط بفابدة القرار ،وٌرى الباحث أن ٌتم قٌاس خاصٌة التوقٌت المناسب باستخدام
مقٌاس خماسً لعدد األشهر بٌن نهاٌة العام وتوقٌع المراجع الخارجً على التقارٌر المالٌة وإبداء رأٌه فٌها،
وتحسب الدرجة على أساس عدد تلك األشهر ،باعتبار أن أقصى حد للمدة  6أشهر من تارٌخ نهاٌة السنة
المالٌة وفقا ا ألحكام المادة ( )516من القانون التجاري اللٌبً ٌجب نشر القوابم المالٌة للمصرؾ بعد انتهاء
السنة المالٌة بؤربعة أشهر وٌجوز أن ٌنص عقد التؤسٌس على فترة أطول شرط أن التتجاوز  6أشهر.

 -2-2المبحث الثانً
األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة واختبار الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1-2-2األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة-:

لتحقٌق أهداؾ وفرضٌات الدراسة وتحلٌل البٌانات األولٌة التً تم جمعها من مفردات مجتمع الدراسة ،فقد
تم استخدام العدٌد من األسالٌب اإلحصابٌة المناسبة باالعتماد على استخدام برمجٌة الحزم اإلحصابٌة للعلوم
االجتماعٌة ) (Statistical Packagefor Social Sciencesوالتً ٌرمز لها إختصاراا بالرمز
( )SPSSاإلصدار .17
وٌنقسم علم االحصاء الى قسمٌن ربٌسٌٌن ،اإلحصاء الوصفً ،وفٌه ٌتم وصؾ الظواهر المختلفة محل
االهتمام ،وجمع البٌانات وعرضها فً شكل جدولً ،أو بٌانً من ناحٌة ،وحساب المإشرات اإلحصابٌة
التً تدلنا على طبٌعة البٌانات من ناحٌة أخرى ،أما النوع األخر وهو اإلحصاء اإلستداللً فٌستند على فكرة
اختٌار جزء من المجتمع ٌسمى عٌنة بطرٌقة علمٌة مناسبة ،بؽرض استخدام بٌانات هذه العٌنة فً التوصل
إلى نتابجٌ ،مكن تعمٌمها على مجتمع الدراسة.
وتعد هذه الدراسة من النوع الوصفً التحلٌلً حٌث أن الباحث إعتمد أسلوب الحصر الشامل فً جمع
البٌانات ،أي أخذ كافة البٌانات عن كل المصارؾ المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً بحدود الدراسة
الزمنٌة ،وبالتالً إستخدم الباحث مقٌاس من مقاٌٌس النزعة المركزٌة وهو الوسط الحسابً ،ومقٌاس من
مقاٌٌس التشتت وهو اإلنحراؾ المعٌاري ،واستخدام إختبار Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارؾ ،كما أن الباحث
استبعد إستخدام إختبارات اإلستدالل اإلحصابً مثل إختبار  ، tواختبار  ، zعلى إعتبار أن الباحث لم
ٌستخدم أسلوب المعاٌنة الذي من خبلله ٌتم تعمٌم النتابج من العٌنة على المجتمع ككل (خٌري ،1997:ص
ص.)200-195
 -1-1-2-2قبول ورفض الفرضٌات-:
ٌتم احتساب مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر المالٌة السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة باستخدام المعادلة التالٌة-:

أ -مستوى توفر الخاصٌة النوعٌة األساسٌة = مجموع درجات االجابة عن األسبلة التً تمثل الخصابص
النوعٌة الفرعٌة للخاصٌة األساسٌة مقسوما ا على عدد األسبلة الفرعٌة للخاصٌة النوعٌة مضروبا ا فً .100
ب -مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة،
وفقا ا لبلطار المفاهٌمً لمجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( = )IASBمستوى توفر الخصابص النوعٌة
االساسٌة مقسوما ا على عدد الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
وتم تقٌٌم مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لقبول أو رفض فرضٌات الدراسة على
النحو التالً-:
 -1من  %1إلى " %49مستوى متدنً".
 -2من  %50إلى " %65مستوى مقبول".
 -3مافوق " %65مستوى جٌد".
ُ
وحٌث أن األسبلة تم االجابة عنها من خبلل خمس خٌارات لكل سإال ،كل خٌار ٌعكس درجة معٌنة لبلجابة
(مقٌاس خماسً) ،لذلك حددت منطقة القبول على األساس التالً (من  %50فما فوق) باعتبار أن القبول
ٌبدأ من منتصؾ المستوى للمقٌاس الخماسً ،وتم وضع التقدٌرات من خبلل االستدالل بنموذج التقٌٌم
والتقدٌرات المتبع فً الكلٌات والجامعات ،والذي ٌعكس مستوى التحصٌل العلمً لدى الطبلب ،وتم تقسٌم
الجانب التحلٌلً للدراسة إلى جزبٌن ربٌسٌٌن-:
جزء ٌتناول اختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لكل مصرؾ تجاري على حده مدرج بسوق
المال اللٌبً ،وجزء ٌقتصر على أختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لجمٌع المصارؾ التجارٌة
المدرجة بسوق المال اللٌبً محل الدراسة ،والجزء األخٌر هو الذي سٌتم االستناد الٌه فً قبول أو رفض
فرضٌات الدراسة.
 -2-1-2-2عٌوب ومزاٌا أسلوب القٌاس المستخدم فً الدراسة-:

ٌرى الباحث أن من اهم عٌوب أسلوب القٌاس المستخدم فً دراسته استخدام اسلوب التقدٌر الشخصً
لبلجابة على بعض التساإالت التً استخدمت كمقاٌٌس للخصابص النوعٌة ،اال أنه فً الوجه المقابل فان
علم المحاسبة بطبٌعته ٌندرج تحت سلسلة العلوم االنسانٌة والتً تختلؾ عن علوم الطبٌعة فً دقة نتابجها،
فعلم المحاسبة أساسا ا قابم على الحكم الشخصً فً العدٌد من أسس القٌاس ،ومع ذلك ٌرى الباحث أن
االسلوب المستخدم فً هذه الدراسة للقٌاسٌ ،عد المحاولة األولى حسب علمه لوضع مقاٌٌس كمٌة ٌمكن من
خبللها الحكم على مستوى توفر الخصابص النوعٌة بالمعلومات المحاسبٌة.
 -2-2-2اختبار الخصائص النوعٌة لكل مصرف من المصارف التجارٌة المدرجة على حده-:
فً هذه الجزبٌة من الجانب العملً سٌتم أختبار الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر
السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة لكل مصرؾ على حده ،وذلك للوقوؾ على أثر ادراج المصارؾ
التجارٌة بسوق المال اللٌبً ،على مستوى توفر الخصابص النوعٌة وبالتالً على جودة التقارٌر المالٌة لتلك
المصارؾ.
 -1-2-2-2مصرف السراي-:
الجدول رقم (ٌ )1.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف السراي
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم بشكل
مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول توضح
المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات التقنٌة
فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم

قبل اإلدراج
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 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً
التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة بدالا
من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر السوقً
لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة فً
التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم
تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات عن
حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة
للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج
المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات واألرقام
والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
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 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع تقرٌر
المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
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الشكل رقم (ٌ )1.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف السراي
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تضح أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقرٌر السنوي لسنة
 2007والمتعلق بمصرؾ السراي "قبل اإلدراج" ٌساوي ( ،)%28وهو مستوى ضعٌؾ جداا جاء كنتٌجة
ألن المبلحظات على قابمة المٌزانٌة وبٌان الدخل ،جاءت كوصؾ مختصر من الصعب فهمه من طرؾ

المستخدم ،باإلضافة لعدم وجود مسرد لؽوي ٌوضح معنى المصطلحات المحاسبٌة بالقوابم المالٌة و أن
الكثٌر من المصطلحات المحاسبٌة ال ٌمكن تفسٌرها وبالنظر إلى مستوى خاصٌة القابلٌة للفهم فً التقرٌر
السنوي لسنة  " 2008بعد اإلدراج" ٌتبٌن أنه لم ٌحدث أي تؽٌٌر ٌذكر على نفس المستوى بالسنة التً تسبق
إدراج المصرؾ بسوق المال اللٌبً ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة
للفهم بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي بشكل عام ٌساوي ( ،)%28وٌعد هذا المستوى ضعٌؾ جداا مما
ٌدل على تدنً مستوى هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي.

 -2خاصٌة المالئمة-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تضح أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقرٌر السنوي لسنة 2007
والمتعلق بمصرؾ السراي "قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%20وهو مستوى منخفض جداا ،جاء كنتٌجة لعدم
وجود أي معلومات مستقبلٌة تساعد على تكوٌن التوقعات بشؤن مستقبل المصرؾ ،باإلضافة إلى عدم وجود
ُ
حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر التجارٌة تكمل المعلومات المالٌة بالتقرٌر
معلومات ؼٌر مالٌة من
السنوي ،واستخدام مبدأ التكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول بالمصرؾ ،وعدم تطرق التقرٌر السنوي ألٌة
نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة لمستخدم القوابم المالٌة حول أثر أحداث السوق المختلفة والصفقات الهامة على
السعر السوقً لسهم المصرؾ التجاري المدرج بالسوق ،وجاء مستوى توفر هذه الخاصٌة فً التقرٌر
السنوي لسنة " 2008بعد اإلدراج" مماثبلا لمستوى توفر الخاصٌة فً سنة ما قبل اإلدراج دون حدوث أي
تؽٌرات تذكر ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة
لمصرؾ السراي بشكل عام ٌساوي ( ،)%20وٌعد هذا المستوى منخفض جداا مما ٌدل على تدنً مستوى
توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي.

 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقرٌر السنوي لسنة 2007
والمتعلق بمصرؾ السراي "قبل اإلدراج" ٌساوي ( ،)%56وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة لعدم وجود أي
تؽٌرات فً المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ ،كما أن المصرؾ ٌناقش النتابج
ُ
بحٌث ٌوازن بٌن األحداث السلبٌة واالٌجابٌة ،باإلضافة إلى احتواء التقرٌر
السنوٌة فً التقرٌر السنوي
السنوي على تقرٌر ؼٌر تحفظً من قبل المراجع الخارجً ،إال أنه فً المقابل لم ٌتم وصؾ التقدٌرات
المحاسبٌة أو تحدٌد الحجج والمبررات والتفسٌرات لهذه التقدٌرات ،بما فً ذلك الصٌػ والمعادالت
المستخدمة الحتسابها ،باإلضافة إلى عدم وجود أي معلومات بالتقرٌر السنوي عن حوكمة الشركات ،وفً
سنة " 2008بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة قد انخفض بنسبة  %0304والسبب فً
ذلك ٌرجع الحتواء التقرٌر السنوي على تقرٌر تحفظً ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر
خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي بشكل عام ٌساوي ( ،)%54مما ٌدل على توفر
خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي بمستوى مقبول.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقرٌر السنوي لسنة
 2007والمتعلق بمصرؾ السراي"قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%60وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة لعدم
وجود تؽٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ ،باإلضافة إلى تماثل المعلومات الواردة فً
ُ
حٌث
التقرٌر السنوي مع المعلومات التً تقدمها المصارؾ التجارٌة األخرى العاملة فً القطاع من
السٌاسات المحاسبٌة وبنٌة التقارٌر المالٌة وشرح وتفسٌر األحداث ،باإلضافة إلى عدم وجود أي تعدٌبلت
فً التقدٌرات المحاسبٌة ،وال وجود ألي تعدٌبلت فً األرقام المحاسبٌة للفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات أو التقدٌرات المحاسبٌة ،وفً المقابل ٌتبٌن أن المصرؾ ٌوفر من خبلل تقرٌره السنوي مقارنة

بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع فترة واحدة سابقة فقط ،كما أنه ٌقدم القلٌل من المإشرات واألرقام
والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي ،وبالنظر إلى مستوى توفر هذه الخاصٌة فً التقرٌر السنوي لسنة 2008
"بعد اإلدراج" ٌتبٌن أنه ارتفع بنسبة ( )%33320لٌصبح ( )%633320والسبب فً هذا االرتفاع ٌرجع إلى
تقدٌم المصرؾ إلى مإشرات وأرقام ونسب مالٌة أكثرمن السنة التً سبقتها ،وبالنظر للشكل رقم ()132
ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي بشكل عام ٌساوي
( ،)%61366مما ٌدل على توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي بمستوى
مقبول.
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقرٌر السنوي لسنة
 2007والمتعلق بمصرؾ السراي"قبل اإلدراج" ٌساوي ( ،)%60وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة لقصر
الفترة ما بٌن نهاٌة السنة المالٌة للمصرؾ وتوقٌع المراجع الخارجً على تقرٌره والتً بلؽت أكثر من سبعة
أشهر ،إال أن مستوى هذه الخاصٌة انخفض فً التقرٌر السنوي لسنة " 2008بعد اإلدراج" مقارنة بالسنة
التً تسبقها بنسبة ( )%40لٌصبح ( ،)%20وذلك نتٌجة لطول الفترة مابٌن انتهاء السنة المالٌة وتوقٌع
المراجع الخارجً على التقرٌر السنوي والتً بلؽت سبعة عشر شهراا ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )132تبٌن
أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي ٌساوي ( ،)%40مما ٌدل
على توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بمستوى متدنً فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي.
 -6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة فً مصرف السراي :بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )132تبٌن أن
مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لسنة " 2007قبل اإلدراج"
ٌساوي ( )%4438بٌنما فً سنة " 2008بعد اإلدراج" ٌساوي ( ،)%363660وٌعد هذا المستوى متدنً

