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واحمده سـبحانه علـي     ، الحمد هللا رب العالمين الذي علم اإلنسان ما لم يعلم         
والصالة والسالم على سيدنا محمد     ، توفيقه وعونه لي علي إنجاز هذا البحث      

  .وعلى اله وصحبه وسلم 
فإنني أتقدم بالشكر هللا سبحانه وتعالى أوال وأخيرا أن وفقني في إتمـام هـذه         

  .الدراسة 
،  حلـس    سالم عبد اهللا  /ما أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لألستاذ الدكتور        ك

الذي تكرم باإلشراف على هذه الدراسة والذي قدم لي المشورة والنـصح و             
  .اإلرشاد طيلة مدة الدراسة 
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  .في انجاز هذا البحث 
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  امللخص

  

    تهدف الدراسة إلى معرفة دور اإلفصاح المحاسـبي للبيانـات الماليـة فـي الـشركات          
المساهمة العامة الفلسطينية في دعم نظام الرقابة الداخلية ومدى تطبيق الشركات لمبـادئ              

  .والسياسات المحاسبية التي تساهم في زيادة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية
ية الدراسة في إبراز دور وأهمية اإلفصاح المحاسبي للبيانات الماليـة فـي                  وتكمن أهم 

الشركات األمر الذي يكسب البيانات المالية مزيدا من الثقة والشفافية مما يؤدي إلـى دعـم             
نظام الرقابة الداخلية فيها فيعزز مكانتها في السوق المالي ويجعلها قادرة علـى المنافـسة               

  .تصادية ومتطلبات األسواق المالية العالميةومواكبة التطورات االق
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسة الجوانب النظرية وتم جمع البيانات المتعلقة             
بالدراسة من خالل االطالع على الكتب واألبحاث والدراسات السابقة، ثم المـنهج التحليلـي              

لية من خالل االسـتبانة التـي صـممت         وتمثل في الدراسة الميدانية، وتم جمع البيانات األو       
اعتماداً على معايير المحاسبة الدولية الخاصة باإلفصاح المحاسبي واإلطار النظـري، وتـم             
توزيع االستبانة على مجتمع الدراسة الذي يتكـون مـن المـدراء المـاليين والمحاسـبين                

  .والمدققين في الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة
  -:التي توصلت إليها الدراسةومن أهم النتائج 

يوجد اهتمام من الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة باإلفصاح المحاسبي عـن             -1
جميع البنود المالية العادية وغير العادية في قائمة المركز المالي، قائمـة الـدخل،              

  .يقائمة التغير في حقوق المساهمين، والسياسات المحاسبية بشكل كاف وإيجاب
من زيادة إفصاح الشركات عن البيانات المالية في جميع القوائم الماليـة            إن الهدف    -2

هو إظهار مدى قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، حيث بلغـت نـسبة المـوافقين               
92.4. % 

إن تقرير المراجع الخارجي يساعد بالحكم على وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال              -3
 والسياسات المحاسبية المطبقـة للبيانـات       مستنداً على مستوى اإلفصاح المحاسبي    

 .المالية في الشركات 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابـات المبحـوثين حـول دور                -4

اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية في الشركات يعزى إلـى المؤهـل            
 .العلمي، التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، العمر

  -:م الباحث مجموعة من التوصيات أهمهاوقد
أن تولي الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات مزيداً من االهتمام وااللتـزام             -1

  .باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية وأي معلومات إضافية أخرى
تشجيع األبحاث والدراسات العلمية التي تهدف إلى إبراز دور اإلفصاح ومالـه مـن               -2

عم وزيادة قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخليـة، وعقـد دورات تدريبيـة             تأثير في د  
 .للمحاسبين والمدققين في مجال معايير اإلفصاح المحاسبي 
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Abstract 
 

This study aims to highlight the role played by accounting disclosure of financial data at 
Palestinian stock corporations in enhancing internal control systems and how far 
companies implement rules and policies that contribute to the effectiveness of internal 
supervision systems. 
 
The study also aspires to show that the role played by accounting disclosure can give
more confidence and transparency on financial data, resulting into a more effective role 
for internal control systems in those companies and a consequent rise in their status at 
financial markets as well as an ability to compete and go according to economic 
development and demands of international financial markets.  
The researcher used the descriptive method to study the theoretical aspects and relevant 
data has been collected from books, research papers and previous studies.  Then, the 
researcher used the analytical method, represented by field study, collecting primary data 
that are dependent on questionnaires designed according to international accounting 
criteria related to financial disclosure and its theoretical frame.  After that, the 
questionnaires were distributed among the society of study, who consist of financial 
managers, accountants and auditors working at stock corporations in Gaza Strip. 
 
Some of the major conclusions reached are the following: 
 

1- There is a sufficient and positive interest shared by stock corporations in Gaza 
Strip concerning financial disclosure related to all financial statements, whether 
ordinary or not, on the lists of financial status, income, change of stockholder 
rights and accounting policies. 

2- The aim of increasing the disclosure of financial information in all lists, as 
administered by companies, is to show the extent of strength and effectiveness of
internal control systems. The percentage of those who agree to that is 92.4%. 

3- An external auditor’s report can help in evaluating the efficiency and 
effectiveness of an internal control system concerning the level of financial 
disclosure and accounting policies applied as related to financial information 
found in companies. 

4-  There are no differences of statistical indications between the averages of 
answers given by the interviewees responses about the role played by financial 
disclosure in enhancing internal control systems at companies.  It is clear that this 
has nothing to do with qualifications, specialization, position, experience and age. 

 
The researcher has offered a number of recommendations that include: 
1- It is necessary for stock corporations and auditors to be more interested in and 

committed to accounting disclosure of financial information as well as any 
additional information. 

2- It is necessary to encourage research and scientific studies that aim to signify the 
role played by disclosure and its influence on enhancing and increasing the 
effectiveness of internal supervision systems, as well as holding training courses for 
accountants and auditors dedicated to criteria of accounting disclosure.    
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  -: المقدمة1-1
صاح المحاسبي الوسيلة الرئيسية واألداة الفعالـة إليـصال نتـائج األعمـال             يعتبر اإلف 

ونظراً لالهتمـام   ،   المتعلقة بمجاالت االستثمار والتمويل    للمستخدمين في دعم قراراتهم خصوصاً    
 في مجال المحاسـبة والمراجعـة       نالمتزايد ألصحاب الفكر واالختصاص من أكاديميين ومهنيي      

اسبي والشفافية في التقارير المالية، فإن ذلك يـؤدي إلـى اسـتمرار             حول أهمية اإلفصاح المح   
الضغوط على المهنة لتطوير أدائها في خدمة قطاعات األعمال من ناحية ودعم نظـام الرقابـة                

  )5ص، 2003 الملحم،. (والمساءلة فيها
لذلك يظهر دور االفصاح المحاسبي في توفير المعلومات الالزمة من التي شأنها تحسين             
فهم وأهمية األدوات المالية وأدائها في األسواق المالية بغرض توفير معلومات محـددة بغـرض     

والسياسات المحاسبية المالئمة والمخاطر المترتبة بها وسياسة اإلدارة للتحكم في هذه           ، استخدامها
ان ودور االفصاح المحاسبي في توفير المعلومات التي تساعد المستثرين في هذا الـش            ، المخاطر

  ).319ص،1999، طه(
  
  
ونظرا ألن مبدأ اإلفصاح يتطلب إظهار البيانات والمعلومـات المحاسـبية الـضرورية          "

، فاإلفصاح مصطلح نسبي يقتضي أال يتم النظر إلـى          المرجوة لمستخدميها الشاملة لتحقق الفائدة    
ـ    ا  لكافة  وسيلة المساعدة  والقوائم المالية كهدف في حد ذاته إنما ه        اذ القـرارات   ألطـراف التخ

   ).145، ص 2002الخطيب ، (."المختلفة
  

ولتحقيق هذه األهداف البد من توفير معلومات مهمة للمستثمرين والمساهمين واألطراف           
األخرى وضرورة تطبيق المعيار الدولي لإلفصاح المحاسبي على الشركات المـساهمة وعـدم             

 كمية أو نوعية تساعد المستثمر      تإخفاء المعلومات ونشرها بطريقة صحيحة سواء كانت معلوما       
  ).90ص ،2003 ،خشارمة(على اتخاذ قراراته 

  
هذا وتظهر أهمية اإلفصاح في الشركات العامة الفلسطينية باعتبارها جزءاً من منظومة العمـل              
االقتصادي العالمي، خاصة إن متطلبات سوق فلسطين لألوراق الماليـة يفـرض علـى تلـك                

  .صاح الكافي في تقاريرها الماليةالشركات ضرورة مراعاة اإلف
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كما ان سوق فلسطين لالوراق المالية اوال اهمية خاصة لعملية االفصاح لدى الشركات المساهمة              
المدرجة فيها من اجل حماية المساهمين المستثمرين وايصال المعلومات المالية لجميع المتعاملين            

حيث قامت سوق فلسطين    ،  حجم تعاملهم    باالوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي او       
لالوراق المالية باعداد نظام االفصاح والزمت به جميع الشركات المدرجـة وسـنت القـوانين                
الالزمة لتنظيم عملية االفصاح المطلوبة الخاصة بالبيانـات الماليـة لتـتالءم مـع التطـورات                

ي حال تاخر الشركات المدرجة عـن  كما سنت  القوانين الالزمة ف     ، االقتصادية العالمية السريعة    
االفصاح في المواعيد المحددة لها كل ذلك من اجل توفير المعلومات الالزمة لمستخدميها وزيادة              

  .ثقة المستثمرين في اليانات المالية وتعزيز مكانة الشركات في السوق المالي 
  

  -:الدراسة مشكلة 2-1
  :ال الرئيسي التاليفي ضوء ما تقدم فإن مشكلة البحث تدور حول السؤ