وجاء كنتٌجة لطول الفترة الزمنٌة بٌن توقٌع المراجع الخارجً على تقرٌره وانتهاء السنة المالٌة للمصرؾ،
وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )132تبٌن أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر
السنوٌة لمصرؾ السراي بشكل عام ٌساوي ( )%40373مما ٌدل على تدنً مستوى الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ السراي ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (أ)
المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)2باعتبار أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً
التقرٌر المالً السنوي لمصرؾ السراي انخفض بعد االدراج.
 -2-2-2-2مصرف الصحارى-:
الجدول رقم (ٌ )2.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الصحارى
درجة اإلجابة
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول توضح
المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات التقنٌة
فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً
التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر
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السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة فً
التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم
تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات عن
حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة
للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج
المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات واألرقام
والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
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الشكل رقم (ٌ )2.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الصحاري
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالنظر إلى الجدول السابق رقم (ٌ )232تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقرٌر السنوي لسنة
 2007والمتعلق بمصرؾ الصحارى "قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%36وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة لعدم
وجود جدول لمحتوٌات التقرٌر السنوي ،كما أن المبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل كانت
مجرد وصؾ باختصار شدٌد ومن الصعب فهمه ،باإلضافة إلى عدم وجود مسرد لؽوي ٌوضح معنى
المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة فً التقرٌر السنوي ،إال أنه فً مقابل ذلك استخدمت الرسوم والجداول
البٌانٌة فً التقرٌر السنوي بحٌث توضح للمستخدم المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،وفً سنة 2008
"بعد اإلدراج" لم ٌحدث أي تؽٌٌر ٌذكر بمستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي لهذه السنة ،وفً سنة
" 2009آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه" ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم قد ارتفع بنسبة

( )%4لٌصبح ( )%40وكان ذلك نتٌجة الن المبلحظات على قابمة المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل تفسر
ما الذي سٌحدث للمصرؾ ،إال أنه ومع ذلك ٌعتبر هذا المستوى منخفضاا ،وبالرجوع للشكل رقم ()232
ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحاري بشكل عام ٌساوي
( ،)%37333مما ٌدل على انخفاض مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى.
 -2خاصٌة المالئمة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقرٌر السنوي للمصرؾ لسنة 2007
والمتعلق بمصرؾ الصحارى "قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%20وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة لعدم وجود
معلومات مستقبلٌة فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات بشؤن مستقبل المصرؾ ،كما أنه التوجد
ُ
حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر التجارٌة مكملة للمعلومات
بالتقرٌر السنوي معلومات ؼٌر مالٌة من
المالٌة ،وأن المصرؾ ٌستخدم مبدأ التكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول ،كما أنه لم تذكر أي نتابج توفر
التؽذ ٌة العكسٌة لمستخدم التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق المختلفة على السعر السوقً لسهم
المصرؾ المدرج فً السوق ،وفً سنة " 2008بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة كان
مساوٌا ا للسنة التً سبقته ،ولم ٌحدث أي تؽٌر به إال أنه فً سنة " 2009آخر تقرٌر سنوي امكن الحصول
علٌه" ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي ارتفع بنسبة ( )%5لٌصبح ( )%25وعلى
الرؼم من أن السبب فً هذا االرتفاع راجع إلى وجود القلٌل من المعلومات ؼٌر المالٌة والمفٌدة لتكوٌن
توقعات بشؤن المصرؾ إال انه ومع ذلك ٌعتبر مستوى توفر هذه الخاصٌة متدنٌاا ،وبالرجوع للشكل رقم
(ٌ )232تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بشكل عام ٌساوي
( ،)% 21366وٌعد هذا المستوى متدنً مما ٌدل على عدم توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ
الصحارى بمستوى مقبول.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:

بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة فً التقرٌر السنوي لسنة 2007
والمتعلق بمصرؾ الصحارى"قبل االدراج" ٌساوي ( )%48وهو مستوى متدنً جاء نتٌجة لعدم وجود أي
مبررات أو حجج أو أسباب صالحة وتدعم التقدٌرات المحاسبٌة بالقوابم المالٌة للمصرؾ ،وتؤكٌد المصرؾ
على األحداث االٌجابٌة أثناء مناقشته لنتابجه السنوٌة فً تقرٌره السنوي ،باالضافة لعدم تقدٌم المصرؾ
لمعلومات عن حوكمة الشركات بتقرٌره السنوي ،إال أنه فً المقابل التوجد أي تؽٌرات فً المبادئ
والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ فً إعداد القوابم المالٌة ،باإلضافة إلى احتواء التقرٌر
السنوي على تقرٌر مراجع خارجً ؼٌر تحفظً ،وفً سنة " 2008بعد االدراج" بقً مستوى توفر هذه
الخاصٌة بالتقرٌر السنوي على حاله دون أي تؽٌر ،ؼٌر أنه فً سنة " 2009آخر تقرٌر سنوي أمكن
الحصول علٌه" ارتفع هذا المستوى بنسبة ( )%12لٌصبح ( )%60وهو مستوى مقبول جاء نتٌجة لموازنة
المصرؾ بٌن األحداث االٌجابٌة والسلبٌة التً حدثت بالمصرؾ وقام بتفسٌر تؤثٌر هذه األحداث على القوابم
المالٌة للمصرؾ أثناء مناقشته لنتابجه السنوٌة بالتقرٌر السنوي ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )232تبٌن أن مستوى
توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بشكل عام ٌساوي ( ،)%51مما ٌدل على
توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بمستوى مقبول.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لسنة ،2007
 2009 ،2008على التوالً والمتعلقة بمصرؾ الصحارى ٌساوي ( )%563660وهو مستوى مقبول جاء
كنتٌجة لعدم وجود أي تعدٌبلت فً أرقام السنوات السابقة نتٌجة لعدم وجود أي تؽٌٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة المتبعة والتقدٌرات المحاسبٌة ،وأن المعلومات التً ٌقدمها المصرؾ تتماثل مع المعلومات التً
تقدمها المصارؾ التجارٌة األخرى العاملة فً القطاع والمدرجة فً السوق ،وفً الجانب اآلخر ٌتبٌن عدم
تقدٌم المصرؾ ألي مإشرات أو أرقام أو نسب مالٌة فً تقارٌره السنوٌة ،باإلضافة إلى مقارنة النتابج

المحاسبٌة للفترة التً تؽطٌها مدة التقرٌر مع السنة التً تسبقها فقط ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )232تبٌن أن
مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بشكل عام ٌساوي (،)%56366
مما ٌدل على توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بمستوى مقبول.

 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي لسنة  2008 ،2007على
التوالً لمصرؾ الصحارى ٌساوي ( )%80وهو مستوى ممتاز نتج بسبب قصر الفترة مابٌن توقٌع
المراجع الخارجً على تقرٌره ونهاٌة السنة المالٌة للمصرؾ والتً بلؽت أكثر من  5أشهر خبلل السنتٌن
سابقتً الذكر ،وانخفض هذا المستوى فً سنة  2009بنسبة ( )%60وذلك نتٌجة لطول الفترة المشار إلٌها
آنفا لٌصبح أكثر من تسعة أشهر ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )232تبٌن أن مستوى خاصٌة التوقٌت المناسب
بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى ٌساوي ( ،)%60مما ٌدل على توفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً
التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بمستوى مقبول.
 -6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة لمصرف الصحارى :بالنظر إلى الجدول رقم (ٌ )232تبٌن أن مستوى
توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لسنتً  2008 ،2007كان ( )%483120وهو مستوى
متدنً ،إال أنه انخفض فً سنة  2009لٌصبح ( ،)%443320وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )232تبٌن أن
مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى بشكل عام
ٌساوي ( )%46385وهو مستوى متدنً مما ٌدل على أن الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً
التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الصحارى ال تتوفر بمستوى مقبول ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (ب)

المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)2باعتبار أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً
التقرٌر المالً السنوي لمصرؾ الصحارى انخفض بعد االدراج.
 -3-2-2-2مصرف المتوسط-:
الجدول رقم (ٌ )3.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف المتوسط

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول توضح
المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات
التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة"
فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات
والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر
السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة
فً التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
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س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم
تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة
للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج
المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
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المبلبمة القابلٌة للفهم

الشكل رقم (ٌ )3.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف المتوسط
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالنظر إلى الجدول رقم (ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقرٌر السنوي لسنة 2009
والمتعلق بمصرؾ المتوسط "قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%52وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة ألن
المبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة بحٌث توضح البنود كالتقدٌرات
والمعادالت المستخدمة فً احتسابها ،كما أن التقرٌر ٌحتوي على أكثر من  10رسوم وجداول بٌانٌة توضح
المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،إال أنه فً الوجه المقابل ٌتبٌن أنه الٌوجد مسرد لؽوي بالتقرٌر
السنوي ٌوضح معنى المصطلحات المحاسبٌة ،وفً سنة " 2010بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر
خاصٌة القابلٌة للفهم ٌساوي ( )%32وهو مستوى متدنً إذا ماقورن بسنة  2009كان السبب فً انخفاضه
عدم وجود جدول محتوٌات بالتقرٌر السنوي لسنة  ،2010باإلضافة إلى عدم وجود أي رسوم وجداول بٌانٌة
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،وبالرجوع للشكل رقم(ٌ )332تبٌن أن مستوى خاصٌة القابلٌة

للفهم بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بشكل عام ٌساوي ( ،)%42وٌعد هذا المستوى متدنٌا ا مما ٌدل
على عدم توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بمستوى مقبول.
 -2خاصٌة المالئمة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقرٌر السنوي لسنة  2009والمتعلق
بالمصرؾ المتوسط "قبل اإلدراج" ٌساوي ( )%30وهو مستوى متدنً ،جاء كنتٌجة لعدم وجود أي
معلومات مستقبلٌة بالتقرٌر السنوي تساعد على تكوٌن تنبإات وتوقعات بشؤن مستقبل المصرؾ ،باإلضافة
إلى استخدام مبدأ التكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول ،وعدم وجود نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة لمستخدمً
التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق المختلفة على السعر السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق،
بٌنما فً الوجه المقابل ٌتبٌن أنه ٌقدم معلومات ؼٌر مالٌة عن الفرص والمخاطر التجارٌة مفٌدة ومكملة
للمعلومات المالٌة فً التقرٌر السنوي ،وفً سنة " 2010بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة
المبلبمة بالتقرٌر السنوي انخفض بنسبة ( )%10والسبب فً ذلك ٌرجع إلى عدم وجود معلومات ؼٌر مالٌة
عن الفرص والمخاطر التجارٌة مفٌدة ومكملة للمعلومات المالٌة فً التقرٌر السنوي ،وبالرجوع للشكل رقم
(ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بشكل عام ٌساوي
( ،)%25وٌعد هذا المستوى متدنً مما ٌدل على عدم توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ
المتوسط بمستوى مقبول.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة فً التقرٌر السنوي المتعلق بمصرؾ
المتوسط لسنة  ،2009وسنة  2010على التوالً ٌساوي ( )%72وهو مستوى جٌد جاء كنتٌجة الحتواء
ال تقرٌر السنوي على حجج ومبررات وتفسٌرات وأسباب صالحة وتدعم التقدٌرات المحاسبٌة فً القوابم
المالٌة بما فً ذلك الصٌػ والمعادالت المستخدمة الحتساب تلك التقدٌرات ،باإلضافة إلى عدم وجود تؽٌرات

فً السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ خبلل السنتٌن ،كما أن المصرؾ ٌناقش النتابج السنوٌة
فً التقرٌرٌن بحٌث ٌوازن بٌن األحداث االٌجابٌة والسلبٌة التً حدثت للمصرؾ ،واحتواء التقرٌرٌن على
تقرٌر ؼٌر تحفظً من المراجع الخارجً ،إال أنه فً الوجه المقابل لم ٌقوم بتقدٌم معلومات عن حوكمة
الشركات ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ
المتوسط بشكل عام ٌساوي ( ،)%72وٌعتبر هذا المستوى جٌداا ،مما دل على توفر خاصٌة الموثوقٌة
بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بمستوى جٌد.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بلػ مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة فً التقرٌر السنوي المتعلق بمصرؾ المتوسط لسنة ،2009
 ،)% 60( 2010وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة لعدم وجود أي تؽٌرات فً األرقام المحاسبٌة ناتجة عن
التؽٌر فً السٌاسات المحاسبٌة للمصرؾ ،باإلضافة إلى عدم وجود أي تعدٌبلت فً التقدٌرات المحاسبٌة،
كما أن المعلومات الواردة فً التقرٌر السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها المصارؾ
ُ
حٌث السٌاسات المحاسبٌة المتبعة وبنٌة
التجارٌة األخرى العاملة فً القطاع والمدرجة فً السوق من
التقرٌر المالً وشرح وتفسٌر األحداث ،إال أنه فً الوجه المقابل فان المصرؾ ٌوفر مقارنة للنتابج
المحاسبٌة الحالٌة مع السنة سابقة فقط ،وٌستخدم القلٌل من المإشرات واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر،
وبالنظر للشكل رقم (ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ
المتوسط بشكل عام ٌساوي ( ،)%60وٌعد هذا المستوى مقبوالا لتوفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر
السنوٌة لمصرؾ المتوسط.
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بلػ مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً التقرٌر السنوي للمصرؾ المتوسط لسنة )%100( 2009
وهو مستوى ممتاز جاء كنتٌجة القتصار الفترة الممتدة بٌن نهاٌة السنة المالٌة وتارٌخ توقٌع المراجع

الخارجً على تقرٌره أربعة أشهر ،إال أنه فً سنة  2010انخفض لٌصبح ( )%40وذلك بسبب بلوغ المدة
سابقة الذكر أكثر من تسعة أشهر ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت
المناسب بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط ٌساوي ( ،)%70مما ٌدل على توفر خاصٌة التوقٌت المناسب
فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بمستوى جٌد.
 -6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة لمصرف المتوسط  :بالنظر للجدول رقم (ٌ )333تبٌن أن مستوى توفر
الخصابص النوعٌة فً التقرٌر السنوي لسنة  2009بلػ ( )%6238وهو مستوى مقبول ،مقارنة بنفس
المستوى لسنة  2010والذي بلػ ( ،)%4438وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )332تبٌن أن مستوى توفر
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط ٌساوي ( )%5338مما ٌدل
على توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ المتوسط بمستوى مقبول،
ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (ج) المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)2باعتبار أن مستوى توفر
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر المالً السنوي لمصرؾ المتوسط انخفض بعد االدراج.
 -4-2-2-2مصرف الوحدة-:
الجدول رقم (ٌ )4.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الوحدة
درجة اإلجابة
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول توضح
المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات التقنٌة
فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
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النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً
التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر
السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة فً
التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
السنوٌة فً تقرٌره السنوي ب ُ
حٌث ٌسلط الضوء على
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم
تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة
للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج
المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
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س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات واألرقام
والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
1
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
%20
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
1.993
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
%39.860
المحاسبٌة
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الشكل رقم (ٌ )4.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الوحدة
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالرجوع إلى الجدول رقم (ٌ )432تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم فً التقرٌر السنوي لسنة
 2007لمصرؾ الوحدة "قبل اإلدراج" هو( )%40وهو مستوى متدنً كان السبب فً انخفاضه ناتجا ا عن
عدم وجود ملخص ختامً فً نهاٌة كل قسم فرعً من التقرٌر السنوي ،وعدم وجود مسرد لؽوي ٌوضح

معنى المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة فً التقرٌر السنوي ،إال أنه فً الوجه المقابل ٌتبٌن أن المبلحظات
على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل واضحة بما فٌه الكفاٌة و تفسر ما الذي سٌحدث للمصرؾ ،باإلضافة
إلى احتواء التقرٌر على رسوم بٌانٌة وجداول توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،وفً سنة
" 2008بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي قد ارتفع لٌصل إلى ()%48
بسبب أن المبلحظات على المٌزانٌة وبٌان الدخل بهذه السنة كانت توضح التقدٌرات والسٌاسات المحاسبٌة
المتبعة ،كما أن عدد الرسوم والجداول البٌانٌة فً التقرٌر السنوي قد زاد مقارنة بسنة  ،2007إال انه ومع
ذلك ٌبقى هذا المستوى متدنٌاا ،وفً سنة " 2009آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه" انخفض مستوى
توفر الخاصٌة لٌصل إلى ( )%44والسبب فً ذلك ٌرجع لعدم احتواء التقرٌر السنوي على جدول
للمحتوٌات ،وبالرجوع للشكل رقم(ٌ )432تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر السنوٌة
لمصرؾ الوحدة بشكل عام ٌساوي ( ،)%44مما ٌدل على أن مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة
لمصرؾ الوحدة متدنً.
 -2خاصٌة المالئمة-:
بالرجوع للجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة لسنة ،2008 ،2007
 2009على التوالً والمتعلقة بمصرؾ الوحدة ٌساوي( )%20وهو مستوى متدنً كان السبب فٌه ٌرجع
إلى عدم وجود معلومات مستقبلٌة ،وعدم وجود معلومات عن الفرص والمخاطر التجارٌة ،واستخدام مبدأ
التكلفة التارٌخٌة ،وعدم بٌان أثر األحداث الهامة والصفقات الكبٌرة على السعر السوقً لسهم المصرؾ،
وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )432تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة
بشكل عام ٌساوي ( ،)% 20مما ٌدل على تدنً مستوى توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ
الوحدة.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:

بلػ مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقرٌر السنوي لسنة  2007والمتعلق بمصرؾ الوحدة ( ،)%56وهو
مستوى مقبول جاء كنتٌجة لعدم وجود تعدٌبلت فً األرقام المحاسبٌة ناتجة عن التؽٌر فً السٌاسات
والتقدٌرات المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ ،باإلضافة إلى احتواء التقرٌر السنوي على تقرٌر تحفظً
من المراجع الخارجً ،إال أنه فً الوجه المقابل فان المصرؾ ٌإكد على األحداث االٌجابٌة فقط أثناء
مناقشته لنتابجه السنوٌة ،وال ٌقوم بتقدٌم معلومات عن حوكمة الشركات ،وفً سنة  2008ارتفع المستوى
لٌصبح ( )%60والسبب فً ذلك كان نتٌجة لتقدٌم التقرٌر السنوي للحجج التً استند علٌها فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة باإلضافة إلى المعادالت المستخدمة الحتساب هذه التقدٌرات ،وفً سنة  2009بلػ
( )%64وهو مستوى مقبول كان السبب فٌه احتواء التقرٌر السنوي على تقرٌر ؼٌر متحفظ عن األرقام
المالٌة ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )432تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ
الوحدة بشكل عام ٌساوي ( ،)%60مما ٌدل على توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة
بمستوى مقبول.

 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بلػ مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقرٌر السنوي لسنة " 2007قبل االدراج" ،والمتعلق بمصرؾ
الوحدة ( )%633320وهو مستوى مقبول كان السبب فٌه الثبات فً إتباع السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من
قبل المصرؾ باإلضافة إلى أن المعلومات الواردة فً التقرٌر السنوي للمصرؾ متماثلة مع المصارؾ
التجا رٌة المدرجة فً السوق من حٌث السٌاسات المحاسبٌة وبنٌة التقارٌر ،وفً سنة  ،2008وسنة 2009
انخفض هذا المستوى لٌصبح ( )%60وكان السبب فً ذلك ٌرجع إلى انخفاض عدد النسب والمإشرات

المالٌة المستخدمة فً التقرٌر السنوي للسنتٌن سابقتً الذكر ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )432تبٌن أن مستوى
خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة بشكل عام ٌساوي ( ،)%61310مما ٌدل على
توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة بمستوى مقبول.
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بلػ مستوى توفر هذه الخاصٌة فً التقرٌر السنوي للسنوات  ،2009 ،2008 ،2007والمتعلقة بمصرؾ
الوحدة ( )%20وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة لطول الفترة الممتدة مابٌن نهاٌة السنة المالٌة وتارٌخ توقٌع
المراجع الخارجً على تقرٌر المراجعة أثنى عشر شهراا تقرٌبا ا ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )432تبٌن أن
مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة بشكل عام ٌساوي ( ،)%20مما
ٌدل على عدم توفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة بمستوى مقبول.
-6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة لمصرف الوحدة :من خبلل الجدول رقم (ٌ )432تبٌن أن مستوى توفر
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقرٌر السنوي لسنة " 2007قبل االدراج" بلػ ()%393860
وفً سنة " 2008بعد االدراج" وسنة " 2009آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه" بلػ ( )%4136وهو
مستوى مرتفع مقارنة بسنة  2007إال أنه ومع ذلك ٌظل مستوى متدنٌاا ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )432تبٌن
أ ن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الوحدة ٌساوي
( )% 413020مما ٌدل على عدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر السنوٌة
لمصرؾ الوحدة بمستوى مقبول ،ومما سبق نستنتج قبول الفرضٌة (د) المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة
( ،)2باعتبار أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر المالً السنوي لمصرؾ
المتوسط ارتفع بعد االدراج.
 -5-2-2-2مصرف التجارة والتنمٌة-:
الجدول رقم (ٌ )5.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف التجارة والتنمٌة

درجة اإلجابة
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات
التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة"
فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات
والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌةالعكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر
السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة
فً التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً
ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
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النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن
النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
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المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
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 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
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للمقارنة

الموثوقٌة

المبلبمة القابلٌة للفهم

الشكل رقم (ٌ )5.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف التجارة والتنمٌة
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالنظر إلى الجدول رقم (ٌ )532تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم فً التقرٌر السنوي لسنة 2007
"قبل اإلدراج" والمتعلق بمصرؾ التجارة والتنمٌة ٌساوي ( )%32وهو مستوى متدنً ،بسبب أن التقرٌر
السنوي لم ٌقدم بشكل مدروس وطرٌقة منظمة ب ُ
حٌث ٌمكن المستخدم من فهم ما ٌوجد به من محتوٌات ،كما
أن التقرٌر السنوي ال ٌحتوي على أي أشكال أو رسوم بٌانٌة تزٌد من قدرة المستخدم على فهم محتوى
القوابم المالٌة بشكل مبسط ومفهوم وواضح ،باإلضافة إلى أن كل المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة فً
التقرٌر السنوي لم ٌتم تفسٌرها ،و الٌوجد مسرد لؽوي ٌمكن الرجوع إلٌه بالتقرٌر السنوي حتى ٌتم التعرؾ
على معنى المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة به ،وفً الوجه المقابل ٌتبٌن أن اإلفصاح عن القوابم المالٌة
من شؤنه أن ٌوضح وٌفسر للمستخدم ما سٌحدث ،أما فً سنة " 2008بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر
هذه الخاصٌة قد ارتفع بنسبة ( ،)%3735وهذا االرتفاع قد نتج عن استخدام الرسوم والجداول البٌانٌة التً
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،أما فً سنة " 2010آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول
علٌه" ،فٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم قد انخفض بنسبة ( )%3633عن سنة  ،2008وبنسبة
( )%1235عن سنة  ،2007والسبب فً ذلك ٌرجع إلى تراجع حجم ومضمون اإلفصاح عن القوابم المالٌة
باإلضافة إلى عدم استخدام أي من األشكال أو الرسوم أو الجداول البٌانٌة فً سنة  ،2010وبالرجوع للشكل
رقم(ٌ )532تبٌن أن مستوى خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بشكل عام
ٌساوي ( ،)%34366مما ٌدل على تدنً مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة
والتنمٌة.
 -2خاصٌة المالئمة-:

بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة فً سنة " 2007قبل اإلدراج" والمتعلق
بمصرؾ التجارة والتنمٌة ٌساوي ( )%25وهو مستوى متدنً بسبب عدم وجود معلومات ؼٌر مالٌة من
ُ
حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر التجارٌة بالتقرٌر السنوي تكمل المعلومات المالٌة ،باإلضافة إلى
استخدام المصرؾ لمبدأ التكلفة التارٌخٌة فً تقوٌم األصول وعدم ذكر نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة للمستخدم
حول أثر أحداث السوق المختلفة والصفقات الهامة على السعر السوقً للمصرؾ بٌنما فً سنة " 2008بعد
اإلدراج"ٌ ،تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة قد ارتفع بنسبة ( )%20عن سنة ما قبل اإلدراج والسبب
فً ذلك ٌرجع إلى أن المعلومات التطلعٌة للمصرؾ تشكل جزءاا فرعٌا ا فً التقرٌر السنوي لسنة  ،2008إال
أنه قد انخفض مستوى توفر هذه الخاصٌة فً سنة  2010بنفس النسبة التً ارتفع بها فً سنة 2009
( )% 20والسبب فً ذلك ٌرجع إلى عدم وجود معلومات مستقبلٌة تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )532تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر
السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%2636مما ٌدل تدنً مستوى هذه الخاصٌة فً
التقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
بالنظر للجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة فً التقرٌر السنوي لسنة " 2007قبل
اإلدراج" والمتعلق بمصرؾ التجارة والتنمٌة ٌساوي ( )%60وهذا ٌدل على أن هذه الخاصٌة تتوفر
بمستوى مقبول فً القوابم المالٌة والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أن قاعدة المصرؾ فً اختٌار بعض المبادئ
والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج وأسباب وتفسٌرات شاملة ،باإلضافة إلى أن المصرؾ ٌوازن بٌن
األحداث االٌجابٌة والسلبٌة فً تقرٌره السنوي كما أنه ٌفسر أٌضا ا تؤثٌر هذه األحداث االٌجابٌة والسلبٌة،
باإلضافة إلى احتواء التقرٌر السنوي على تقرٌر ؼٌر تحفظً من المراجع الخارجً ،إال أنه فً الوجه

المقابل ٌتضح أنه ال توجد حجج ومبررات تصؾ التقدٌرات المحاسبٌة أوتوضح المعادالت والصٌػ
المستخدمة الحتساب هذه التقدٌرات للمصرؾ ،كما انه ال ٌوجد دلٌل لحوكمة الشركات بالتقرٌر السنوي ،إال
أنه فً سنة  " 2008بعد اإلدراج" ٌتضح انخفاض مستوى توفر هذه الخاصٌة بنسبة ( )%20والسبب فً
ذلك ٌرجع إلى تؤكٌد المصرؾ على األحداث االٌجابٌة فقط دون أي إشارة لؤلحداث السلبٌة ،وبالنظر لسنة
ٌ 2010تبٌن أنه لم ٌطرأ أي تؽٌٌر على مستوى توفر هذه الخاصٌة ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )532تبٌن أن
مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%52مما
ٌدل على توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بمستوى مقبول.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بالنظر للجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي لسنة  2007والمتعلق بمصرؾ
التجارة والتنمٌة ٌساوي ( )%66366وذلك ٌدل على أن هذه الخاصٌة تتوفر بمستوى جٌد فً القوابم المالٌة
للمصرؾ ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أن شكل وتصنٌؾ ومحتوى القوابم المالٌة للمصرؾ ٌتشابه إلى حد
كبٌر مع المصارؾ التجارٌة األخرى العاملة بالقطاع ،باإلضافة إلى استخدام المإشرات واألرقام والنسب
المالٌة كما انه التوجد أي تؽٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من المصرؾ ،باإلضافة إلى عدم وجود
أي تعدٌل فً التقدٌرات المحاسبٌة المتبعة ،كما أنه لم ٌقم المصرؾ بؤي تعدٌل فً األرقام المحاسبٌة السابقة
إال انه فً الوجه المقابل ٌتبٌن أن المصرؾ ٌوفر مقارنة مع السنة السابقة إلعداد القوابم المالٌة فقط ،وفً
سنة ٌ 2008تبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة قد انخفض بنسبة ( )%15عن سنة  2007والسبب فً ذلك
ٌرجع لعدم استخدام أي نسب أو أرقام أومإشرات مالٌة فً التقرٌر السنوي ،أما فً سنة ٌ 2010تبٌن أنه لم
ٌحدث أي تؽٌر فً مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )532تبٌن أن مستوى توفر
خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%59399مما
ٌدل على توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بمستوى مقبول.

 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بالرجوع للجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة فً التقرٌر السنوي المتعلق بمصرؾ التجارة
والتنمٌة لكل من سنة " 2007قبل االدراج" ،وسنة " 2010آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه" ٌساوي
( ،)%20والسبب فً ذلك ٌرجع إلى طول الفترة بٌن توقٌع المراجع الخارجً على تقرٌره ونهاٌة السنة
ُ
حٌث بلؽت عشرة شهور ،وأكثر من خمسة عشر شهراا لكبل السنتٌن على التوالً ،أما بالنسبة لسنة
المالٌة
" 2008بعد االدراج" فلم ٌتمكن الباحث من الحصول على تارٌخ توقٌع تقرٌر المراجع الخارجً،
وبالرجوع للشكل رقم (ٌ ) 532تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ
التجارة والتنمٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%20وٌعد هذا المستوى متدنٌاا ،مما ٌدل على عدم توفر خاصٌة
التوقٌت المناسب فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بمستوى مقبول.
 -6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة لمصرف التجارة والتنمٌة :وفقا ا للجدول رقم ( )532فان مستوى توفر
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة انخفض فً سنة " 2008بعد االدراج" بنسبة ( )%1232عن سنة
" 2007قبل االدراج" لٌصبح مستوى توفرها ( ،)%353720كما إنه انخفض فً سنة " 2010آخر تقرٌر
سنوي أمكن الحصول علٌه" لٌصبح مستوى توفرها ( )%353520وهً فً مجملها مستوٌات متدنٌة،
وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )532تبٌن أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر
السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بشكل عام ٌساوي ( )%37331وهو مستوى متدنً مما ٌدل على عدم
توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ التجارة والتنمٌة بمستوى
مقبول ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (هـ) المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)2باعتبار أن مستوى
توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر المالً السنوي لمصرؾ التجارة والتنمٌة انخفض
بعد سنة االدراج.