األثر المتوقع من زيادة اإلفصاح والشفافية في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات             مدى  ما  
  -:ومن هذا السؤال الرئيس للمشكلة تتفرع األسئلة التالية المساهمة العامة الفلسطينية ؟

ة في قائمـة المركـز      هل توجد عالقة بين زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالي         . 1
  المالي ودعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية؟

هل توجد عالقة بين زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة الدخل ودعم              . 2
  نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية؟

ة بين زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة التغير فـي             هل توجد عالق  . 3
  حقوق المساهمين ودعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية ؟

هل توجد عالقة بين زيادة درجة اإلفصاح المحاسـبي للمعلومـات الماليـة التـي تعكـسها             . 4
   نظام الرقابة والمساءلة في شركات المساهمة العامة الفلسطينية ؟السياسات المحاسبية ودعم

 
  -:الدراسة أهمية 3-1

تنبع أهمية هذا البحث من خالل االهتمامات المتزايدة في المجتمع الـدولي ومؤسـسات              
القطاع الخاص بأشكالها المختلفة حول دور اإلفصاح والشفافية في البيانات والتقـارير الماليـة،              

ض على اإلدارات العليا لتلك المؤسسات تبني معايير محاسبية ورقابيـة تعمـل علـى           والتي تفر 
تحسين أدائها وزيادة ثقة المساهمين فيها، األمر الذي يؤدي إلى دعم الرقابة والمساءلة في هـذه                
المؤسسات، مما يعزز نظام الرقابة الداخلية فيها ويعمل على إظهار البيانات المالية بشكل يعكس              

 األوضاع االقتصادية والمعامالت المالية التي وقعت بالمنـشأة، وبالتـالي زيـادة تعزيـز               حقيقة
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 على قيمة تلك المنـشات ويحقـق متطلبـات         ةمكانتها في السوق المالي مما يؤثر بصورة ايجابي       
السوق المالي نحو زيادة الشفافية في البيانات المالية المنشورة، وزيادة ثقة المجتمع المالي ودعـم      

  .لتوجهات االقتصادية فيها
  
  -:الدراسة أهداف 4-1

  :في ضوء مشكلة البحث يمكن صياغة أهداف البحث فيما يلي
 لإلفصاح في التقارير المالية للشركات المساهمة       ةالوقوف على المقومات األساسية الالزم     . 1

 .العامة الفلسطينية

مساءلة فـي الـشركات     التعرف على اتجاهات اإلفصاح وأثرها على دعم نظام الرقابة وال          . 2
 .المساهمة العامة الفلسطينية

التعرف على أبعاد اختيار السياسات المحاسبية المالئمة وأثرها في دعـم نظـام الرقابـة                . 3
 .ةوالمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطيني

  
  -:الدراسة فرضيات 5-1

  -:ات التاليةاعتمد الباحث في اجابته على مشكلة الدراسة واهدافها على الفرضي
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تاثير زيـادة درجـة االفـصاح              -:الفرضيةاالولي  

المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة المركز المالي  وبين دعم نظام الرقابة والمساءلة في              
  .الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 

ية بين تاثير زيـادة درجـة االفـصاح         توجد عالقة ذات داللة احصائ     -:الفرضية الثانية   
المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة الدخل  وبين دعم نظـام الرقابـة والمـساءلة فـي                 

  .الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تاثير زيـادة درجـة االفـصاح              -:الفرضية الثالثة   

ئمة التغير في حقوق المساهمين وبين دعم نظام الرقابـة       المحاسبي للمعلومات المالية في قا    
  .والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين تاثير زيـادة درجـة االفـصاح              -:الفرضية الرابعة 
 المحاسبي للمعلومات المالية التي تعكسها السياسات المحاسبية وبين دعـم نظـام الرقابـة             

  والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
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ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات إجابـات              -:الفرضية الخامسة 
المبحوثين حول دور االفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الـشركات             

 -:المساهمة العامة الفلسطينية يعزى إلى كل من 

ـ .(سـنوات الخبـرة   ) د.(المستوى الـوظيفي  ) ج. (التخصص) ب (.المؤهل العلمي ) أ( ) هـ
  .العمر

 
 

 
  - :الدراسة منهجية 6-1

 البحث المنهج الوصفي التحليلي كما تم الحصول على المعلومـات الثانويـة مـن           اعتمد
خالل الدراسات السابقة والمراجع العلمية والدوريات كما تم الحصول على المعلومـات األوليـة             

  ).SPSS( عن طريق البرنامج االحصائي ، لهذا الغرض  إعدادهاالستبانة التي تممن خالل ا
  -: مجتمع وعينة الدراسة 7-1

 أما عينـة    ةيتكون مجتمع الدراسة من كافة إدارات الشركات المساهمة العامة الفلسطيني         
  المـساهمة  في كافة الـشركات  في الشؤن المالية واالدارية والرقابية  العاملين من   الدراسة فهي   

  . الفلسطينيةالعامة
  
  -: الدراسات السابقة 8-1

  -:هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع اإلفصاح المحاسبي منها
 مدي تطبيق اإلفصاح عن العناصر غيـر العاديـة          ":بعنوان )1992الحسيني،  (دراسة   -1
 "لكة العربية السعودية  بقائمة الدخل طبقا لمعيار العرض واإلفصاح العام في المم         )العرضية(

وقد أظهرت الدراسة من خالل فحص التقارير المالية المنشورة لعينة البحث عـدم التـزام               
جميع الشركات المساهمة السعودية بمتطلبات اإلفصاح المالي عن العناصر غيـر العاديـة             

 معيار العرض واإلفصاح العام كما خلص الباحث إلـي إن هنـاك             هاالذي أوجب ) العرضية(
 .شركات المساهمة في تبويب العناصر غير العادية بقائمة الدخلالختالف بين ا
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، مدي أهمية المعلومات المحاسبية للمـستثمرين     : " بعنوان) 1993، السيد  (  دراسة   --2
  ".منهج مقترح لتطوير االفصاح المحاسبي لتنشيط سوق المال المصري

  -:هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي
لقوائم المالية والتعرف علي احتياجات مـستخدمي تلـك         تحديد أهداف ا   -1

القوائم من المعلومات مع دراسة العوامل المؤثرة في محتـوى القـوائم            
  .المالية

إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعلومات المحاسبية المنشورة في سـوق            -2
 .المال من حيث أثرها علي أسعار األوراق المالية وحجم التعامل عليها

الفصاح الذي يطلبه قانون سوق المال وتقديم بعـض المقترحـات           تقيم ا  -3
 .لتطوير هذا االفصاح 

 وقد أظهر التحليل أن هناك عوامل تؤثر في محتوي القوائم المالية وتوقيت            
إصدارها أهمها تعدد فئات مستخدمي المعلومات المالية وتنـوع واخـتالف           

 تـصدرها األجهـزة     احتاجاتهم من المعلومات والتشريعات والقواعد التـي      
الرقابية باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة باالفصاح المحاسبي وعلى الـرغم          
من ذلك فإن القوائم المالية التي تعد وفقاً لمبادئ المحاسبية المتعارف عليهـا           
مازلت تعلب دور هـام فـي تـوفير المعلومـات المالئمـة الحتياجـات               

  .المستخدمين
  -:واقترحت الدراسة بعض ما يلي

  .إعداد قوائم مالية ربع سنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية •
أن تضمن القوائم المالية االيضاحات وأي تغيرات في المبادئ المحاسبية           •

والتعديالت الجوهرية في التقدريات المحاسبية وتصحيح األخطاء والقيم        
  .السوقية للعناصر المدرجة على أساس التكلفة التاريخية

  
 

 تقييم مستوي اإلفصاح الفعلي في القوائم المالية المنـشورة     ":بعنوان )1993 ،طرم(دراسة  -3
للشركات المساهمة العامة األردنية في ضوء قواعد اإلفصاح المنصوص عليها فـي أصـول              

شركة تبين أن الشركات المساهمة     ) 30(حيث اشتملت علي عينه مكونة من       ،  "المحاسبة الدولية 
من متطلبات وشـروط اإلفـصاح المنـصوص        % 80وحه عام حوالي    العامة األردنية تلبي ب   

عليها في معايير المحاسبة الدولية إال أن هذا اإلفصاح وكما أظهرته نتائج الدراسة يتفاوت في               
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الميزانية العمومية األرباح والخسائر والتغيرات في المركـز        (مداه بين القوائم المالية األساسية      
 كل قائمة منها علي حدة األمر الذي يوجب منحة عناية أكبر نحـو           أو فيما بين عناصر   ) المالي

 .تحقيق االتساق المطلوب في اإلفصاح الفعلي علي مستوي جميع هذه القوائم

  -:أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة 
إن الشركات المساهمة العامة األردنية تلبي بشكل عام في قوائمها المالية الحد األدنى من              -1

وهـو   % 80اذ يصل مستوي هذا االفصاح الـى مايقـارب          ، بات االفصاح المحاسبي  مطل
  .مستوي معقول

يوجد تفاوت في مستويات االفصاح بين القوائم المالية نفسها وبين عناصر كل قائمة مـن               -2
وهذا ما اظهرته نتائج االختبارات االحصائية التى بينت علـي عـدم        ، هذه القوائم علي حذي   

وية ذات داللة احصائية بين مستويات االفصاح الفعلي في القـوائم الماليـة             وجود فروق معن  
  .ومستويات االفصاح المنصوص عليها

  -:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 
أن يعمم االلتزام وأصول المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية ليـشمل          -1

  .جميع الشركات المساهمة العامة 
 .ات عناية أكبر لمتطلبات االفصاح في جميع القوائم المالية أن تولي الشرك -2
 

اإلفصاح في التقـارير الماليـة للـشركات الـصناعية            ":بعنوان )1995 ،سعادة(دراسة  -4
 اشتملت العينـة علـي المـدراء        ، "المساهمة العامة األردنية في ظل معايير المحاسبة الدولية       