 -6-2-2-2مصرف الجمهورٌة-:
الجدول رقم (ٌ )6.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الجمهورٌة
درجة اإلجابة
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات
التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة"
فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات
والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة
العكسٌة لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث
السوق المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على
السعر السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة
فً التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على
حجج وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً
ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
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س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن
النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
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المبلبمة القابلٌة للفهم

الشكل رقم (ٌ )6.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف الجمهورٌة
التحلٌل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
بالنظر إلى الجدول رقم (ٌ )632تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقرٌر السنوي لسنة 2008
"قبل اإلدراج" والمتعلق بمصرؾ الجمهورٌة ٌساوي ( )%48وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة إلى أن
التقرٌر لم ٌحتوي على ملخص ختامً فً نهاٌة كل قسم فرعً ،باالضافة لعدم وجود مسرد لؽوي فً
التقرٌر السنوي ٌوضح معنى المصطلحات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة ،وفً الوجه المقابل ٌتبٌن أن
المبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل توضح التقدٌرات المحاسبٌة ،باإلضافة إلى استخدام الرسوم
والجداول البٌانٌة التً توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي ،وفً سنة " 2009بعد اإلدراج" ٌتبٌن
انه التوجد تؽٌرات حدثت فً مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي ،وبالرجوع للشكل رقم ()632
ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بشكل عام ٌساوي
( ،)% 48وهو مستوى متدنً مما ٌدل على عدم توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة
بمستوى مقبول.

 -2خاصٌة المالئمة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقرٌر السنوي لسنة " 2008قبل
اإلدراج" لمصرؾ الجمهورٌة ٌساوي ( ،)%30وهو مستوى متدنً نتج عن عدم وجود معلومات مستقبلٌة
تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ،باإلضافة إلى استخدام مبدأ التكلفة التارٌخٌة
فً تقٌٌم األصول ،وعدم وجود نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة للمستخدم حول أثر أحداث السوق المختلفة
والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر السوقً لسهم المصرؾ ،وفً الوجه المقابل ٌتبٌن أن التقرٌر
السنوي لهذه السنة ٌحتوي على معلومات ؼٌر مالٌة من حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر التجارٌة
تكمل المعلومات المالٌة ،وبالنظر إلى مستوى توفر خاصٌة المبلبمة فً سنة " 2009بعد اإلدراج" ٌتبٌن أنه
لم ٌطرأ علٌه أي تؽٌٌر فً سنة " 2008قبل اإلدراج" ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )632تبٌن أن مستوى توفر
خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%30وهو مستوى متدنً مما
ٌدل على عدم توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بمستوى مقبول.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
بالنظر للجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة فً التقرٌر السنوي لسنة " 2008قبل
اإلدراج" والمتعلق بمصرؾ الجمهورٌة ٌساوي ( )%60وهو مستوى مقبول نتج عن تقدٌم التقرٌر السنوي
لحجج وأسباب وتفسٌرات محددة بما فً ذلك الصٌػ والمعادالت المستخدمة فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ،باإلضافة إلى عدم وجود أي تؽٌرات فً التقدٌرات والمبادئ المحاسبٌة ،إال أنه فً المقابل ٌتبٌن
أن تقرٌر المراجع الخارجً جاء بتحفظ ،كما أن التقرٌر السنوي ناقش األحداث االٌجابٌة التً حدثت
للمصرؾ فقط دون أن ٌتطرق إلى أي أحداث سلبٌة ،باإلضافة إلى عدم احتوابه على دلٌل لحوكمة
الشركات ،وفً سنة " 2009بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن مستوى توفر هذه الخاصٌة قد ازداد بنسبة (،)%4
وجاء ذلك كنتٌجة الحتواء التقرٌر السنوي لسنة  2009على تقرٌر ؼٌر تحفظً ،وبالنظر للشكل رقم ()632

ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بشكل عام ٌساوي (،)%62
مما ٌدل على توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بمستوى مقبول.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة فً سنة " 2008قبل اإلدراج"
والمتعلق بمصرؾ الجمهورٌة ٌساوي ( )%633320وهو مستوى مقبول جاء كنتٌجة لعدم وجود أي
تؽٌرات فً الس ٌاسات والمبادئ المحاسبٌة المتبعة من قبل المصرؾ ،باإلضافة إلى عدم وجود أي تعدٌل فً
التقدٌرات المحاسبٌة ،كما أنه ال توجد أي تعدٌبلت فً األرقام المحاسبٌة للسنوات السابقة ،باالضافة إلى
استخدام النسب والمإشرات المالٌة فً التقرٌر السنوي ،وتماثل السٌاسات المحاسبٌة وبنٌة التقارٌر المالٌة
وشرح وتفسٌر األحداث مع المصارؾ التجارٌة األخرى العاملة بالقطاع ،وهذا بدوره ساعد فً تعزٌز توفر
خاصٌة القابلٌة للمقارنة فً القوابم المالٌة للمصرؾ ،إال أن فً الوجه المقابل ٌتبٌن أن المصرؾ ٌوفر
مقارنة بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع سنة سابقة فقط ،وفً سنة " 2009بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن
مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة ارتفع

بنسبة ( )%33340وذلك ناتج عن زٌادة عدد النسب

والمإشرات المالٌة فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )632تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة
القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%64399مما ٌدل على توفر
خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بمستوى مقبول.
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب لسنة " 2008قبل اإلدراج"،
وسنة " 2009بعد اإلدراج" على التوالً ( )%20وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة لطول الفترة الممتدة بٌن
نهاٌة الفترة المالٌة للمصرؾ ،وتوقٌع المراجع الخارجً على تقرٌر المراجعة والتً تجاوزت عشرة أشهر
فً كلتا السنتٌن ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )632تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر

السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بشكل عام ٌساوي ( ،)%20مما ٌدل على توفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً
التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بمستوى متدنً.
 -6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة لمصرف الجمهورٌة :بالرجوع للجدول رقم (ٌ )632تبٌن أن مستوى
توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقرٌر السنوي لمصرؾ الجمهورٌة عن سنة ""2008
ٌساوي ( ،)% 443260وهو مستوى متدنً جاء كنتٌجة النخفاض مستوى خاصٌة التوقٌت المناسب
والمبلبمة والقابلٌة للفهم ،أما فً سنة " 2009بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن هذا المستوى قد ارتفع بنسبة
( ،)% 13460وذلك بسبب االرتفاع فً مستوى خاصٌة الموثوقٌة والقابلٌة للمقارنة ،وبالرجوع للشكل رقم
(ٌ ) 632تبٌن أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة لمصرؾ
الجمهورٌة ٌساوي ( )%44399مما ٌدل على عدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً
التقارٌر السنوٌة لمصرؾ الجمهورٌة بمستوى مقبول ،ومما سبق نستنتج قبول الفرضٌة (و) المتفرعة من
الفرضٌة الربٌسٌة ( ،) 2باعتبار أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر
المالً السنوي لمصرؾ الجمهورٌة ارتفع بعد سنة االدراج.
 -7-2-2-2المصرف التجاري الوطنً-:
الجدول رقم (ٌ )7.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لمصرف التجاري الوطنً

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة
العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات
التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
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س -5ما هو حجم المسرد "المعجم" ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للفهم
النسبة المئـــــوٌة لخاصٌة القابلٌة للفهم
 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة"
فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات
والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً
ُ
حٌث فرص العمل التجاري
التقرٌر السنوي من
والمخاطرالتجارٌة تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة
بدالا من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة
العكسٌة لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث
السوق المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على
السعر السوقً لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة المالئمة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة المالئمة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة
فً التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على
حجج وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً
ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة الموثوقٌة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة الموثوقٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن
النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
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السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
المتوسط الحسابً لخاصٌة التوقٌت المناسب
النسبة المئوٌـــــة لخاصٌة التوقٌت المناسب
المتوسط الحسابً للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
النسبة المئوٌـــــة للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة
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الموثوقٌة

المبلبمة القابلٌة للفهم

الشكل رقم (ٌ )7.2وضح الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة للمصرف التجاري الوطنً
التحلٌــل-:
 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
إذا ما نظرنا للجدول رقم (ٌ ،)732تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم فً سنة  2009والمتعلق
بالمصرؾ التجاري الوطنً "قبل اإلدراج" ٌساوي ( ،)%48وهذا ٌدل على أن هذه الخاصٌة تتوفر بالتقرٌر

السنوي بمستوى متدنً ،وبالرجوع إلى السبب فً انخفاض مستوى توفر هذه الخاصٌةٌ ،تبٌن أن التقرٌر
ُ
بحٌث ٌمكن المستخدم من فهم ما ٌوجد به من محتوٌات،
السنوي لم ٌقدم بشكل مدروس وطرٌقة منظمة
باالضافة الى أن كل المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة فً التقرٌر السنوي لم ٌتم تفسٌرها ،و الٌوجد مسرد
لؽوي ٌمكن الرجوع إلٌه بالتقرٌر السنوي حتى ٌتم التعرؾ على معنى المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة
به ،وبالنظر لنفس الخاصٌة فً سنة "ما بعد اإلدراج" ٌ 2010تبٌن أنه لم ٌحدث أي تؽٌر فً النتابج التً تم
التوصل إلٌها فً سنة "ما قبل اإلدراج" ،وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )732تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة
للفهم بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بشكل عام ٌساوي ( ،)%48وهو مستوى متدنً مما ٌدل
على عدم توفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بمستوى مقبول.

 -2خاصٌة المالئمة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة فً التقرٌر السنوي لسنة " 2009قبل
اإلدراج" والمتعلق بالمصرؾ التجاري الوطنً ٌساوي ( ،)%20وهذا ٌدل على أن هذه الخاصٌة تتوفر
بالتقرٌر السنوي بمستوى متدنً ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أنه التوجد أٌة معلومات مستقبلٌة بالتقرٌر
السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ ،كما أنه التوجد أٌة معلومات ؼٌر
مالٌة تكمل المعلومات المالٌة من حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر التجارٌة بالتقرٌر السنوي،
باالضافة إلى استخدام المصرؾ لمبدأ التكلفة التارٌخٌة فً تقوٌم األصول والذي ٌنتج عن استخدامه
معلومات ؼٌر مبلبمة ،كما أن التقرٌر السنوي ال ٌوضح أثر أحداث السوق والصفقات الكبٌرة والهامة على
السعر السوقً لسهم المصرؾ التجاري الوطنً ،وبالنظر إلى نفس الخاصٌة فً سنة " 2010بعد اإلدراج"
ٌتبٌن انه ال ٌوجد أي تؽٌٌر فً النتابج التً تم التوصل إلٌها فً سنة "ما قبل اإلدراج" ،وبالرجوع للشكل

رقم (ٌ ) 732تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بشكل عام
ٌساوي ( ،)%20وٌعد هذا المستوى متدنٌاا ،مما ٌدل على عدم توفر هذه الخاصٌة فً التقارٌر السنوٌة
لمصرؾ للمصرؾ التجاري الوطنً بمستوى مقبول.
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة فً التقرٌر السنوي لسنة 2009
والمتعلق بالمصرؾ التجاري الوطنً "قبل اإلدراج" ٌساوي ( ،)%60وهذا بدوره ٌدل على أن هذه
ال خاصٌة تتوفر بمستوى مقبول فً التقرٌر السنوي ،والسبب فً ذلك ناتج عن تضمٌن التقرٌر السنوي
لحجج ومبررات وتفسٌرات محددة للتقدٌرات المحاسبٌة ،باالضافة إلى أنه ال توجد أي تؽٌٌرات فً
السٌاسات المحاسبٌة مما ٌدل على أن قاعدة المصرؾ فً اختٌار بعض السٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على
حجج وأسباب صحٌحة ،كما أن احتواء التقرٌر السنوي للمصرؾ على تقرٌر ؼٌر تحفظً بدوره ٌعمل على
تعزٌز خاصٌة الموثوقٌة بالمعلومات المحاسبٌة ،إال أنه وفً الوجه المقابل ٌتبٌن أن التقرٌر السنوي ٌركز
على األحداث االٌجابٌة فقط بالمصرؾ ،باالضافة إلى انه ال ٌتضمن أي معلومات أو دلٌل ٌشٌر إلى حوكمة
الشركات ،وبالنظر إلى نفس الخاصٌة فً سنة " 2010بعد اإلدراج" ٌتبٌن انه ال ٌوجد أي تؽٌٌر فً النتابج
التً توصل إلٌها فً سنة ما قبل اإلدراج ،وبالنظر للشكل رقم (ٌ )732تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة
الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بشكل عام ٌساوي ( ،)%60مما ٌدل على توفر
خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بمستوى مقبول.
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة فً سنة  " 2009قبل اإلدراج"
والمتعلق بالمصرؾ التجاري الوطنً ٌساوي ( ،)%663660وهذا ٌدل على أن هذه الخاصٌة تتوفر
بمستوى مقبول فً التقرٌر السنوي ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أن المصرؾ لم ٌقوم بؤي تؽٌٌر فً

السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة ،كما أن المصطلحات المحاسبٌة والتصنٌؾ المستخدم فً إعداد القوابم
المالٌة الموجودة بالتقرٌر السنوي متماثلة إلى حد كبٌر مع مثٌبلتها من المصارؾ األخرى ،باالضافة إلى
احتواء التقرٌر السنوي على عدد كبٌرمن المإشرات واألرقام والنسب مالٌة والتً بدورها تعزز من خاصٌة
القابلٌة للمقارنة ،حٌث أنه من الممكن المقارنة باستخدام هذه النسب بٌن فترة وأخرى لكل مصرؾ أو بٌن
المصرؾ والمصارؾ التجارٌة العاملة فً القطاع ،باالضافة إلى أن المصرؾ لم ٌقم بؤي تعدٌل فً األرقام
المحاسبٌة بالقوابم المالٌة عن الفترات السابقة باعتبار انه لم ٌتم التؽٌٌر فً السٌاسات المحاسبٌة أو التؽٌٌر
فً التقدٌرات المحاسبٌة ،إال أنه فً الوجه المقابل ٌتبٌن أن المصرؾ ٌوفر مقارنة بٌن النتابج المحاسبٌة
للسنة الحالٌة مع السنة التً تسبقها فقط ،وبالنظر إلى نفس الخاصٌة فً سنة " 2010بعد اإلدراج" ٌتبٌن أن
مستوى توفر هذه الخاصٌة بالتقرٌر السنوي قد ارتفع مقارنة بسنة ما قبل اإلدراج بنسبة ( )%5والسبب فً
ذلك ناتج عن زٌادة عدد النسب والمإشرات المالٌة الموجودة بالتقرٌر السنوي لسنة  ،2010وبالنظر للشكل
رقم (ٌ ) 732تبٌن أن مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً
بشكل عام ٌساوي ( ،)%68333مما ٌدل على توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ
التجاري الوطنً بمستوى جٌد.
 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
بالنظر إلى الجدول السابق ٌتبٌن أن خاصٌة التوقٌت المناسب تتوفر بمستوى متدنً فً كل من سنة 2009
"قبل اإلدراج" ،وسنة " 2010بعد اإلدراج" ،وهذا بدوره ناتج عن طول الفترة الزمنٌة بٌن نهاٌة الفترة
المالٌة وتوقٌع المراجع الخارجً على التقرٌر المالً والتً وصلت إلى أكثر من احد عشر شهراا فً سنة
 ،2009وأكثر من خمسة عشر شهراا فً سنة  ،2010وبالرجوع للشكل رقم (ٌ )732تبٌن أن مستوى توفر
خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بشكل عام ٌساوي ( ،)%20وٌعد هذا

المستوى متدنٌا ا مما ٌدل على عدم توفر خاصٌة التوقٌت المناسب فً التقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري
الوطنً بمستوى مقبول.
-6التقٌٌم العام للخصائص النوعٌة للمصرف التجاري الوطنً :من خبلل الجدول رقم (ٌ )732تبٌن أن
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة قد ازداد مستوى توفرها فً القوابم المالٌة لسنة " 2010بعد
اإلدراج" بنسبة ( )%135عن سنة " 2009قبل اإلدراج" لٌصبح ( ،)%4336وبالرجوع للشكل رقم ()732
ٌتبٌن أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري
الوطنً ٌساوي ( )% 43326وهو مستوى متدنً ٌدل على عدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة فً التقارٌر السنوٌة للمصرؾ التجاري الوطنً بمستوى مقبول ،ومما سبق نستنتج قبول الفرضٌة
(ز) المتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)2باعتبار أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
فً التقرٌر المالً السنوي للمصرؾ التجاري الوطنً ارتفع بعد سنة االدراج.
الجدول رقم (ٌ )8.2وضح أثر إدراج المصارف التجارٌة بسوق المال اللٌبً على مستوى توفر
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

ت

المصارف التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة
اللٌبً

1

مصرف السراي

2

مصرف الصحارى

3

مصرف المتوسط

4

مصرف الوحدة

5

مصرف التجارة والتنمٌة

6

مصرف الجمهورٌة

المصرف التجاري الوطنً
7
النسبة العامة لتوفر الخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارف المدرجة

مستوى الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
بالتقارٌر السنوٌة للمصارف المدرجة
آخر تقرٌر
بعد اإلدراج
قبل اإلدراج
سنوي

%44.800
%48.120
%62.800
%39.860
%40.700
%44.260
%42.920

%36.660
%48.120
%44.800
%41.600
%35.720
%45.720
%43.600

%44.320
%41.600
%35.520
-

%46.217

%42.317

%40.480

-3-2-2اختبار الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة للمصارف التجارٌة المدرجة فً سوق المال
اللٌبً-:
وفً هذه الجزبٌة سٌتم اختبار كل خاصٌة من الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة على حدة لجمٌع
المصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق المال اللٌبً وذلك للحكم على مستوى توفر هذه الخصابص فً التقارٌر
السنوٌة لتلك المصارؾ ،وتعتبر هذه الجزبٌة من الجانب العملً هً المحور األساسً الذي ٌقوم علٌه قبول
ورفض الفرضٌة الربٌسٌة االولى للدراسة.
 -1-3-2-2خاصٌة القابلٌة للفهم-:
الجدول رقم (ٌ )9.2وضح خاصٌة القابلٌة للفهم لكل مصارف الدراسة

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

المتوسط
الحسابً

النسبة
المئوٌة

 -1خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم %32.9 1.647
بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على
المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه %63.5 3.176
الكفاٌة ؟
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول
%63.5 3.176
توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات
%20.0
01
التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
%20.0
01
س -5ماهو حجم المسرد "المعجم" ؟
%40.0 2.00
خاصٌة القابلٌة للفهم

االنحراف
المعٌاري

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع
الحد
الحد
األعلى
األدنى

الترتٌب

0.493

1.39

1.90

3

0.883

2.72

3.63

2

1.510

2.40

3.95

1

0.000

1.00

1.00

4

0.000
0.412

1.00
1.78

1.00
2.21

5
3

63.50% 63.50%
40.00%
32.90%
20.00%

خاصٌة
القابلٌة
للفهم

س5

20.00%

س4

س3

س2

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

س1

الشكل رقم (ٌ )8.2وضح مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم لكل مصارف الدراسة
ٌتضح من الجدول رقم ( )932أن مستوى توفر رسوم بٌانٌة فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة
بسوق األوراق المالٌة ،ومستوى توفر مبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل فً التقارٌر المالٌة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة ٌساوي ( )%633520وهو مستوى مقبولٌ ،لٌها مستوى
تقدٌم التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة
منظمة والذي ٌساوي ( )%323940وهو مستوى متدنً ،كما ٌتضح أن التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة بسوق األوراق المالٌة تستخدم مصطلحات محاسبٌة الٌمكن تفسٌرها وأنه الٌوجد مسرد لؽوي
ُ
حٌث أن مستوى توفر مسرد لؽوي واستخدام مصطلحات محاسبٌة سهلة فً
ٌوضح معنى هذه المصطلحات
التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة ٌساوي ( )%20وهومستوى متدنً،
و كان مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق
المالٌة بشكل عام ٌساوي ( )%40وهو مستوى متدنً لتوفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة ،ومرتبتها الثالثة من بٌن الخصابص النوعٌة األخرى ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة
الفرعٌة (أ) والمتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( ،)1وذلك نتٌجة لعدم توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالمصارؾ
التجارٌة المدرجة بمستوى مقبول.

الجدول رقم ( ٌ )10.2وضح نتائج اختبار Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف لخاصٌة القابلٌة للفهم
الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

س -1إلى أي مدى
التقرٌر السنوي
للمصرؾ قدم بشكل
مدروس ودقٌق وبطرٌقة
منظمة ؟

س -2إلى أي مدى هً
المبلحظات على
المٌزانٌة العمومٌة وبٌان
الدخل واضحة وبما فٌه
الكفاٌة ؟

س -3إلى أي مدى توجد
رسوم بٌانٌة وجداول
توضح المعلومات
المقدمة فً التقرٌر
السنوي؟

س -4إلى أي مدى
استخدام اللؽة
والمصطلحات التقنٌة فً
التقرٌر السنوي ٌعتبر
سهبل ؟

س -5ماهو حجم
المسرد "المعجم" ؟

خاصٌة القابلٌة للفهم

المصارؾ

المتوسط
الحسابً
̅

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة
التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة
التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة
التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة
التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة
التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة

0.000
2.00
0.000
2.00
0.707
1.50
0.000
2.00
0.000
1.00
0.707
1.50
0.577
1.67
0.000
4.00
0.577
2.67
0.000
4.00
0.000
2.00
0.577
2.33
0.000
4.00
0.577
3.67
0.000
4.00
1.732
2.00
0.707
4.50
0.000
1.00
0.000
4.00
2.828
3.00
0.577
3.67
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.000
1.00
0.00000 2.4000
0.41633 1.7333
0.00000 2.4000

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة
اختبار F
المحسوبة

2.216

8.725

2.341

قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

0.127

0.002

0.112

-

-

-

-

3.089

0.056

السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.4000
1.8667
2.1000
2.2000

0.00000
0.11547
0.70711
0.20000

ٌتضح من الجدول رقم ( )1032أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة لتقدٌم التقارٌر المالٌة بشكل مدروس
وبطرٌقة منظمة ٌساوي ( ،)23216وبالنسبة لمدى وجود رسوم بٌانٌة وجداول توضح المعلومات المقدمة
فً التقرٌر السنوي ٌساوي ( ،)23314وبما أن مستوي المعنوٌة المقابل لهذه األسبلة أكبر من ()0305
مستوى المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،بالتالً التوجد فروق داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة
اتجاه هذه األسبلة ،أما األسبلة المتعلقة بوضوح المبلحظات عن المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل بالنسبة
للمستخدم ،واستخدام مسرد لؽوي بالتقرٌر السنوي ٌوضح معنى المصطلحات المحاسبٌة المستخدمة فً
القوابم المالٌة فان مستوى المعنوٌة لهذه األسبلة أقل من ( ،)0305مما ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة
ُ
حٌث ٌتبٌن أن المصرؾ التجاري
إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اتجاه هذه األسبلة،
والجمهورٌة والصحاري ٌقدم مبلحظات واضحة وبما فً الكفاٌة عن المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل توضح
التقدٌرات والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة أكثر من باقً المصارؾ األخرى المدرجة.
كما ٌتضح من الجدول رقم ( )1032أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة لخاصٌة القابلٌة للفهم بشكل عام
ٌساوي( ،)33089وبما إن مستوى المعنوٌة المقابلة لهذه الخصابص أكبر من ( )0305مستوى المعنوٌة
المعتمد بالدراسة ،مما ٌشٌر إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً
سوق األوراق المالٌة حول خاصٌة القابلٌة للفهم.
-2-3-2-2خاصٌة المالئمة-:
الجدول رقم (ٌ )11.2وضح خاصٌة المالئمة لكل مصارف الدراسة
الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

المتوسط

النسبة

االنحراف

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع

الترتٌب

الحسابً

 -2خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً
التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً التقرٌر
ُ
حٌث فرص العمل التجاري والمخاطرالتجارٌة
السنوي من
تكمل المعلومات المالٌة ؟
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة بدالا
من التكلفة التارٌخٌة ؟
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على السعر السوقً
لسهم المصرؾ المدرج فً السوق ؟
خاصٌة المالئمة

المئوٌة

المعٌاري

1.176

%23.5

0.529

0.90

1.45

2

1.353

%27.0

0.786

0.95

1.76

1

01

%20.0

0.000

1.00

1.00

3

01

%20.0

0.000

1.00

1.00

4

1.132

%22.6

0.218

1.01

1.24

5

27.00%
22.60%

30.00%
23.50%

20.00%

الحد
األدنى

الحد
األعلى

20.00%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

خاصٌة
المبلبمة

س4

س3

س2

س1

الشكل رقم (ٌ )9.2وضح مستوى توفر خاصٌة المالئمة لكل مصارف الدراسة
ٌتضح من الجدول رقم ( )1132أن مستوى وجود معلومات ؼٌر مالٌة فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ
ُ
حٌث الفرص والمخاطر التجارٌة ٌساوي ( )%273060وهو
التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة من
مستوى متدنً ،ومستوى وجود معلومات مستقبلٌة فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق
األوراق المالٌة تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصارؾ التجارٌة المدرجة ٌساوي

( )%233520وهوأٌضا ا ٌعتبر مستوى متدنًٌ ،لٌه مستوى تقدٌم التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة بسوق األوراق المالٌة بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة والذي ٌساوي ( )%323940والذي
ٌعتبر منخفضا ا هو اآلخر ،كما ٌتضح أن التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة
أعدت باستخدام مبدأ التكلفة التارٌخٌة وأن التقارٌر المالٌة لم تذكر نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة للمستخدم حول
أثر الصفقات الهامة على السعر السوقً لسهم المصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق ،و كان مستوى توفر
خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة ٌساوي ()%223640
وهو مستوى متدنً لتوفر هذه الخاصٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة ،ومرتبتها الخامسة
من بٌن الخصابص النوعٌة األخرى ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (ب) والمتفرعة من الفرضٌة
الربٌسٌة ( )1وذلك بسبب عدم توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة
بمستوى مقبول.

الجدول رقم ( ٌ )12.2وضح نتائج اختبار Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف لخاصٌة المالئمة
قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة

المصارؾ

المتوسط
الحسابً ̅

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة
اختبار F
المحسوبة

س -1إلى أي مدى توجد
معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً
التقرٌر السنوي تساعد فً
تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2.059

0.150

س -2إلى أي مدى توجد
معلومات ؼٌر مالٌة فً التقرٌر

التجاري
التنمٌة

1.00
1.00

0.000
0.000

6.569

0.005

ُ
حٌث فرص العمل
السنوي من
التجاري والمخاطرالتجارٌة
تكمل المعلومات المالٌة ؟

الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

3.00
1.00
1.00
2.00
1.00

0.000
0.000
0.000
1.414
0.000

س -3إلى أي مدى ٌستخدم
المصرؾ القٌمة العادلة بدالا من
التكلفة التارٌخٌة ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج
توفر التؽذٌة العكسٌة
لمستخدمً التقرٌر السنوي
حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة
"الكبٌرة" على السعر السوقً
لسهم المصرؾ المدرج فً
السوق ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري

1.0000
1.2500
1.5000
1.0000
1.0000
1.2500
1.0000

0.000
0.250
0.000
0.000
0.000

خاصٌة المالئمة

المتوسط
الوحدة

3.431

-

-

0.042

0.353
0.000

ٌتضح من الجدول رقم ( )1232أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى وجود معلومات
مستقبلٌة تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق
المالٌة ٌساوي ( ،)23095وباعتبار أن مستوى المعنوٌة المقابل لهذه السإال أكبر من ( )0305مستوى
المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،فانه التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة اتجاه
هذا السإال ،أما فٌما ٌتعلق بقٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى وجود معلومات ؼٌر مالٌة من

حٌث الفرص والمخاطر التجارٌة مكملة للمعلومات المالٌة بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة
ُ
وحٌث أن مستوى المعنوٌة المقابل لهذا السإال أقل من ()0305
بسوق األوراق المالٌة ٌساوي (،)63569
مستوى المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،فانه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة
ُ
حٌث ٌتبٌن أن المصرؾ التجاري والمصرؾ المتوسط على التوالً هما أكثر المصارؾ
اتجاه هذا السإال،
التجارٌة المدرجة التً تقدم معلومات ؼٌر مالٌة مفٌدة مقارنة بالمصارؾ التجارٌة األخرى.
وٌتضح من الجدول رقم ( )1232أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة لخاصٌة المبلبمة بشكل عام
ٌساوي( ،)33089وبما إن مستوى المعنوٌة المقابل لهذه الخاصٌة أقل من ( )0305مستوى المعنوٌة المعتمد
بالدراسة ،مما ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ حول هذه الخاصٌة ،حٌث ٌتبٌن
أن مصرؾ الجمهورٌة تتوفر فٌه خاصٌة المبلبمة بنسبة أكثر من المصارؾ التجارٌة المدرجة األخرى،
ٌلٌه بعد ذلك مصرؾ التجارة والتنمٌة والمصرؾ المتوسط.
-3-3-2-2خاصٌة الموثوقٌة-:
الجدول رقم (ٌ )13.2وضح خاصٌة الموثوقٌة لكل مصارف الدراسة

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -3خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة فً
التقرٌر السنوي؟
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم
تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات عن

المتوسط
الحسابً

النسبة
المئوٌة

االنحراف
المعٌاري

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع
الحد
الحد
األعلى
األدنى

الترتٌب

1.941

%38.8

1.919

0.95

2.93

4

5

%100.0

0.000

5.00

5.00

1

2.824

%56.4

1.185

2.21

3.43

3

3.765

%75.3

0.437

3.54

3.99

2

01

%20.0

0.000

1.00

1.00

5

حوكمة الشركات فً التقرٌر السنوي؟
خاصٌة الموثوقٌة

%58.1

2.905

0.381

2.70

3.10

2

100.00%
100.00%
75.30%
58.10%

80.00%
56.40%

60.00%
38.80%

20.00%

40.00%
20.00%
0.00%

خاصٌة
الموثوقٌة

س5

س4

س3

س2

س1

الشكل رقم (ٌ )10.2وضح مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة لكل مصارف الدراسة
ٌتضح من الجدول ( )1332أنه ال وجود لتؽٌرات فً المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة من طرؾ
المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة ،وأن أؼلب المصارؾ التجارٌة المدرجة بالسوق
ٌتضمن تقرٌرها السنوي تقرٌر ؼٌر تحفظً عن األرقام المالٌة فقط صادر عن المراجع الخارجً ،باإلضافة
إلى أن مستوى مناقشة المصارؾ التجارٌة للنتابج السنوٌة فً تقارٌرها السنوٌة ٌساوي ()%563480
ُ
بحٌث تؤكد على األحداث االٌجابٌة ،بٌنما ٌتبٌن أن مستوى
وبالتالً فهً تكون أقرب لمناقشة النتابج السنوٌة
وجود حجج ومبررات وتفسٌرات وأسباب مقدمة فً التقارٌر السنوٌة وتدعم التقدٌرات المحاسبٌة الواردة بها
ٌساوي ( )%383820وهو مستوى متدنً ،ومن ناحٌة أخرى فان كل التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة
التحتوي على أي معلومات متعلقة بحوكمة الشركات.
وبالتالً فان مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة ٌساوي ( )%583100وهو مستوى مقبول لتوفر هذه الخاصٌة
بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق المال اللٌبً ،ومرتبتها الثانٌة بٌن الخصابص النوعٌة

بشكل عام ،ومما سبق نستنج قبول الفرضٌة (ج) والمتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( )1وذلك باعتبار أن
مستوى توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة مقبول.
الجدول رقم (ٌ )14.2وضح نتائج اختبار  Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف لخاصٌة الموثوقٌة
الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

المصارؾ

المتوسط
الحسابً ̅

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة اختبار
F
المحسوبة

س -1إلى أي مدى الحجج
والمبررات والتفسٌرات
واألسباب المقدمة صالحة
وتدعم التقدٌرات الواردة
فً التقرٌر السنوي؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

3.00
0.00
4.00
0.00
0.00
4.00
3.67

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.577

145.686

س -2إلى أي مدى تكون
قاعدة المصرؾ فً اختٌار
بعض المبادئ والسٌاسات
المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

س -3إلى أي مدى ٌقوم
المصرؾ بمناقشة النتابج
السنوٌة فً تقرٌره السنوي
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
األحداث االٌجابٌة فضبل
عن األحداث السلبٌة ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

2.00
3.00
2.00
4.00
3.00
4.00
2.00

0.000
1.732
0.000
0.000
1.732
0.000
0.000

س -4أي نوع من أنواع
تقارٌر المراجع الخارجً
ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

4.00
4.00
3.50
3.50
4.00
4.00
3.33

0.000
0.000
0.707
0.707
0.000
0.000
0.577

1.454

1.392

قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

0.000

-

0.286

0.307

س -5إلى أي مدى ٌقوم
المصرؾ بتقدٌم معلومات
عن حوكمة الشركات فً
التقرٌر السنوي؟

خاصٌة الموثوقٌة

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

3.0000
2.6000
3.1000
2.7000
2.6000
3.6000
3.0000

0.000
0.346
0.141
0.141
0.346
0.000
0.200

4.804

-

0.015

ٌتضح من الجدول رقم ( )1432أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى مناقشة المصارؾ
ُ
بحٌث تسلط الضوء على األحداث االٌجابٌة فضبلا عن
التجارٌة المدرجة بسوق المال لنتابجها السنوٌة
األحداث السلبٌةٌساوي ( ،)13454وللسإال المتعلق بالتقرٌر المراجع الخارجً الذي ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر
السنوي للمصارؾ التجارٌة المدرجة ٌساوي ( ،)13392وبما إن مستوى المعنوٌة المقابل لهذه األسبلة أكبر
من ( ) 0305مستوى المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،مما ٌشٌر إلى أنه الوجود لفروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
المصارؾ التجارٌة المدرجة حول هذه األسبلة.
أما قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى تقدٌم حجج ومبررات وأسباب صالحة وتدعم التقدٌرات
المحاسبٌة الواردة فً التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة ٌساوي ( ،)1453686ولخاصٌة
(الموثوقٌة بشكل عام) ٌساوي( ،)43804وبما إن مستوى المعنوٌة المقابلة لهذه الخصابص أقل من ()0305
مستوى المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،فان ذلك ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ

حول هذه الخاصٌة ،حٌث ٌتبٌن أن مصرؾ المتوسط والجمهورٌة والتجاري تتوفر فٌه هذه الخاصٌة أكثر
من المصارؾ التجارٌة الباقٌة.

 -4-3-2-2خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
الجدول رقم (ٌ )15.2وضح خاصٌة القابلٌة للمقارنة لكل مصارف الدراسة

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
 -4خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم
المالٌة للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب
التقدٌرات المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً
األرقام المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر
فً السٌاسات المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن
النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة
؟
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر
السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً
تقدمها المصارؾ األخرى ؟
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟
خاصٌة القابلٌة للمقارنة

المتوسط
الحسابً

النسبة
المئوٌة

االنحراف
المعٌاري

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع
الحد
الحد
األعلى
األدنى

الترتٌب

05

%100.0

0.000

5.00

5.00

1

3.118

%62.3

0.485

2.87

3.37

3

01

%20.0

0.000

1.00

1.00

6

02

%40.0

0.000

2.00

2.00

5

05

%100.0

0.000

5.00

5.00

2

2.412

%48.2

1.278

1.75

3.07

4

3.088

%61.7

0.250

2.95

3.21

1

100.00%

100.00%
100.00%

61.70%

80.00%

62.30%
48.20%

60.00%

40.00%

40.00%

20.00%

20.00%
0.00%

خاصٌة
القابلٌة
للمقارنة

س6

س5

س4

س3

س2

س1

الشكل رقم (ٌ )11.2وضح مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة لكل مصارف الدراسة
ٌتضح من الجدول ( )1532أن مستوى استخدام مبدأ الثبات فً إتباع السٌاسات والمبادئ المحاسبٌة
المستخدمة فً إعداد القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة ٌساوي ( )%100وهو مستوى جٌد ٌدل
على سهولة إمكانٌة إجراء مقارنة بٌن النتابج السنوٌة لكل مصرؾ على حده ،كما أن مستوى التماثل من
ُ
حٌث السٌاسات المحاسبٌة المتبعة وبنٌة التقارٌر المالٌة ،وشرح وتفسٌر األحداث ٌساوي ( )%100وهو ٌدل
على سهولة إمكانٌة إجراء مقارنة بٌن النتابج السنوٌة للمصارؾ المدرجة فً السوق المالً اللٌبً ،بٌنما
ٌتبٌن أن مستوى استخدام المصارؾ للمإشرات واألرقام والنسب المالٌة فً التقارٌر السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة ٌساوي ( )%483240وهو مستوى متدنً ،فً حٌن أن مستوى توفٌر المصارؾ لمقارنة
بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ٌساوي ( )%40وهو مستوى منخفض نتج عن
توفٌر المصارؾ بالتقرٌر السنوي لمقارنة مع النتابج السنوٌة لسنة واحدة فقط سابقة ،أما مستوى توفر
خاصٌة القابلٌة للمقارنة بشكل عام ٌساوي ( )%613760وهو مستوى مقبول مقارنة بمستوى توفر
الخصابص األخرى وترتٌبها األول بٌن الخصابص النوعٌة ،ومما سبق نستنتج قبول الفرضٌة (د)

والمتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( )1وذلك باعتبار أن خاصٌة القابلٌة للمقارنة تتوفر بمستوى مقبول فً
التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة.
الجدول رقم (ٌ )16.2وضح نتائج اختبار Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف لخاصٌة القابلٌة للمقارنة
الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

س -1إلى أي مدى
المبلحظات المرفقة
بالقوابم المالٌة للمصرؾ
توضح األثر الناتج عن
التؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة ؟

س -2إلى أي مدى
توضح المبلحظات
المرفقة بالقوابم المالٌة
األثر الناتج عن التعدٌل
فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
س -3إلى أي مدى قام
المصرؾ بتعدٌل فً
األرقام المحاسبٌة فً
الفترات السابقة نتٌجة
للتؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة أو التعدٌل فً
التقدٌرات المحاسبٌة ؟

س -4إلى أي مدى ٌوفر
المصرؾ مقارنة بٌن
النتابج المحاسبٌة للفترة
الحالٌة مع الفترات
السابقة ؟

المصارؾ

المتوسط
الحسابً ̅

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة
اختبار F
المحسوبة

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00

0.000
0.000
1.414
0.000
0.000
0.000
0.000

1.471

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

-

0.281

-

-

س -5إلى أي مدى
المعلومات الواردة فً
التقرٌر السنوي
للمصرؾ متماثلة مع
المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟

س -6إلى أي مدى ٌقدم
المصرؾ المإشرات
واألرقام والنسب المالٌة
فً التقرٌر السنوي؟

خاصٌة القابلٌة للمقارنة

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

4.50
2.00
3.50
2.50
1.00
2.00
2.33

0.707
1.732
0.707
0.707
0.000
0.000
0.577

3.663

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

3.4167
3.0000
3.4167
3.0833
2.8333
3.0000
3.0556

0.117
0.288
0.353
0.117
0.000
0.000
0.096

3.297

-

0.034

0.047

ٌتضح من الجدول رقم ( )16.2أن قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى توضٌح المبلحظات
المرفقة بالقوابم المالٌة لؤلثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات المحاسبٌة ٌساوي ( ،)1.471وبما إن
مستوى المعنوٌة المقابلة لهذه الخاصٌة أكبر من ( )0.05مستوى المعنوٌة المعتمد بالدراسة ،فان ذلك ٌشٌر
إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ حول اإلجابة عن هذا السإال.
أما قٌمة ( )Fالمحسوبة بالنسبة للسإال المتعلق بمدى تقدٌم المصارؾ التجارٌة المدرجة للمإشرات واألرقام
والنسب المالٌة فً التقارٌر السنوٌة ٌساوي ( ،)3.663ولخاصٌة القابلٌة للمقارنة بشكل عام
ٌساوي( ،)3.297وبما إن مستوى المعنوٌة المقابلة لهذه الخصابص أقل من ( )0.05مستوى المعنوٌة
المعتمد بالدراسة ،فان ذلك ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ حول هذه

الخاصٌة ،حٌث ٌتبٌن أن المصرؾ التجاري ومصرؾ الجمهورٌة تتوفر فٌهما هذه الخاصٌة أكثر من
المصارؾ الباقٌة.
 -5-3-2-2خاصٌة التوقٌت المناسب-:
الجدول رقم (ٌ )17.2وضح خاصٌة التوقٌت المناسب لكل مصارف الدراسة

الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة

المتوسط
الحسابً

النسبة
المئوٌة

االنحراف
المعٌاري

 %95فترة ثقة
لمتوسط المجتمع
الحد
الحد
األعلى
األدنى

 -5خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم شهر ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع
تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟

1.765

%35.3

1.393

2.48

1.05

الترتٌب

4

ٌتضح من الجدول السابق رقم ( )17.2أن مستوى توفر خاصٌة التوقٌت المناسب بالتقارٌر المالٌة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة ٌساوي ( )%35.3وهو مستوى متدنً لتوفر هذه
الخاصٌة وترتٌبها الرابع بٌن الخصابص النوعٌة األخرى ،ومما سبق نستنتج رفض الفرضٌة (هـ)
والمتفرعة من الفرضٌة الربٌسٌة ( )1وذلك نتٌجة لتدنً مستوى توفر خاصٌة الوقت المناسب بالتقارٌر
المالٌة السنوٌة للمصارؾ المدرجة.
الجدول رقم (ٌ )18.2وضح نتائج اختبار  Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف لخاصٌة التوقٌت المناسب
الخصابص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

المصارؾ

المتوسط
الحسابً
̅

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة اختبار
F
المحسوبة

س -1كم شهر ٌستؽرقه
المراجع الخارجً
لتوقٌع تقرٌر المراجعة
بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري
المتوسط
الوحدة