عامة والبنوك وموظفي الدولة وشركات الوساطة فـي        الماليين للشركات الصناعية المساهمة ال    
سوق عمان لألوراق المالية وقطاع الوسطاء في سوق عمان الدولي والمـستثمرين والبنـوك              
والشركات الصناعية ومدقي الحسابات القانونيين األردنيين حيث أظهرت الدراسـة أن قطـاع             

ية اإلفصاح نظرا اإللزام مـدققي      علي النسب في أهم    الحسابات القانونيين حصلوا علي أ     مدققي
الحسابات بقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية من قبل جمعية مدققي الحسابات القـانونيين تـاله              

  .الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ثم قطاع البنوك
 
تطوير معايير اإلفصاح المحاسبي في التقـارير الماليـة       " :بعنوان )1995 ،صالح(دراسة  -5

 الدراسة  اوصت دراسة نظرية تطبيقية حيث      مصرللمشروعات ذات النشاط الدولي العاملة في       
بتطوير اإلفصاح المحاسبي في البالد بحيث يتم اصدار معايير ملزمة تاخد باعتبارها االتجـاه              

 . للوفاء باحتياجات المستخدمين  وموضوعاًنحو التوسع في اإلفصاح شكالً
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ية التي بمقتضاها أعطي المستخدمون درجات أهمية نـسبية         وأظهرت الدراسة االستقصائ  
 بندا وبتحليل الردود الواردة تبين حاجة المـستخدمين      102لمجموعات البنود اإلضافية بلغت     

حتياجات المـستخدمين   لمعلومات والتقارير اإلضافية مما يؤكد عدم وفاء اإلفصاح الحالي ال         
ـ    ضرورة اإلسر حول  الخروج بنتيجة   للمعلومات و  صاح المحاسـبي فـي   اع نحو تطوير اإلف

صدار مجموعة من المعايير ترتكز علي االتجاه نحو توسـيع اإلفـصاح            البالد عن طريق إ   
  .المحاسبي 
  : علي نوعين من الدعائم هما يقوم برنامجالدراسة وقدمت

تمثل الهياكل التي يقوم عليها بناء المعـايير بمـا يـضمن فاعليتهـا              : دعائم أساسية   : أوالً
 المعـايير  نجاحها في تحقيق األهداف المأمولة منها ومتابعة تنفيذ المعـايير ويـتم إعطـاء      و

خد فـي االعتبـار التوصـيات       ن التزام الشركات بتطبيقها مع األ      لضما الصادرة قوة القانون  
  .الدولية الصادرة عن الهيئات والجمعيات المعروفة في هذا المجال 

ضرورية لتوفير المناخ الالزم لضمان النجاح في تطبيق        دعائم مساعدة وتمثل عناصر     : ثانياً
خدمين البرنامج المقترح وتشمل تطوير نموذج االتصال المحاسبي ليتناسب واحتياجات المست         

  .عادة النظر في وظيفة ومهام مراقب الحسابات في ظل التوسع في اإلفصاح وإ
 مـستويات اإلفـصاح      تنشيط سوق األوراق المالية لينعكس بـدوره علـي تحـسين           خيراًوأ

  .الصادرة بصورة تلقائيةالمحاسبي وضمان االلتزام بالمعايير 
 

 مدي التزام جميع الشركات المساهمة الـسعودية عنـد           ":بعنوان )1997 ،الملحم(دراسة  -6
إعداد تقاريرها بالمتطلبات اإللزامية لإلفصاح المحاسبي طبقا لنظام الشركات السعودي وكذلك           

 ".فصاح العاممعيار العرض واإل

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المدى التزام الشركات المساهمة الـسعودية بمتطلبـات       
  .االفصاح المحاسبي وفقا لمعيار العرض واالفصاح المحاسبي 

 -:ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة 

اإللزاميـة وقـد     عدم التزام جميع الشركات المساهمة السعوية باالفصاح عن المعلومـات           
عامة كحد أقصي أما النسبة ال     % 90,77 أدني و  دكح،  %59.62تراوحت نسبة االلتزام بين     

 أن النتائج التي تم التوصل إليهـا تعنـي   ملحموقد انتهي ال % 21,42 لعدم االلتزام فقد كانت 
ة أو  أنه مهما كانت اإلجراءات المتبعة للرقابة علي عملية االلتزام بواسـطة وزارة التجـار             

 . القانونيين فهي تعتبر غير كافيةنالهيئة السعودية للمحاسبي
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 " اإلفصاح المحاسبي ودوره في تنشيط أسواق المال العربية: "بعنوان) 1999 ،طه(دراسة -7

  -:هدفت الدراسة الى مايلي 
في توضيح طبيعة االفصاح المحاسبي واهميتة ومحدداتة بالنسبة للمستثمرين واالسواق المالية           -1

  .الدول العربية 
  .تحديد طبيعة اهداف القوائم المالية والمعلومات التي تتضمنها -2
  .تحديد متطلبات العرض واالفصاح المحاسبي في القوائم المالية -3
  .تحديد االطار التشريعي الذي يحكم االفصاح في الدول العربية-4
اسات المحاسـبية لمعالجـة هـذه       دور االفصاح في مواجهة االدوات المالية المعاصرة والسي       -5

  .االدوات
 :وخلصت هذه الدراسة على اآلتي

العمل على تبني مبادئ محاسبية موحدة في الدول العربية تحكـم إعـداد القـوائم الماليـة                  . 1
ها يمكن الحكم على مدى كفاية اإلفصاح المحاسبي من قبل          ؤاألساسية واإلضافية، وعلى ض   

 .ئم المالية والتقارير المنشورةالمراقب الخارجي للحسابات في القوا

العمل على أن يتم اإلفصاح المحاسبي بالطريقة التي تعود على المستثمرين بالمنفعة وتزويد              . 2
 .األسواق المالية بالمعلومات الالزمة والدقيقة في الوقت المالئم

 .العمل على استخدام المصطلحات الصحيحة والموحدة وعدم الدمج أو الحذف المخل . 3

لى وضع متطلبات إلزامية من قبل الوزارات والمصالح والهيئات المختصة يتم مـن      العمل ع  . 4
خاللها تحديد نوعية المعلومات التي يجب اإلفصاح عنهـا فـي القـوائم الماليـة ومرفقاتهـا            

 .والمواعيد المحددة كحد أقصى لنشرها حتى ال تتقادم أو تصبح عديمة المنفعة

ويرها باستمرار لالرتقاء بمستوى المهنة ولحـث إدارة        وضع المعايير الدقيقة للمراجعة وتط     . 5
 .الشركات على توفير القدر الكافي من المعلومات في القوائم المالية

تدعيم دور المراقب الخارجي للحسابات في إبداء مالحظات وإعداد تقريره واإلفصاح عـن              . 6
ناصـر  المخاطر الكامنة في المشروعات وتخفيض احتماالت الغش في كل عنـصر مـن ع     

 .القوائم المالية حتى يكون تقريره بمثابة تأكيد لإلفصاح المحاسبي

التوسع في استخدام المالحظات والهوامش والجداول والمقارنـات والمالحـق والمـذكرات             . 7
واإليضاحات لتوفير القدر الكافي من المعلومات المحاسبية وغيرها والتي قـد تعجـز عـن        

 .توفيرها القوائم المالية
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دئ ومفاهيم اإلفصاح المحاسبي بما يتمشى مع مجـاالت االسـتثمار المعاصـرة             تطوير مبا  . 8
واألدوات المالية الحديثة ولكي تعكس المخاطر المختلفـة وقيمتهـا وشـروطها وأحكامهـا              

 .التعاقدية والقيمة العادلة لها، والسياسات المحاسبية المرتبطة بها

عالقة يوضح طبيعة المعامالت وأهمية     إنشاء معيار لإلفصاح المحاسبي للعمليات مع ذوي ال        . 9
هذه العالقة للمستثمرين والمتعاملين في األسواق المالية، حتى تكـون المعلومـات الـواردة           

 .بالقوائم المالية واضحة وقابلة للمقارنات
 

اإلفصاح المحاسبي في التقـارير الماليـة للـشركات          ": بعنوان )2002 ،الخطيب(دراسة  -8
 ."ل معيار المحاسبة الدوليالعامة األردنية في ظ

هدفت الدراسة إلى آلية عرض البيانات والمعلومات الضرورية المتعلقـة بعـرض            
البيانات المالية في الشركات المساهمة العامة في األردن، وبما يتعلق بمبـدأ اإلفـصاح              

 .لألغراض العامة لضمان إمكانية توفير البيانات الضرورية لمستخدميها

 الدراسة في الفائدة المتوخاة من مبدأ اإلفصاح في الـشركات المـساهمة              وتكمن أهمية هذه  
  :العامة في األردن، والتي يمكن توضيحها في النقاط اآلتية

 .توفير المعلومات لآلخرين . 1

 .يخدم الجهات الحكومية في عمليات تحديد الضريبة . 2

 .يسهل عملية التدقيق . 3

  .يقدم الخدمة للتحليل المالي . 4
  :ة النتائج اآلتيةولقد أظهرت الدراس

ال يوجد اختالف في أهمية البنود التي تتضمنها التقارير المالية الـسنوية المنـشورة لفئـة                 . 1
نه يمكن  لمستثمرين بين األفراد بما يعني أ     المحللين الماليين في البنوك والمؤسسات الدولية وا      

 .وضع أسس وقواعد موحدة لإلفصاح تعنى بحاجات الفئتين معاً

 .ات المالية المرتبة األولى كمصدر للمعلوماتاحتلت البيان . 2

إن الشركات المساهمة العامة األردنية تلبي بشكل عام في قوائمها الماليـة متطلبـات الحـد        . 3
 .األدنى من اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها أصول المحاسبة الدولية

 .ة أو خدميةهناك عالقة نوعية بين مستوى اإلفصاح ونوع الصناعة كونها شركة صناعي . 4
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مستوى اإلفـصاح فـي البيانـات الماليـة للبنـوك           ": بعنوان   )2003 ،خشارمه(دراسة  -9
 دراسـة  –) 30(، معيار المحاسبة الدولي رقم "والشركات المالية المشابهة المندمجة في األردن  

 ".ميدانية

الماليـة  هدفت الدراسة إلى قياس مستوى اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والـشركات              
 30وقد تم تلخيص متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقـم          . المشابهة المندمجة في األردن   

ضمن متطلبات المعيار الخاصة بقائمـة للـدخل     تة، األول ت  يإلى بنود قسمت إلى أجزاء رئيس     
 ولتحقيـق   مومية،واألرباح والخسائر، والثاني تضمن متطلبات المعيار الخاصة بالميزانية الع        

اف هذه الدراسة فقد تم تصميم استبانه وزعت على عينة الدراسة التي شـملت المـدراء                أهد
   .خلي في البنوك والشركات المندمجةالماليين ومديري التدقيق الدا

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
 ).30(اتفاق آراء المجيبين حول أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  . 1

لمعيار المحاسبي الدولي مهمة جداً من وجهـة عينـة الدراسـة            اعتبرت متطلبات ا   . 2
 .الممثلة للشركات المندمجة في المملكة

بينت الدراسة أيضاً أن هناك بعض المعوقات التي تعترض تطبيـق المعيـار بدقـة               . 3
م مـع  ءشملت القصور في تدريب الموظفين، وتحديث أسس العمل المحاسبي بما يتال 

 ).30(قم تطبيق المعيار المحاسبي ر

  
  :التوصيات التاليةاوصت الدراسة 

ليتالءم مـع القـوانين والتـشريعات       ) 30(تعديل بعض بنود المعيار المحاسبي الدولي رقم         . 2
 .السارية وبما يخدم المجتمع المحلي

 .إدخال أنظمة آلية متطورة ضمن المؤسسات المالية لمواكبة التطورات . 3

ايير الدولية األخرى فـي المؤسـسات الماليـة    إجراء المزيد من الدراسات حول تطبيق المع   . 4
 .األردنية

5 .  
معوقات وأسـباب عـدم االلتـزام بـالتطبيق الكلـي       ":  بعنوان  )2003الملحم،  (دراسة  -10

 ."لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في الشركات المساهمة السعودية

 الكلـي   هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب والمعوقات التي تحول دون التطبيـق          ت هدف
ولتحقيـق  . لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي اإللزامية من قبل الشركات المـساهمة الـسعودية          
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أهداف البحث فقد تم استطالع أراء عينة تشمل فئات يقع على عاتقها الدور الرئيـسي فـي                 
  .عملية تطبيق المعايير المحاسبية

 اإللـزام وضـعف     وقد بينت الدراسة إلى أن أهم أسباب عدم االلتزام كانت ضعف آلية           
كما عزت النتائج األسباب إلى ضـعف اإلدراك        . البرامج التعليمية وقلة المحاسبين المؤهلين    

بمفاهيم وأهداف المحاسبة وعدم إعطاء دور هام للقطاع الخاص في تقرير ما يالئمـه مـن                
  .معايير

ير وللتغلب على هذه األسباب أوصت الدراسة قيام وزارة التجارة أو مـن يمثلهـا بتـذك           
الشركات بالمتطلبات اإللزامية وفرض العقوبات الصارمة عليها فـي حالـة ثبـوت عـدم               

كما أوصت الدراسة بإنشاء وحدة إشراف ومراقبة خاصة للتأكد من تطبيق معـايير         . التزامها
ولرفع مستوى االلتزام أوصت الدراسة على تكثيف البـرامج التعليميـة    . اإلفصاح المحاسبي 
. ة للتعريف بمفاهيم وأهداف المحاسبة وكذلك بمعايير اإلفصاح المحاسـبي   والتدريبية المستمر 

كبر لتقريـر    دور أ  ولزيادة احترام القطاع الخاص لمعايير اإلفصاح، تقترح الدراسة إعطائهم        
  .ما يالئمهم من معايير في مرحلة تطوير ومراجعة واعتماد المعايير

  
القياس واالفصاح في المحاسبة عـن      مدي تطبيق   " : بعنوان) 2006، جربوع( دراسة   -11

  "المسئولية االجتماعية بالقوائم المالية في الشركات في قطاع غزة 
  -:هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي 

  .تحديد مفهوم المحاسبة عن المسؤلية االجتماعية -1
التعرف على أسس وأساليب االفصاح عن المعلومات المسئولية االجتماعية في القـوائم             -2

 .لية التي تقدمها الشركات بقطاع غزةالما

 .توفير المعلومات عن السياسات والبرامج اإلجتماعية لهذ الشركات -3

فصاح عن المسؤلية االجتماعية يجب أن يتم في قـوائم ماليـة            وخلصت الدراسة إلى أن اإل    
لى تعرض األداء االجتماعي إلى جانب األداء االقتصادي وذلك بالنسبة لاللتكاليف والمنافع إ            

أمـا  ، يمكن قياسها كمياً حتي تتم عملية المقابلة بين التكاليف والمنافع االجتماعيـة النقديـة             
بالنسبة للبنود التي اليكمن الوصول إلى قياسها كميا فيمكن عرضها أما في القوائم الملحقة أو               

  .كمالحظات هامشية 
  -:ليها الدراسةومن أهم التوصيات التي توصلت إ
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يات المهنية المحاسبية تطوير إرشادات ومعـايير تتعلـق بـاالعتراف            يجب على الجمع   -1
اليف  الراسمالية ذات الصلة بالتـأثيرات     فصاح عن المصروفات والخسائر والتك    والقياس واإل 

  .نشطة الشركات في فلسطينالبيئة أل
فصاح عن األنشطة التي تقوم بها الشركات والتي لها آثار اجتماعيـة مثـل               ضرورة اإل  -2
  . و تلوث البيئة واستهالك المواردعليم وصحة العاملينالت

  
  -:مميزات الدراسة 9-1
  -:من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ مايلي       

أن غالبية الدراسات ركزت على االفصاح المحاسبي ومدى التزام الشركات الـصناعية             •
راسـات تناولـت كيفيـة      بتطبيق معايير المحاسبة الدولية الخاصة باالفصاح وبعض الد       
تناولـت  )2003الملحـم، (تطوير معايير االفصاح في التقارير الماليـة اال ان دراسـة            
  .معوقات واسباب عدم االتزام بالتطبيق الكلي لمتطلبات االفصاح

التي تناولت العالقة بين زيادة االفصاح والمخاطرة في        ) Suwaidan,2000(اما دراسة   
  .التقارير المالية

دراسات ركزت على مفهوم االفصاح المحاسـبي ومـدى التـزام الـشركات             غالبية ال  •
الصناعية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية الخاصة باالفصاح المحاسبي فـي البيانـات            

  .المالية
على أهم األسباب والمعوقات التي تحول دون التطبيـق         ) 2003الملحم،(ركزت دراسة    •

 .مي للشركات الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي اإللزا

  
قدمت تحليالت اضافية لدور االفصاح المحاسبي في التقارير الماليـة فـي الـشركات              
المساهمة العامة الفلسطينية وركزت على إبراز دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظـام             

  .الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
  -:لباحث تتميز عن الدراسات السابقة فيما يليوحول ماسبق فان الدراسةالتي تناولها ا

الوقوف على االتجاهات والمقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي للبيانـات الماليـة فـي             .1
  .الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

بيان اثر زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانات الماليـة فـي الـشركات المـساهمة العامـة               . 2    
  .عم نظام الرقابة الداخليةالفلسطينية في د
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بيان أثر اختيار السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركات المساهمة العامة الفلسطينية في            . 3
  .دعم نظام الرقابة الداخلية 

بيان مدى تأثير المؤهل العلمي، والتخصص، والمستوى الـوظيفي، وسـنوات الخبـرة             . 4
لسطينية حول زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانـات       للمسئولين في الشركات المساهمة العامة الف     

  . المالية والذي بدور يدعم نظام الرقابة الداخلية
  

  -: الدراسات االجنبية -:ثانيا 
  

 corporate social responsibility and ": بعنوان )( Abu baker, 1998دراسة -1
acco untabililty as acomprehensive approach for developing 

reporting and discolosure practices in Jordan" 
  :وقد هدفت الدراسة إلى

لالقتصاد والبيئة السياسية واالجتماعية في األردن التى تـستند         إلطار الحالي   ا  اختبار وتقييم  -1
  .عليه عملية اإلقرار واالفصاح في الشركات المساهمة العامة المحدودة األردنية 

أصحاب تخدم   اتيتم توفير معلومات اجتماعية للشرك     خاللهاس يتم من    بديل كأس  إنشاء إطار    -2
  . القرار االقتصادي

 استعراض أراء عينه من األفراد في مجال المحاسبة في األردن حـول طبيعـة المحاسـبة                 -3
بالمـسئولية االجتماعيـة      المتعلقـة   المعلومات  عن اإلفصاحو، لمسئولية االجتماعية للشركات  وا

انية الزام الشركات باالفصاح عن هذه المعلومات من خالل التـشريعات ومـدي              وإمك ،للشركات
  .تطبيق هذا النوع من االفصاح على الشركات األردنية

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية
 ة ليس ثابت مـع متطلبـات البيئـة االقتـصادي           إعداد التقارير الحالية للشركات     إن ممارسات  *

  .ية في األردنجتماعية والسياسواال
  مناسـباً  جتماعية للشركة ربما يوفر إطـاراً      القائم على مفاهيم المسئولية اال     إن منهج المسئولية  *

  .لتحديد عمليات االفصاح الضرورية
جتماعيـة  األردن يشير إلـي أن المـسئولية اال       إن الدراسة االستقصائية لمجتمع المحاسبة في       * 