1.00
0.67
1.00
2.00
3.33
3.50
1.00

0.000
0.577
0.000
1.414
1.155
2.121
0.000

3.598

قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

0.036

ٌتضح من الجدول رقم ( )18.2أن قٌمة ( )Fالمحسوبة لخاصٌة التوقٌت المناسب ٌساوي (،)3.598
ومستوى المعنوٌة ٌساوي( )0.036وهو أقل من ( )0.05مما ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة
إحصابٌة بٌن المصارؾ حول هذه الخاصٌة ،حٌث ٌتبٌن أن مصرؾ المتوسط والصحارى تتوفر فٌهما هذه
الخاصٌة أكثر من المصارؾ التجارٌة الباقٌة.
 -6-3-2-2الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة-:
الجدول رقم (ٌ )19.2وضح مستوى توفر الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لكل مصارف
الدراسة

الخصائص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

المتوسط
الحسابً

النسبة
المئوٌة

2.367

%47.340

 %95فترة ثقة لمتوسط المجتمع

اإلنحراف
المعٌاري

الحد األدنى

الحد األعلى

0.2239

2.23

2.46

ٌتضح من الجدول السابق رقم ( )1932أن مستوى توفر الخصابص النوعٌة بصفة عامة بالتقارٌرالمالٌة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة ٌساوي ( )%473340وهو مستوى متدنً ،ومما
سبق نستنتج رفض الفرضٌة الربٌسٌة ( )1وذلك نتٌجة لعدم توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة
فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق االوراق المالٌة اللٌبً.
الجدول رقم (ٌ )20.2وضح اختبار  Fإلٌجاد الفروق بٌن المصارف للخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة

الخصابص

المصارؾ

المتوسط
الحسابً
̅

االنحراؾ
المعٌاري
S.D

قٌمة اختبار
F
المحسوبة

الخصائص النوعٌة
للمعلومات المحاسبٌة

التجاري
التنمٌة
الجمهورٌة
السراي
الصحاري

2.50
2.15
2.61
2.14
2.22

0.0336
0.1924
0.1346
0.0673
0.0549

4.321

قٌمة مستوى
المعنوٌة
المشاهد
p-value

0.021

المتوسط
الوحدة

2.61
2.34

0.3367
0.2239

ٌتضح من الجدول رقم ( )2032أن قٌمة ( )Fالمحسوبة للخصابص النوعٌة بصفة عامة تساوي (،)43321
ومستوى المعنوٌة ٌساوي( )03021وهو أقل من ( )0305مما ٌشٌر إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصابٌة
بٌن المصارؾ حول الخصابص النوعٌة بصفة عامة ،حٌث ٌتبٌن أن مصرؾ الجمهورٌة والمتوسط تتوفر
ف ٌهما الخصابص النوعٌة أكثر من المصارؾ التجارٌة الباقٌة ،ومما سبق نستنتج أن هناك فروق ذات داللة
احصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق االوراق المالٌة اتجاه الخصابص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة.

 -3-2المبحث الثالث
النتــائج والتوصٌـات
بعد أن قام الباحث باختبار الخصابص النوعٌة لكل مصرؾ من المصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق
األوراق المالٌة اللٌبً على حدة ،للبحث فً أثر إدراج تلك المصارؾ فً السوق على مستوى توفر
الخصابص النوعٌة بالمعلومات المحاسبٌة الواردة بالقوابم المالٌة لتلك المصارؾ ،باالضافة الختبار
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة لجمٌع المصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة اللٌبً
خبلل الفترة من سنة 2007م ،إلى سنة 2010م ،توصل الباحث إلى النتابج التالٌة-:
 -1-3-2النتائج-:
 -1تتوفر خاصٌتً الموثوقٌة ،والقابلٌة للمقارنة ،بمستوى مقبول ،بٌنما ال تتوفر خاصٌة القابلٌة للفهم
والمبلبمة والوقت المناسب بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة.
أ -ال تتوفر خاصٌة القابلٌة للفهم بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،والسبب ٌرجع إلى عدم تقدٌم التقارٌر
السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ،كما
نبلحظ أن التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة تستخدم مصطلحات محاسبٌة
الٌمكن تفسٌرها وأنه ال ٌوجد مسرد لؽوي ٌوضح معنى هذه المصطلحات بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ.

ب -ال تتوفر خاصٌة المبلبمة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة والسبب فً ذلك ٌرجع إلى عدم وجود
ُ
حٌث
معلومات ؼٌر مالٌة فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة من
الفرص والمخاطر التجارٌة ،وعدم وجود معلومات مستقبلٌة فً التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة بسوق األوراق المالٌة تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصارؾ التجارٌة
المدرجة ،وٌلً ذلك عدم تقدٌم التقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة بشكل
مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ،كما نبلحظ أن التقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق
المالٌة أعدت باستخدام مبدأ التكلفة التارٌخٌة وأن التقارٌر المالٌة لم تذكر نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة
للمستخدم حول أثر الصفقات الهامة على السعر السوقً لسهم المصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق.
ج -تتوفر خاصٌة الموثوقٌة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة المنشورة
للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى أنه ال وجود
لتؽٌرات فً المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة المتبعة من طرؾ المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق
األوراق المالٌة ،وأن أؼلب المصارؾ التجارٌة المدرجة بالسوق ٌتضمن تقرٌرها السنوي تقرٌر ؼٌر
تحفظً عن األرقام المالٌة فقط صادر عن المراجع الخارجً ،باإلضافة إلى أن المصارؾ التجارٌة تناقش
ُ
بحٌث تؤكد على األحداث االٌجابٌة.
نتابجها السنوٌة
د -تتوفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،والسبب فً ذلك ٌرجع الستخدام
مبدأ الثبات فً إتباع السٌاسات والمبادئ المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد القوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة والذي بدوره ٌجعل من إمكانٌة إجراء مقارنة بٌن النتابج السنوٌة لكل مصرؾ على حده سهلة،
ُ
حٌث السٌاسات المحاسبٌة المتبعة وبنٌة التقارٌر المالٌة ،وشرح وتفسٌر األحداث
باإلضافة إلى التماثل من

والذي ٌدل على سهولة إمكانٌة إجراء مقارنة بٌن النتابج السنوٌة للمصارؾ المدرجة فً السوق المالً
اللٌبً.
هـ -ال تتوفر خاصٌة التوقٌت المناسب بمستوى مقبول فً المعلومات المحاسبٌة الواردة فً القوابم المالٌة
المنشورة للمصارؾ التجارٌة المدرجة فً السوق اللٌبً لؤلوراق المالٌة ،والسبب فً ذلك ٌرجع إلى طول
الف ترة الزمنٌة بٌن تارٌخ انتهاء السنة المالٌة ،وتارٌخ توقٌع المراجع الخارجً على تقرٌره السنوي والتً
تتعدى االثنً عشر شهراا فً بعض المصارؾ.
 -2باستثناء مصرؾ الوحدة ،ومصرؾ الجمهورٌة ،والمصرؾ التجاري الوطنً ،انخفض بشكل عام
مستوى توفر الخصابص النوعٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة األخرى المدرجة فً سوق األوراق
المالٌة اللٌبً لسنة ما بعد اإلدراج.
أ -إنخفض مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ السراي بعد
سنة اإلدراج ،وذلك نتٌجة النخفاض مستوى خاصٌتً الموثوقٌة والتوقٌت المناسب.
ب -بقً مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ الصحارى بعد
سنة اإلدراج على حاله دون تؽٌر إال إنه انخفض فً آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه ،نتٌجة
النخفاض مستوى خاصٌة القابلٌة للمقارنة ،والتوقٌت المناسب.
ج -إنخفض مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ المتوسط
بعد سنة اإلدراج ،نتٌجة النخفاض مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم ،وخاصٌة المبلبمة ،وخاصٌة التوقٌت
المناسب.
د -ارتفع مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ الوحدة بعد
سنة اإلدراج ،نتٌجة الرتفاع مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للفهم وخاصٌة الموثوقٌة ،وبقً المستوى على
حاله دون تؽٌر فً آخر تقرٌر سنوي للمصرؾ أمكن الحصول علٌه.

هـ -إنخفض مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ التجارة
والتنمٌة بعد سنة اإلدراج ،واستمر فً االنخفاض فً آخر تقرٌر سنوي أمكن الحصول علٌه ،نتٌجة
النخفاض مستوى توفر خاصٌتً القابلٌة للفهم والمبلبمة.
و -إرتفع مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي لمصرؾ الجمهورٌة
بعد سنة اإلدراج ،نتٌجة الرتفاع مستوى توفر خاصٌتً الموثوقٌة والقابلٌة للمقارنة.
ز -إرتفع مستوى توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً التقرٌر السنوي للمصرؾ التجاري
الوطنً بعد سنة اإلدراج ،نتٌجة الرتفاع مستوى توفر خاصٌة القابلٌة للمقارنة.
 -3باستثناء خاصٌة القابلٌة للفهم ،توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً
سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة.
أ -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول
خاصٌة القابلٌة للفهم.
ب -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول
خاصٌة المبلبمة.
ج -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول
خاصٌة الموثوقٌة.
د -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول
خاصٌة القابلٌة للمقارنة.
هـ -توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً حول
خاصٌة التوقٌت المناسب.

ومن خبلل النتابج السابقة تمكن الباحث من التعرؾ على بعض األسباب التً من شؤنها أن تحد من مستوى
توفر الخصابص النوعٌة بالمعلومات المحاسبٌة الواردة بالقوابم المالٌة للمصارؾ التجارٌة اللٌبٌة المدرجة
بسوق األوراق المالٌة اللٌبً ،وبالتالً قام الباحث بصٌاؼة التوصٌات من خبلل تلك األسباب على النحو
التالً-:
 -1-2-1التوصٌات-:
 -1العمل على تعزٌز توفر الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة من منطلق اإلطارالمفاهٌمً لمجلس
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ( )IASBبالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة
على النحو اآلتً-:
أ -خاصٌة القابلٌة للفهمٌ :مكن تعزٌز توفر خاصٌة القابلٌة للفهم بالتقارٌر المالٌة للمصارؾ التجارٌة
المدرجة من خبلل اآلتً-:
 تقدٌم تقارٌر سنوٌة بشكل منظم ومدروس ودقٌق ،بحٌث ٌحتوي على جدول للمحتوٌات ،والعناوٌن،وترتٌب عناصر محتوٌات التقرٌر السنوي ،ووضع ملخص ختامً فً نهاٌة كل قسم فرعً من التقرٌر
السنوي.
 أن تكون المبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة بحٌث توضح البنودكالتقدٌرات المحاسبٌة وتفسر كل شا قد ٌكون من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدم.
 أن ٌحتوي التقرٌر السنوي على رسوم بٌانٌة وجداول توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي. االبتعاد أن استخدام المصطلحات المعقدة بالنسبة للمستخدم ،وأن ٌحتوي التقرٌر السنوي على مسرد لؽويٌفسر معنى المصطلحات المحاسبٌة والمالٌة المستخدمة.
ب -خاصٌة المبلبمة :وٌمكن تعزٌز توفر خاصٌة المبلبمة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة
بسوق األوراق المالٌة من خبلل ماٌلً-:

 أن ٌحتوي التقرٌر السنوي على معلومات مستقبلٌة (تطلعٌة) توضح ما الذي الخطط والبرامج واألرباحالمتوقعة ،والتً تساعد المستخدم فً تكوٌن التوقعات والتنبإات بشؤن مستقبل المصرؾ.
 أن ٌحتوي التقرٌر السنوي على معلومات ؼٌر مالٌة من حٌث الفرص والمخاطر التجارٌة ،بحٌث تكملالمع لومات المالٌة الواردة بالتقرٌر ،والتً من شؤنها أن تساعد المستخدم بتكوٌن توقعات بشؤن مستقبل
المصرؾ التجاري المدرج بالسوق.
 أن ٌذكر التقرٌر السنوي نتابج ٌمكن من خبللها توفٌر التؽذٌة العكسٌة للمستخدم ،حول أثر أحداث السوقالمختلفة والصفقات الهامة والكبٌرة على السعر السوقً لسهم المصرؾ المدرج بالسوق.
ج -خاصٌة الموثوقٌةٌ :مكن تعزٌز توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ التجارٌة المدرجة
بسوق األوراق المالٌة اللٌبً من خبلل اآلتً-:
 أن ٌقدم التقرٌر السنوي للمصرؾ حجج وأسباب وتفسٌرات شاملة وصالحة وتدعم التقدٌرات المحاسبٌةالواردة فً التقرٌر السنوي.
 أن تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار السٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج وأسباب صحٌحة ،وإذا ما حدثأي تؽٌر فً السٌاسات المحاسبٌة المتبعة من فترة ألخرى ٌنبؽً أن ٌوضح التقرٌر السنوي هذه التؽٌرات
واألثر الناتج عن هذه التؽٌرات.
ُ
بحٌث ٌوازن بٌن األحداث االٌجابٌة والسلبٌة للمصرؾ ،وٌفسر
 أن ٌقوم المصرؾ بمناقشة نتابجه السنوٌةأٌضا تؤثٌر هذه األحداث على النتابج السنوٌة للمصرؾ ،وأن الٌكتفى بذكر األحداث السلبٌة فً الهوامش،
وفً حالة عدم حدوث أي أحداث سلبٌة ٌتم ذكر ذلك فً التقرٌر السنوي (على أساس أنه لم تقع أٌة أحداث
سلبٌة).
 كما أن احتواء التقرٌر السنوي على تقرٌر نظٌؾ عن األرقام المالٌة ،ونظام الرقابة الداخلٌة بالمصرؾمن شؤنه أن ٌعزز توفر خاصٌة الموثوقٌة بالتقرٌر السنوي.