  .ير ومرغوب بهللشركة وإعداد التقارير مقبول بشكل كب
إن نتائج هذه الدراسة من الممكن تطبيقها على دول عربية أخري يكون لها بيئـة اقتـصادية                * 

   .سياسية واجتماعية مشابهه لبيئة هذه الدراسة
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  -:توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات
  .االهتمام باالفصاح  المحاسبي في الشركات المساهمة العامة االردنية -1
ام الشركات الصناعية االردنية باالفصاح عـن المعلومـات المتعلقـة بالمـسؤلية        الز  -2

  .االجتماعية من خالل التشريعات 
  

 a, wael "the value of accounting : "بعنـوان ) al-rashed,2000(دراسـة  -2

disclosure:investors, perceptions."  
مـن المـستثمرين ومـستخدمي      هدفت هذه الدراسة الى قياس اهمية عناصر االفصاح لكل          

  .البيانات المالية في بدولة الكويت 
من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان التقارير المالية السنوية ال تعتبـر ذات فائـدةو        
ملموسة بالنسبة للمستثمرين بالرغم من استخدامهم لمحتواتها للتعامل معهـا اثنـاء عمليـات       

ين حجم الشركات ونوع االفصاح المحاسـبي باالضـافة الـى     التداول كما نه يوجد ارتباط ب     
  .طبيعة المعلومات المتوفرة في التقارير المالية 

واوصت الدراسة الى وجوب االهتمام بالتقارير المالية التي لهـا عالقـة بـاداء الـشركات                
  .المدرجة بسوق االوراق المالية بدولة الكويت

  
 an empirical examination of the":  بعنـوان  ( Suwaidan,2000)  دراسة-3

relationship between increased disclosure in jordian industrial 
corporate annul reports and risk' 

هدفت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان توجد عالقة سلبية بين مدي عمليات االفصاح في التقـارير        
  .لمدرجة في سوق عمان المالي المالية والمخاطرة في الشركات الصناعية ا

المخاطرة وغيـر النظاميـة     : المخاطرة النظامية والثاني  : استحدم ثالث مقيايس للمخاطرة األول    
كما استخدم ثالث متغيرات لها تأثير علي المخـاطرة فـي الـشركات    ، المخاطرة الكلية : والثالثة

  . بيتاوقيمة، نسبة التوزيعات، الرافعة المالية: كمتغيرات ضابطة هي 
وتبن من خالل اختبار العالقة بين االفصاح المحاسبي للبيانالت المالية فـي التقـارير الـسنوية                
للشركات والمخاطرة في سوق عمان المالي حيث سيتم تزويد المستثمرين برؤية هامـة خاصـة               

لي بتقيم مستوي المخاطرة المرطبة بأسهم الشركات الصناعية األردنية كما أن الدراسة ستعمل ع            
التوسع لتوظيف دليل خاص لعمليات االفصاح المتضمنة للمعلومات المالية التي ستغطي الجـزء             

  .االكبر للتقارير المالية الخاصة بالشركات في األردن 
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  -:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التالية 
االفصاح عـن  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المخاطرة باختالف المقاييس وعمليات            -1

  .المعلومات المالية 
 إن زيادة عمليات االفصاح للبيانات المالية خاصة في األسواق الماليـة األردنيـة لـم يـره                  -2

  .المستثمرين مفيداً في تقيم مستويات المخاطرة الحالية والمستقبلية
تباينـات   تبين من الدراسة أن كل من الرافعة المالية وقيمة بيتا لهما داللـة فـي تفـسير ال                  -3

  .واالختالفات في المخاطرة في الشركات الصناعية األردنية
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  الفصل الثاني
  اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات المحاسبية ومعايير المحاسبة الدولية
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  -:اإلفصاح المحاسبي: المبحث األول
  -:مقدمةال 1-2

مالية للشركات المساهمة كافة المعلومات المالئمـة لحتاجـات         يجب ان تتضمن القوائم ال    
، جميع الفئات التي تستخدمها وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولـة قبـوال عامـا                

ويجب أن تفصح تلك القوائم عن المعلومات الهامة والمالئمة بشكل عادل وكامـل وكـاف مـع                 
وبمعنى آخر فأنه يلزم اسـتبعاد      . فصاح عن تكلفته   من اإل  رة زيادة المنافع المتوقعة   مراعاة ضرو 

من القوائم المالية لكي تكون تلك القوائم مفهومة وذات         ) أو غير المالئمة  (المعلومات غير الهامة    
  ).130، ص1993 السيد،(داللة 

ولذلك قامت  سوق فلسطين لالوراق المالية بالعمل على اعداد نظام اطلق عليـه نظـام                
وقد بين النظام اهم بنود االفصاح المطلوبة من الشركات المـساهمة المدرجـة فـي               ، االفصاح  

م  كمـا  2004لسنة ) 12(من فانون االوراق المالية رقم ) 2(فقرة ) 11(كما نصت المادة     السوق
  -:يلي 

) 45(الزم النظام الشركة المدرجة االفصاح عن بياناتها المالية الختامية االولية خـالل             *
وطلب االفصاح عن البيانات السنوية مـن خـالل اعـداد           ،تهاء السنة المالية للشركة     يوم من ان  

كـذلك  ، اشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة للـشركة      ) 3(التقرير السنوي خالل فترة اقصاها      
طلب االفصاح عن البيانات المرحلة من خالل تقارير ربع سنوية تعد وفقـا لمعـايير المحاسـبة       

الل شهر من انتهاء كل ربع سنة على ان تكون هذه التقارير مراجعة من المدقق               الدولية وذلك خ  
  .الدخلي للشركة باثتثناء التقرير السنوي الذي يجب ان يكون مدققا من مدقق خارجي

الزم النظام الشركة   ان تفصح عن االمور الجوهرية او االحـداث الالحقـة الهامـة      * 
ية الشركة المدرجة او مركزها المالي او اسـعار االوراق          والتي من المحتمل ان تؤثر على ربح      
  .ساعة من تاريخ حدوثها ) 24(المالية المصدرة من قبلها وذلك خالل 

  .الزم النظام الشركات المدرجة باعداد بياناتها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية *
حكم وظائفهم وعملهـم    طلب النظام من االشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية ب        *

ويشمل ذلك ادارة الشركة موظفيها ومستشاريها والعاملين المطلعين في سـوق االوراق الماليـة              
  .ومدققيها االفصاح للسوق عن التغير الطارئ على ملكية كل منهم في الشركة المدرجة

 من  فنظام االفصاح سيساعد المستخدمين للبيانات المالية من جهة وسيساعد الشركة ذاتها          
جهة اخرى في حال حاجتها الى توميل سواء كان هذا التمويل عن طريـق قـروض بنكيـة او                   

وكذلك سيعمل على عكس    ، اصدار سندات او زيادة راس مالها عن طريق اسهم جديدة لالكتتاب            
القيمة السوقية الحقيقية لسهما من خالل تعزيز العرض والطلب الن جميـع المعلومـات التـي                
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، زعيتـر ( مر متـوفرة ومنـشورة بطريقـة سـليمة ويـسهل الرجـوع اليهـا              يحتاجها المستث 
  ).12ص،2005،الجيعان

فصاح المحاسـبي   المجال  تعريف اإلفصاح وتوضيح مفهوم اإل      ويتناول الباحث في هذا     
التام واإلعالمي والوقائي وهـل  فصاح الكامل والعادل ووأهدافه وأشكاله المختلفة مثل اإل وأهميته  

  ي يترتب عليه تكاليف؟فصاح المحاسباإل
  

  -:فصاح المحاسبي في الشركات المساهمة  مفهوم وطبيعة اإل2-2
ـ    بظهور الشركات المساهمة وإلزامها   فصاح  ارتبط مبدأ اإل   ، اً بنشر قوائمها الماليـة دوري

 أعمالهـا    عـن نتـائج    لتقدم إدارة تلك الشركات إلى مستثمريها من مساهمين ومقرضين تقريراً         
، حتى يتخذ    الجوهرية التي حدثت خالل الفترة     فصاح عن المعلومات  بغرض اإل ومركزها المالي   

  . )445، ص2003حنان،  ( القتصادية بناءاً على ذلك اإلفصاحهؤالء المستثمرون قراراتهم ا
  -:تناول الكتاب والباحثين اإلفصاح المحاسبي بمفاهيم أهمها 

رها اإلدارة للجهات الخارجيـة     بأنه تلك المعلومات التي تنش    " فصاح  فمنهم من عرف اإل   
بهدف مقابلة احتياجاتها المختلفة من المعلومات المتعلقـة بأعمـال    " من مستخدمي القوائم المالية     

المنشأة ويشمل اإلفصاح أية معلومات إيضاحية محاسبية أو غير محاسبية تاريخية أو مـستقبلية              
  ). 97 ، ص2003 خشارمة ،( ر المالية تصرح عنها اإلدارة وتضمنها التقاري

المقياس غير الملموس لقياس مـدي      اإلفصاح بأنه   ) 100ص،  1997 الصبان،( وعرف  
  . كفاية البيانات اإليضاحية والتكميلية في القوائم المالية

بأن اإلفصاح هو عرض المعلومات الهامـة       ) 104، ص 103، ص 1993 ،السيد(ويرى  
لقوائم والتقارير الماليـة لمـساعدة القـارئ    المتعلقة بالوحدة االقتصادية من خالل مجموعة من ا      

الواعي على اتخاذ قرارات رشيدة ويتم عرض تلك المعلومات إما في صلب القوائم المالية أو في                
 ظـل اإلصـدارات      فـي  -وتتضمن القوائم الماليـة      ،المالحظات الملحقة بها أو قوائم إضافية     

خل وقائمة التدفقات النقدية باإلضـافة إلـى         قائمة المركز المالي وقائمة الد     -المحاسبية الجارية   
  .مة التغيرات في حقوق المساهمينقائمة األرباح المحتجزة أو قائ