 أن ٌحتوي التقرٌر السنوي على وصؾ شامل لحوكمة الشركات ،والدفع باالهتمام بالمعلومات المتعلقةبحوكمة الشركات.
د -خاصٌة القابلٌة للمقارنةٌ :مكن تعزٌز مستوى خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقارٌر السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة من خبلل ماٌلً-:
 أن توضح المبلحظات الواردة بالتقرٌر السنوي السبب فً التؽٌر فً إتباع السٌاسات المحاسبٌة بالمصرؾواألثر الناتج عن تلك التؽٌرات ،وكلما كانت السٌاسات المحاسبٌة المتبعة تستخدم بثبات من فترة محاسبٌة
ألخرى كلما زاد ذلك من تعزٌز مستوى خاصٌة القابلٌة للمقارنة.
 أن توضح المبلحظات الواردة بالتقرٌر السنوي للمصرؾ سبب التؽٌر فً احتساب التقدٌرات المحاسبٌةبحٌث تكون هذه األسباب الواردة فً المبلحظات واضحة وشاملة ،وأن توضح كذلك األثر الناتج عن هذه
التؽٌرات على األرقام المحاسبٌة للسنوات السابقة.
 كلما قام المصرؾ بتعدٌل النتابج المحاسبٌة نتٌجة للتؽٌر فً السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة المتبعة،ألكثر من سنتٌن ،مع ذكر المبلحظات عن تلك التعدٌبلت كلما ساهم ذلك فً تعزٌز خاصٌة القابلٌة للمقارنة
بالتقرٌر السنوي.
 كلما كانت المعلومات المحاسبٌة متماثلة مع نظٌرتها من المعلومات المقدمة من المصارؾ التجارٌةُ
حٌث السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة وهٌكل وبنٌة التقارٌر المالٌة ،وشرح وتفسٌر
المدرجة بالسوق – من
األحداث – كلما ساهم ذلك فً تعزٌز مستوى خاصٌة القابلٌة للمقارنة بالتقرٌر السنوي للمصرؾ.
 كلما وفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة وأوضح نتابج تلكالمقارنة ،كلما ساهم ذلك فً تعزٌز خاصٌة القابلٌة للمقارنة.

 أن ٌحتوي التقرٌر السنوي على مإشرات ونسب مالٌة توضح المعلومات المالٌة الواردة بالتقرٌر السنويوكلما زاد عدد تلك النسب والمإشرات فً التقارٌر السنوٌة للمصارؾ المدرجة كلما ساهم ذلك سهولة
إجراء المقارنة بٌنها.
هـ -خاصٌة التوقٌت المناسبٌ :مكن تعزٌز مستوى خاصٌة التوقٌت المناسب فً التقارٌر السنوٌة للمصارؾ
التجارٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة من خبلل الحرص على أن تكون الفترة الممتدة ما بٌن تارٌخ إنهاء
ُ
بحٌث ال تتجاوز  6أشهر ،بحد
الفترة المالٌة وتارٌخ توقٌع تقرٌر المراجع الخارجً قصٌرة إلى حد ما
أقصى وفقا ا لما هو وارد بالقانون التجاري اللٌبً ،حتى ال تفقد المعلومات المحاسبٌة المقدمة قدرتها فً
األثٌر على قرارات المستخدمٌن.
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المــالحــــق

الملحق رقم ()1

المقاٌٌس المستخدمة فً اختبار الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة فً القوائم المالٌة المنشورة
للمصارف التجارٌة المدرجة فً سوق األوراق المالٌة اللٌبً()van Beest et al,1110
أوالً :خاصٌة القابلٌة للفهم-:
س -1إلى أي مدى التقرٌر السنوي للمصرؾ قدم بشكل مدروس ودقٌق وبطرٌقة منظمة ؟
الحكم على أساس-:
 =1ال ٌوجد جدول المحتوٌات كامل/عناوٌن فقط ( ).
ٌ =2وجد جدول محتوٌات ( ).
 =3جدول المحتوٌات ٌحتوي على عناصر فرعٌة ( ).
 =4ترتٌب العناصر المكونة للتقرٌر "المحتوٌات" ( ).
 =5ملخص ختامً /نتابج فً نهاٌة كل قسم فرعً ( ).
س -2إلى أي مدى هً المبلحظات على المٌزانٌة العمومٌة وبٌان الدخل واضحة وبما فٌه الكفاٌة ؟
 =1ال توجد مبلحظات ( ).
 =2وصؾ باختصار شدٌد ،ومن الصعب فهمه ( ).
 =3تفسٌر ٌوضح ما الذي سٌحدث ( ).
 =4توضح البنود (كالتقدٌرات..إلخ) ( ).
 =5تفسر كل شا قد ٌكون من الصعب فهمه ( ).
س -3إلى أي مدى توجد رسوم بٌانٌة وجداول توضح المعلومات المقدمة فً التقرٌر السنوي؟
 =1ال توجد رسوم بٌانٌة( ).
 =2من  1إلى  2رسوم بٌانٌة ( ).

 =3من  3إلى  5رسوم بٌانٌة ( ).
 =4من  6إلى  10رسوم بٌانٌة ( ).
 =5أكثر من  10رسوم بٌانٌة ( ).
س -4إلى أي مدى استخدام اللؽة والمصطلحات التقنٌة فً التقرٌر السنوي ٌعتبر سهبل ؟
 =1الكثٌر من المصطلحات "لؽة الصناعة" ال ٌمكن تفسٌرها ( ).
 =2الكثٌر من المصطلحات ،وتفسٌر الحد األدنى ( ).
ٌ =3تم شرح المصطلحات الموجودة فً النص/مسرد ( ).
 =4المصطلحات لٌست كثٌرة وأوضحت وشرحت بشكل واضح ( ).
 =5التوجد مصطلحات أو تفسٌرات ؼٌر عادٌة ( ).
س -5ماهو حجم المسرد "المعجم" ؟
 =1ال ٌوجد مسرد ( ).
 =2أقل من صفحة واحدة ( ).
 =3ما ٌقرب من صفحة واحدة ( ).
 =4من  1إلى  2صفحة ( ).
 =5أكثر من صفحتٌن ( ).
ثانٌاً :خاصٌة المالئمة-:
س -1إلى أي مدى توجد معلوماتتطلعٌة "مستقبلٌة" فً التقرٌر السنوي تساعد فً تكوٌن التوقعات والتنبإات
بشؤن مستقبل المصرؾ ؟
 =1التوجد معلومات تطلعٌة "مستقبلٌة" ( ).

 =2المعلومات التطلعٌة "المستقبلٌة" ال تشكل جزءاا مفصوالا ( ).
 =3المعلومات التطلعٌة "المستقبلٌة" تشكل جزءاا مفصوالا ( ).
 =4تنبإات وتوقعات واسعة النطاق ( ).
 =5توقعات واسعة النطاق مفٌدة لصنع التنبإات ( ).
ُ
حٌث فرص العمل التجاري والمخاطر
س -2إلى أي مدى توجد معلومات ؼٌر مالٌة فً التقرٌر السنوي من
تكمل المعلومات المالٌة ؟
 =1التوجد معلومات ؼٌر مالٌة ( ).
 =2القلٌل من المعلومات ؼٌر المالٌة أي المفٌدة لتكوٌن التوقعات ( ).
ٌ =3قدم معلومات ؼٌر مالٌة مفٌدة ( ).
ٌ =4قدم معلومات ؼٌر مالٌة مفٌدة ومفٌدة لتكوٌن التوقعات ( ).
ٌ =5قدم معلومات ؼٌر مالٌة إضافٌة وٌعرض المعلومات التً تساعد على تكوٌن التوقعات ( ).
س -3إلى أي مدى ٌستخدم المصرؾ القٌمة العادلة بدال من التكلفة التارٌخٌة ؟
ٌ =1ستخدم التكلفة التارٌخٌة فقط ( ).
 =2على األؼلب ٌستخدم التكلفة التارٌخٌة ( ).
 =3التوازن فً استخدام القٌمة العادلة والتكلفة التارٌخٌة ( ).
 =4على األؼلب ٌستخدم القٌمة العادلة ( ).
ٌ =5ستخدم القٌمة العادلة فقط ( ).
س -4إلى أي مدى ذكرت نتابج توفر التؽذٌة العكسٌة لمستخدمً التقرٌر السنوي حول أثر أحداث السوق
المختلفة والصفقات الهامة "الكبٌرة" على المصرؾ ؟

 =1ال توجد تؽذٌة عكسٌة ( ).
 =2القلٌل من التؽذٌة العكسٌة عن الفترات الماضٌة "السابقة" ( ).
 =3التؽذٌة العكسٌة موجودة ( ).
 =4التؽذٌة العكسٌة تساعد على فهم الكٌفٌة التً أثرت بها األحداث والصفقات الكبٌرة على المصرؾ ( ).
 =5التؽذٌة العكسٌة شاملة ( ).
ثالثاً :خاصٌة الموثوقٌة-:
س -1إلى أي مدى الحجج والمبررات والتفسٌرات واألسباب المقدمة صالحة وتدعم التقدٌرات الواردة فً
التقرٌر السنوي؟
 =1وصؾ التقدٌرات فقط ( ).
 =2حجج وأسباب وتفسٌرات عامة ( ).
 =3حجج وأسباب وتفسٌرات محددة للتقدٌرات ( ).
=4حجج وأسباب وتفسٌرات محددة ،بما فً ذلك الصٌػ والمعادالت المستخدمة الحتساب التقدٌرات ( ).
 =5حجج وأسباب وتفسٌرات شاملة ( ).
س -2إلى أي مدى تكون قاعدة المصرؾ فً اختٌار بعض المبادئ والسٌاسات المحاسبٌة مبنٌة على حجج
وأسباب صحٌحة ؟
 =1لم ٌتم تفسٌر أسباب التؽٌرات ( ).
 =2تفسٌر الحد األدنى من التفسٌر للتؽٌرات ( ).
ٌ =3فسر سبب التؽٌرات ( ).
ٌ =4فسر سبب التؽٌرات  +النتابج ( ).

 =5التوجد تؽٌرات أو تفسٌرات شاملة ( ).
ُ
بحٌث ٌسلط الضوء على
س -3إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بمناقشة النتابج السنوٌة فً تقرٌره السنوي
األحداث االٌجابٌة فضبل عن األحداث السلبٌة ؟
 =1األحداث السلبٌة ذكرت فقط فً الهوامش ( ).
ٌ =2إكد على األحداث االٌجابٌة ( ).
ٌ=3إكد على األحداث االٌجابٌة ولكن ٌذكر األحداث السلبٌة "على أساس انه لم تقع أٌة أحداث سلبٌة " ( ).
ٌ =4وازن بٌن األحداث االٌجابٌة والسلبٌة ( ).
ٌ =5وازن بٌن األحداث االٌجابٌة والسلبٌة وٌفسر أٌضا تؤثٌر األحداث االٌجابٌة والسلبٌة ( ).
س -4أي نوع من أنواع تقارٌر المراجع الخارجً ٌتم تضمٌنه فً التقرٌر السنوي للمصرؾ ؟
 =1تقرٌر سلبً ( ).
 =2تقرٌر عدم إبداء الرأي ( ).
 =3تقرٌر متحفظ ( ).
 =4تقرٌر ؼٌر تحفظً :عن األرقام المالٌة ( ).
 =5تقرٌر ؼٌر تحفظً :عن األرقام المالٌة  +نظام الرقابة الداخلٌة ( ).
س -5إلى أي مدى ٌقوم المصرؾ بتقدٌم معلومات عن حوكمة الشركات؟
 =1الٌوجد وصؾ لحوكمة الشركات ( ).
 =2معلومات عن حوكمة الشركات محدودة ولٌست فً الفقرات الفرعٌة ( ).
 =3معلومات عن حوكمة الشركات محدودة باإلضافة إلى الفقرات الفرعٌة ( ).
 =4الدفع لبلهتمام بشكل إضافً بالمعلومات المتعلقة بحوكمة الشركات ( ).

 =5وصؾ شامل لحوكمة الشركات ( ).
رابعا ً :خاصٌة القابلٌة للمقارنة-:
س -1إلى أي مدى المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة للمصرؾ توضح األثر الناتج عن التؽٌر فً
السٌاسات المحاسبٌة ؟
 =1التؽٌرات لم تفسر ( ).
 =2الحد األدنى من التفسٌرات ( ).
 =3شرح لماذا ( ).
 =4شرح لماذا  +األثر ( ).
 =5التوجد تؽٌرات أو تفسٌرات شاملة ( ).
س -2إلى أي مدى توضح المبلحظات المرفقة بالقوابم المالٌة األثر الناتج عن التعدٌل فً احتساب التقدٌرات
المحاسبٌة ؟
 =1تعدٌل بدون مبلحظات ( ).
 =2تعدٌل مع بعض المبلحظات ( ).
 =3الٌوجد تعدٌل/التوجد مبلحظات ( ).
 =4مبلحظات واضحة  +األثر الناتج عن التعدٌل "فً الماضً" ( ).
 =5مبلحظات شاملة ( ).
س -3إلى أي مدى قام المصرؾ بتعدٌل فً األرقام المحاسبٌة فً الفترات السابقة نتٌجة للتؽٌر فً السٌاسات
المحاسبٌة أو التعدٌل فً التقدٌرات المحاسبٌة ؟
 =1التوجد تعدٌبلت فً األرقام المحاسبٌة السابقة ( ).

ٌ =2قوم بوصؾ التعدٌبلت ( ).
 =3توجد تعدٌبلت فعلٌة "لسنة واحدة سابقة" ( ).
 =4توجد تعدٌبلت فعلٌة "لسنتٌن سابقتٌن" ( ).
 =5توجد تعدٌبلت فعلٌة ألكثر من سنتٌن  +مبلحظات عن هذه التعدٌبلت ( ).
س -4إلى أي مدى ٌوفر المصرؾ مقارنة بٌن النتابج المحاسبٌة للفترة الحالٌة مع الفترات السابقة ؟
 =1التوجد مقارنة ( ).
 =2فقط مع سنة سابقة ( ).
 =3مع  5سنوات سابقة ( ).
 =4مع  5سنوات سابقة  +وصؾ األثر ( ).
 =5مع  10سنوات سابقة  +وصؾ األثر ( ).
س -5إلى أي مدى المعلومات الواردة فً التقرٌر السنوي للمصرؾ متماثلة مع المعلومات التً تقدمها
المصارؾ األخرى ؟
الحكم على أساس-:
 السٌاسات المحاسبٌة. الهٌكل أو "بنٌة التقرٌر". شرح وتفسٌر األحداث. =5وبعبارة أخرى :النتٌجة العامة لمقارنة التقرٌر السنوي للمصرؾ مع التقارٌر السنوٌة للمصارؾ
األخرى.
س -6إلى أي مدى ٌقدم المصرؾ المإشرات واألرقام والنسب المالٌة فً التقرٌر السنوي؟

 =1التوجد نسب ( ).
 =2من  1إلى  2نسب ( ).
 =3من  3إلى  5نسب ( ).
 =4من  6على  10نسب ( ).
 =5أكثر من  10نسب ( ).
خامساً:خاصٌة التوقٌت المناسب-:
س -1كم ٌوما ٌستؽرقه المراجع الخارجً لتوقٌع تقرٌر المراجعة بعد نهاٌة الفترة المالٌة ؟
 =1أكثر من  10أشهر ( ).
 =2من  8إلى  10أشهر ( ).
 =3من  6إلى  8أشهر ( ).
 =4من  4إلى  6أشهر ( ).
 =5من 2إلى  4أشهر ( ).