ليـة فتطرقـوا إلـى     بعض الباحثين إلى الغرض من توضيح المعلومات الماتعرضوقد  
بأنه نشر المعلومات الضرورية للفئات التي تحتاجهـا وذلـك لزيـادة فعاليـة              "مفهوم اإلفصاح   

، إذ أن الفئات المختلفة تحتاج إلى المعلومات لتقيـيم درجـة   السوق الماليمليات التي يقوم بها  الع
المخاطرة التي تتعرض لها الشركة للوصول إلى القرار الذي تستطيع من خالله تحقيق أهـدافها               

  .)154 ، ص2002 ،الخطيب. (" مع درجة المخاطرة التي يرغب بهاوالتي تتناسب
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أن اإلفصاح يعني اإلفصاح عن جميع األحـداث        ) 155ص، 2002 ،الخطيب(كما يرى   
اسبية، مثل سياسـة تقيـيم المخـزون،        المالية والتقرير عن أي تغيير يحدث في السياسات المح        

  . طرق تكوين االحتياطيات والمخصصات، ووسياسة االهالك
م  توضح وتكشف القـوائ ان اإلفصاح المحاسبي هو ان    ) 268، ص 1999 ،طه (وقد بين 

تمكن من اتخـاذ    المالية جميع المعلومات األساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع لكي ت           
  . القرارات المناسبة

فصاح عبارة عن المعلومات التـي توصـلت     بأن اإل ) 155، ص 2002،  الخطيب(ويرى  
أهدافها هـي   ن من أهم    بار المحاسبة نظاماً للمعلومات فإ    ، وباعت إليها الشركة بشكل تقارير وقوائم    

ة في اتخـاذ  جل الدق يقوم باالستفادة من التقارير من أ     أن تقوم بتوفير المعلومات المالئمة لكل من        
  . القرارات
  :ن اإلفصاحبأ) 75 ص،2006 ،وادي(وبين 

  . عما تحتويهرهو األداة التي تفسر القوائم المالية وتخب -1
 .هو المدخل األخالقي لمهنتي المحاسبة والمراجعة -2

 .أركان القوائم الماليةحد هو أ -3

واختلف حول مفهوم االفصاح عن المعلومات المالية وينبع هذا االختالف من اختالف المـصالح              
  .لالطراف ذات العالقة واختالف االهداف من استخدام البيانات المالية 

وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد لإلفصاح يضمن توفير مستوي اإلفـصاح الـذي         
وأصبح البد مـن  ،  طرف من هذه األطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال          يحقق لكل 

وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حـد أدنـى مـن اإلفـصاح                  
، 2006، اليقـة ، الرضـا ، زيود(،المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتك األطراف         

  ).197ص
فصاح عن جميع المعلومـات      هو اإل  فصاح المحاسبي قدم بأن اإل  ويستخلص الباحث مما ت   

ليـة  يتم نشرها من خالل القوائم الماة لجميع الفئات التي تستخدمها، والتي     والبيانات المالية الالزم  
وعن أي تغيـر   عن السياسات المحاسبية المتبعة      حفصااإل، وكذلك   أو في المالحظات الملحقة بها    

 والمـستفيدة لهـا باتخـاذ    ةاالستفادة منها لتساعد الجهات المـستخدم جل طرأ عليها، وذلك من أ  
  . المناسبة ولتحقيق األهداف المرجوةتالقرارا
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  -:فصاح المحاسبيإلأهمية ا 3-2
  ، أهمية كبيرة في التقارير المالية للشركات المساهمة العامة له المحاسبيلالفصاح

  . في التقارير المالية للشركات الصناعيةفصاح أهمية اإل) 156، ص2002الخطيب، (ن وقد بي
 فـي    هامـاً  ، حيث تشكل عامالً   من القطاعات المهمة في أي بلد     في أن الشركات الصناعية تعد      

قة مـع   ، وتقوم على الثقة في االستثمار واالقتصاد وذلك من خالل عالقتها الوثي           ازدهار األعمال 
، لـذلك  ريعات واألنظمة المفروضة عليهـا  تش، ومن خالل تقيدها بال    الهيئات المشرعة والحكومية  

نسبة لمتخذي القرارات   تعد البيانات المالية للشركات الصناعية من المصادر الهامة للمعلومات بال         
 يساعد اإلفصاح الكافي متخذي القرارات االقتصادية في تقييم المركز المـالي            حيث،  االقتصادية

، وفهـم المواصـفات والميـزات الخاصـة         ت  ي تقوم بها هذه الشركا    واألعمال واالنجازات الت  
  . طبيعة أعمال هذه الشركاتالمرتبطة ب

يعود أهمية اإلفصاح في البيانات المالية للشركات الصناعية        زيادة  أنه  ) نفسه( وأشار المصدر 
   -:لألسباب اآلتية 

إصدار تشريعات لضمان حقوق المستثمرين حيث لـم يبـق هنـاك مبـررات إلدارات                -1
الحرص علـى  فصاح عن المعلومات بحجة    همة الصناعية للتهرب من اإل     المسا الشركات

  .حماية مصالح المساهمين
فـصاح للـوائح التـي       الصناعية من حيث شروط وقواعد اإل      التزام الشركات المساهمة   -2

 : Securities and Exchange commissionتصدرها لجنة البورصـة األمريكيـة   
ات المساهمة األخرى   ات المالية المنشورة للشرك   فصاح عن المعلومات في البيان    بشان اإل 

 . المدرجة فيها

  
ونظراً ألهمية اإلفصاح فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية قامت بإصدار المعايير المحاسـبية         

واعتمـاد المعيـار المحاسـبي الـدولي األول         ، المتعلقة باإلفصاح في البيانات المالية بالشركات     
 1997للبيانات المالية من مجلس لجنة المعايير فـي شـهر تمـوز        الخاص باإلفصاح المحاسبي    

  . وأصبح ساري المفعول على البيانات
  

إن توافر مستوى كاف مـن      يجب  فصاح  حول أهمية اإل  ) 97، ص 2003خشارمة،  (وأضاف  
الية على اتخاذ القـرارات     اإلفصاح في التقارير المالية يساهم في مساعدة مستخدمي البيانات الم         

   -:، ذلك أن مستوى اإلفصاح الكافي يؤدي إلى تحقيق المزايا التالية الرشيدة



  
  
  

22

تحقيق العدالة بين المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية األمر الـذي يقلـل          -1
 ويكون تحقيق العدالـة مـن خـالل         ،ة بناء على المعلومات الداخلية    من فرص المتاجر  

 أرباح على حساب    مات الداخلية في تحقيق   إضاعة الفرصة على المستثمرين ذوي المعلو     
  . باقي المستثمرين

المنشآت التي تفصح أكثر من غيرها، ألن المستثمر بطبيعتـه ال  اإلقبال على شراء أسهم   -2
يرغب في المخاطرة الناتجة عن نقص المعلومات مع افتراض تساوي جميع العناصـر             

ى غيرهـا يـؤدي   ت عل  المنشآ خرى ذات العالقة بقرار االستثمار، وتفضيل أسهم هذه       األ
 .إلى ارتفاع أسعارها

المساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار األسهم حيث أن نقص المعلومات يؤدي إلـى                -3
عمليات المـضاربة فـي الـسوق       زيادة التذبذبات في أسعار األسهم حيث تفسح المجال ل        

 .  المالي

  
ركات المساهمة إلى التمويـل      وذلك من خالل ازدياد حاجة الش      هذا وتظهر أهمية اإلفصاح     

 لتأسـيس   أساسـياً ، فاإلفصاح يعد شـرطاً   ق المال وبورصات األسهم والسندات    عن طريق أسوا  
 ما تشرف على تلك األسواق هيئات مهنية أو شبه حكومية تلـزم             ، وغالباً فؤوإدارة أسواق مال ك   

ات الصادرة عـن    اع التعليم وإتب. اعد األساسية التي تحددها المهنة    الشركات المتعاملة بإتباع القو   
ـ         الهيئات اإلشرافية  شورة مـصداقية لـدى     ، وذلك حتى يكتسب اإلفصاح والتقارير الماليـة المن
ن مدقق الحسابات يجب أن يصادق على عدالـة القـوائم الماليـة والمعلومـات            المستخدمين، وإ 

  ).445ص، 2003حنان، ( عنها لتأكيد موثوقية ذلك اإلفصاحالمحاسبية التي تم اإلفصاح 
  

و قد ازدادت األهمية باالفصاح المحاسبي في التقارير المالية في الدول النامية وذلـك لمـا                
تحتاجه الدول النامية من بيانات مالية دقيقة تمتاز بالمصدافية لتـساعدها علـي مواكبـة التقـدم         

  ).467ص، Suwaidan and El_ khouri)  ،2000االقتصادي العالمي
  

في التقارير المالية في الدول المتقدمة يزداد عـن الـدول            ان االفصاح    واقع الحال يشير الى   
النامية مما جعل البيانات المالية في الدول المتقدمة اكثر مصداقية مما ساعدها علـى التقـدم             

ويامل الباحث في ان تقوم الدول النامية بذلك لمساعدتها فـي مواكبـة التقـدم               ، االقصادي  
  .المنشود
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   -: ما يلي الباحثصمما تقدم يستخل
يجب على الشركات توفير المعلومات الهامة والسليمة لالفصاح المحاسبي في تقاريرهـا            -1

  .المالية التي تساعدها على اتخاذ القرارت االقصادية السليمة
يساهم اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية في المحافظة علـي أسـعار األسـهم فـي       -2

 .حقوق المساهميناألسواق المالية وحماية 

 المالية المستثمرون علي شراء أسهم الشركات التي        ريشجع اإلفصاح المحاسبي في التقاري    -3
  .تفصح عن معلومات مالية

  .تساهم في خدمة البحث العلمي وذلك من خالل المعلومات المهمة االقتصادية والمالية-4
" مصلحة الضرائب "خصوصا  ساعد ويخدم جهات حكومية و    اإلفصاح في البيانات المالية ي    -5

 .  على القوائم المالية للشركاتطالعاً الجهات إالتي كونها من أكثر

 . كما أن اإلفصاح في القوائم المالية تستفيد منه أجهزة حماية ورقابة البيئة-6

  
   -: أهداف اإلفصاح المحاسبي4-2

الية لـه هـدف   فصاح المحاسبي في التقارير المال بد وأن لكل شيء هدف وعليه فإن اإل       
بـل  ة لوجهة معينـة مـن ق      لمنشأ وهو توجيه سلوك ا    )270ص، 1999، طه(وغرض كما بينه    

  . فصاح عن معلومات معينة الجهات التي تملك سلطة فرض اال
  . بأنه يوجد اتجاهين في اإلفصاح ) 105 ص–104ص، 1993 ،السيد(وقد بين 

  
  -:فصاح االتجاه التقليدي في اإل: أوالً

 ويهتم بالمستثمر الذي له دراية محدودة باستخدام القوائم المالية فيقـضي            هو الذي يهدف  
بضرورة تبسيط المعلومات المنشورة بحيث تكون مفهومة للمستثمر محدود المعرفة مع التركيـز          
على المعلومات التي تتصف بالموضوعية والبعد عن تقديم المعلومات التي تعكس درجة كبيـرة              

  . التعامل غير العادل في سوق المالكله حماية لهذا المستثمر من من عدم التأكد وفي ذلك 
  -:االتجاه المعاصر في اإلفصاح: ياًثان

ن نطـاق  وفي ظل هذا الهدف فإ، لومات المالئمة التخاذ القرارات  ويهدف إلى تقديم المع   
وعية والتي   على تقديم المعلومات المالية التي تتمتع بأكبر قدر من الموض          اإلفصاح لم يعد قاصراً   

، بل يتسع نطاق اإلفصاح ليشمل المعلومات المالئمـة التـي           تتناسب مع قدرات المستثمر العادي    
تحتاج إلى درجة كبيرة من الدراية والخبرة في فهمها واستخدامها والتي يعتمد عليها المستثمرين              

  .الواعين والمحللين الماليين في اتخاذ قراراتهم
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  -:ومن أمثلة ذلك 

ير ت الخاصة بأثر تغيرات مستويات األسعار والتنبؤات الماليـة وإعـداد تقـار            المعلوما
، وإعداد التقارير المرحلية والمعلومات     قطاعية على أساس خطوط اإلنتاج، أو المناطق الجغرافية       

ومكاسب وخسائر  المتعلقة باإلنفاق االستثماري الحالي ومصادر تمويله ونصيب السهم من الربح           
  لخإ..... في المستقبل ، وسياسات توزيع األرباح وخطط وأهداف اإلدارة بيةالعمليات األجن

  
 أن أهداف اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية تكمن في          يستخلصوعليه فإن الباحث    

، وأن تكـون    ي يعتمد عليها في اتخاذ القـرارات      مدى توافر المعلومات الدقيقة والموثوق بها الت      
ن يكون تقديمها في المواعيد المحددة ليتم نـشرها حتـى       ش والخداع، وأ  المعلومات خالية من الغ   

  .مرين أو جهات رقابية أو حكوميةتتم االستفادة منها جميع الجهات المعنية سواء مستث
  
  
  -: أشكال اإلفصاح المحاسبي5-2

 إلـى   ه بتصنيف ا مختلفة وقامو  ن لإلفصاح المحاسبي أشكاالً   بين بعض الكتاب والباحثين بأ    
  :ال متعددةأشك

  
  -: اإلفصاح الكامل1-5-2

فصاح صفات عدة لتحديد القـدر المالئـم   بأنه تعطى لإل ) 446ص، 2003نان،  ح(فرأى  
فصاح أن هناك إجماع عام في المحاسبة بأن اإل       ويبين  معلومات التي يتعين اإلفصاح عنها،      من ال 

  .  وعادالًومناسباً)  يسمى أيضا شامالً( عن المعلومات المحاسبية ينبغي أن يكون كامالً 
ويتطلب اإلفصاح الكامل أن تصمم وتعد القوائم المالية الموجهة إلى عامة المـستخدمين بـشكل               

  . ة خالل الفترةية الجوهرية التي أثرت على المنشأيعكس بدقة جميع األحداث والحقائق المال
غطيتهـا ألي معلومـات     أي أن اإلفصاح الكامل يشير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية ت           

، مع االعتراف مسبقاً بأن عـرض كـل         رارات مستخدم تلك التقارير   ذات تأثير محسوس على ق    
، تغيـرات حقـوق     دخل، مركز مالي، تـدفقات نقديـة      (ت الجوهرية عن القوائم المالية      المعلوما

  . صعب المناليبقى هدفاً) المساهمين 
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   -:اإلفصاح الكافي 2-5-2
أن و األدنى الواجب نشره مـن المعلومـات      هو الحد   ) 447، ص 2003حنان،  (وعرفه  

تشمل القوائم المالية والمالحظات والمعلومات اإلضافية المرفقة بها كـل المعلومـات المتاحـة              
، ويعد اإلفصاح الكـافي مـن أهـم          تضليل األطراف المهتمة بالمنظمة    المتعلقة بالمنظمة لتجنب  

  . اليةالرئيسية إلعداد القوائم المالمبادئ 
  

  -: اإلفصاح العادل3-5-2
علـي أن اإلفـصاح     ) 15(  المعدل في الفقرة رقم     االول نص المعيار المحاسبي الدولي   

  :يلي العادل يتطلب ما
 اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية والتي توجب علي اإلدارة اختيار وتطبيق الـسياسات             -أ

ة المتطلبات الخاصة وعلي اإلدارة تطـوير       المحاسبية لمنشأة بحيث تمثل البيانات المالية لكاف      
  .سياسات لضمان توفير البيانات المالية

 تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة تـوفر معلومـات محاسـبية               -ب
  .وموثوقة للمقارنة ومن الممكن فهمها

وليـة غيـر     تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسـبة الد     -جـ
كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معيبة علي المركز المالي واألداء              

  .المالي للمنشأة
  

 أن اإلفصاح العادل يتمثل باإلفصاح عن المعلومات بطريقة         )251ص،2006جربوع،(ويرى  
  .تضمن وصولها بنفس القدر إلى كافة المستفيدين دون تحيز إلى جهة معينة 

   -:مفهوم اإلفصاح العادل ) 448 ، ص447، ص2003حنان، (قد وضح و
، و أن اإلفـصاح      الحتياجات جميع األطراف المعنية    أن اإلفصاح العادل يهتم بالرعاية المتوازنة     

، اعتاد مدقق الحسابات أن يعتمده عند إبداء رأي نظيف أو غير            لعادل أو الصادق مطلباً أخالقياً    ا
  . متحفظ 

  
   -:اح التفاضلياإلفص 4-5-2

إذ أن  ) 448، ص 2003، حنـان (مفاهيم اإلفصاح كما بينه     وهذا النوع من اإلفصاح من      
التسمية نفسها تفصح عن المضمون حيث يتم التركيز في القـوائم الماليـة بـصورة ملخـصة                 
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أو التفاوت بين البنود بعقد المقارنات لتوضيح التغيرات الجوهريـة          " التفاضل  " ومختصرة على   
  " .التفاضل " يد االتجاه العام لتلك التغيرات أو وتحد

يفترضون مستثمراً أقـل درايـة واسـتيعاباً مـن          " اإلفصاح التفاضلي   " أي أن مؤيدي    
  . المستثمر العادي الذي تفترضه مهنة المحاسبة

ن استخدام القوائم المالية الملخصة والمختصرة ما زال محل خالف وهـو            ولكن بصورة عامة فإ   
  . ر مقبول عموماًإجراء غي
  

وعلى ذلك فإن التطور في الفكر المحاسبي يظهر اتجاهاً متزايـداً نحـو التوسـع فـي                 
خذوا يطمحون إلى تسجيل أحداث غيـر ماليـة ال           مجاالته إلى درجة أن أ     اإلفصاح والتعدد في  

هـذا  العقبات التي تحول دون     ، ويحاولون باستمرار تذليل      التعبير عنها بأرقام في سجالتهم     يمكن
ح المحاسـبي يرضـي     ، ولكن هناك من يرى أنه من الصعب وضع مفهوم محدد لإلفصا           الهدف

، بل ومن المستحيل أن يتفق المحاسبون على إطار محدد لإلفصاح لذلك ال بد              جميع المستخدمين 
زيود، قيطيم،  (محاسبية والفئة المستفيدة منها     من األخذ بعين االعتبار الهدف من إعداد البيانات ال        

  ).180ص، 2007، كيةي
  

  -:اإلفصاح الشامل  5-5-2
إن مفهوم اإلفصاح الشامل يعني أن القوائم المالية المنشورة والمالحظات الملحقـة بهـا              

تؤثر علـى قـرارات      ، والتي صادية متعلقة بالوحدة االقتصادية   يجب أن تتضمن أية معلومات اقت     
  .) 71، ص2002الفداغ، (. مستخدمي القوائم المالية

  
   -:اإلفصاح الشامل كالتالي ) 49 ، ص48، ص2000أبو المكارم، (د عرف وق

اإلفصاح الشامل أن تكون المعلومات كثيرة وتفصيلية، ولكن يقصد به أن يوصل إلى مـستخدمي          
. المعلومات المحاسبية كل الحقائق الهامة والمالئمة والمتعلقة بنتيجة العمليات والمركـز المـالي            

متد فيما وراء األرقام المحاسبية فهو ال يقتصر على مخرجـات النظـام             ن اإلفصاح الشامل ي   وأ
المحاسبي من بيانات مالية ولكن يمتد األمر إلى اإلفصاح عن معلومات وصفية قد يكـون لهـا                 

  . تأثير جوهري على القرارات 
  
  
  



  
  
  

27

  -: اإلفصاح التام 6-5-2
مـاع عـام فـي      هناك إج ). 443، ص 1998حنان،  (أشار إلى هذا النوع من اإلفصاح       

 ويتطلب اإلفـصاح التـام أن       ،فصاح التام والصادق والمناسب   المحاسبة حول ضرورة توفير اإل    
 تصمم وتعد القوائم المالية الدورية الموجهة إلى عامة المستخدمين بشكل يعكس بدقـة األحـداث             

ومات كافية  ن تتضمن هذه القوائم المالية معل     وأ، االقتصادية التي أثرت على المنشأة خالل الدورة      
لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستثمر العادي أو المتوسـط، وعـدم حـذف أو كتمـان         

  .  ذات منفعة لهذا المستثمر العاديمعلومات جوهرية أو
  

  -: اإلفصاح الوقائي أو التقليدي7-5-2
ن هذا النوع من اإلفصاح يعتمـد مفهـوم اإلفـصاح      بأ) 450، ص 2003حنان،  (ويرى  

ما هو مطبق في النموذج المحاسبي المعاصر، وتمثل فئة المـساهمين والمقرضـين أو              الشامل ك 
لتحديـد مـضمون وأدوات هـذا       المحور األساسـي     – المستثمرين الخارجين عموما     –الدائنين  
  . اإلفصاح

   -):462، ص2003حنان، ( و اإلعالمي  اإلفصاح التثقيفي أ8-5-2
، ويمتلك القـدرة علـى      اية وإطالع واسعين  إلفصاح مستثمرا حصيفا ذا در    يفترض هذا ا  

 باتجـاه   ويتسم هذا اإلفـصاح عمومـاً     ،  وإجراء التنبؤات بطريقة مهنية    التحليل وعقد المقارنات  
، ز ليس فقط على المعلومات المالية     متزايد نحو التوسع في اإلفصاح والتعدد في مجاالته وبالتركي        

 اإلنتاجية للوحدة   ، مثل معلومات عن الطاقة    ا معلومات غير مالية كمية ووصفية     وإنما يشمل أيض  
  . المحاسبية، وعن كفاية ومؤهالت العاملين، وتطور كفاءتهم وإنتاجيتهم

  
   -:مما تقدم فان الباحث يرى االتي

  .الئمة لمستخدمي التقارير الماليةيجب نشر جميع المعلومات الم-1
                فر فيه الخصائص النوعية ن تصل المعلومات المالية إلى مستوى اإلفصاح الذي تتواأ-2

  . ومالئمة وتامة وموضوعية وشموليةوالكمية الهامة كأن تكون كافية
   تتناسب مع قدرات المستخدمين ويتم نشرها للمستخدمين دون تحيز لفئة معينة وفي -3

  .الوقت المناسب
  .ير المالية أن تكون قابلة للمقارنة لتحقيق أهداف الجهات المستفيدة للتقار-4
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  -:تكاليف اإلفصاح المحاسبي : 6-2
  ؟ البعض هل لإلفصاح المحاسبي تكلفهوهنا قد يتساءل 

ف المرتبطة باإلفصاح وهـي     إن قرارات اإلفصاح تتأثر بالتكالي    ) 112، ص 1993السيد،  (يرى  
  :كالتالي

 -: تكاليف التجميع والتشغيل1-6-2
 وغالبـا مـا تكـون هـذه         ،علومات المالية معدي ومستخدمي الم  وهي التي يتحملها كل من      

التكاليف كبيرة وتختلف من شركة إلى أخرى ومن مستخدم إلى أخر وتتوقف على عدة عوامـل                
  . أهمها حجم الشركة ونوع اإلفصاح 

 -: الدعاوي القضائيةالتكاليف الناتجة عن 2-6-2
كانـت هـذه التنبـؤات    ، واريا عن تنبؤاتها بالدخل المتوقعإذا ما قامت شركة باإلفصاح اختي     

، فان المستثمرين يمكنهم مقاضاة تلك الشركة أو إدارتهـا لتعويـضهم عـن              لتفاؤلمفرطة في ا  
 وال شك أن هذا النـوع مـن         ، اعتمادهم على التنبؤات الخاطئة     لها نتيجة  االخسائر التي تعرضو  

  . اإلدارة إلى التقليل من اإلفصاحالتهديدات قد يدفع
 -: التكاليف السياسية3-6-2

 فـي تحديـد    هامـاً تلعب األرقام المحاسبية الواردة بالقوائم المالية التقليدية للـشركات دوراً      
فالـشركات التـي    ، الح هذه الشركات أو غير صالحها     اإلجراءات السياسية التي تتخذ إما في ص      

لين ياسيين والعـام   خيالية غالبا ما تكون محط أنظار واهتمـام الـس          تظهر قوائمها المالية أرباحاً   
ـ                والجمهور العام  ذه ، وتتعرض للنقد من هذه الجهات وغالبا ما ينتهي األمـر إلـى تعـرض ه

نها الحد من أرباحها أو تقليل معـدل نموهـا مثـل فـرض              الشركات إلجراءات سياسية من شأ    
، وتسمى  تجاتها بمعرفة األجهزة الحكومية   ضرائب استثنائية على أرباحها أو تحديد أسعار بيع من        

  . زامات وأعباء بالتكاليف السياسيةءات وما يترتب عليها من التتلك اإلجرا
 التكاليف المترتبة على التأثير السلبي لإلفـصاح علـى الموقـف التنافـسي              4-6-2

 -:للشركة
يعتقد الكثير من المدراء أن التوسع في اإلفصاح يؤثر على الموقف التنافسي للشركة ويحملها              

  . ا اإلفصاح لصالحهاات المنافسة باستخدام هذتكاليف إضافية إذا ما قامت الشرك
ومن األمور الحساسة في مجال اإلفصاح تلك المعلومات المتعلقـة بـالبحوث والتطـوير وكـذا      

  .المنتجات الجديدة
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ات والشك أن الشركة التي تتفوق على منافسيها في هذين المجالين تواجه أصعب القرار            
  .عندما ترغب في زيادة رأسمالها

ة ال يقبل المستثمرين على المساهمة في اإلصدار الجديد إال إذا قامت الـشركة              فمن ناحي 
  . حث والتطور أو بالمنتجات الجديدةبتقديم المعلومات التفصيلية الخاصة بالب

ن توفير تلك المعلومات قد يخدم المنافسين حيـث يـساعدهم علـى       ومن ناحية أخرى فإ   
  . ا يضعهم في موقف تنافسي أفضلم مممراجعة وتوجيه خطط التطوير الخاصة به

نه من المالحظ في اآلونة األخيرة أن التقدم العلمي في مجال الحاسبات ونظـم المعلومـات                إال أ 
باإلضافة إلى تعدد مصادر المعلومات قد ساعد الشركات على االحتفاظ بقاعدة غنيـة لمـصادر               

لتكاليف التي تتحملها الـشركة  ن اه المنافسين وفي ظل هذه الظروف فإالمعلومات عن كل ما يفعل   
  .تكون أقل أهميةنتيجة التوسع في اإلفصاح 

 اتهـا كات عـن بيان   فصاح الشر يرى أن الفائدة المتوخاة من إ      وبناءاً على ما سبق فإن الباحث     
 المصداقية والثقة من قبل المساهمين والذي بدوره يعزز ويقوي نظـام الرقابـة   المالية تتمثل في 

مكانتها في السوق المالي والمنافسة واالستمرارية بالرغم مـن أن لإلفـصاح            الداخلية مما يعزز    
  .تكاليف سواء قضائية أو سياسية أو ناتجة عن التشغيل والتجميع وغيره
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المقومات االساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية :  الثانيثالمبح
  .وخصائصها

   -: مقدمة1-2-2
إن اإلفصاح في المحاسبة يهدف إلى تقـديم المعلومـات          ) 33ص ،2007لطفي،  (يرى  

  .لى قرارات القارئ لتلك المعلوماتالضرورية عن الوحدة والتي يتوقع أن تؤثر ع
على أنه توجد بعض العوامل والمقومات التي تؤثر فـي       ) 105ص، 1993، السيد(وأشار

رها ويمكن تصنيف هـذه  اإلفصاح المحاسبي من حيث محتوى القوائم المالية أو توقيت إصدا        
تختص بعـرض   : والثانية، تختص بمستخدمي القوائم المالية   : العوامل إلى مجموعتين األولى   

  .تلك المعلومات
ومن الجدير بالذكر  أنه البد أن تتوافر فـي المعلومـات المحاسـبية مجموعـة مـن                  

، يـة للمقارنـة   والقابل، والحيادية، واألمانة، والمصداقية، الخصائص والصفات مثل المالئمة   
ومنطقية وبالتالي يـسهل علـى      ، والتوقيت المالئم التي تجعل لها قيمة وذات فائدة وواضحة        

المستخدمين فهمها واالستفادة منها وتساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق األهـداف            
  .المرجوه

  -:ويتم مناقشة ذلك من خالل
  .اسبيةالمقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المح •
 .خصائص المعلومات المحاسبية المفصح عنها •

  
  .   المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية2-2-2
  .للمعلومات المحاسبية المستفيدون والمستخدمون 1-2-2-2

أن المستفيدين من المعلومـات المحاسـبية التـي يجـب           ) 274، ص 1999طه،  (حدد  
  :ناإلفصاح عنها ينقسمون إلى مجموعتي

ة وليس لهم أي دراية باألنـشطة اليوميـة   ستفيدون لهم اهتمام مباشر بالمنشأ م :المجموعة األولى 
  .بها

 مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر بالمنشأة وليس لهـم أي درايـة باألنـشطة               :المجموعة الثانية 
اجـاتهم  اليومية، وهاتين المجموعتين يمكن تقسيمها حسب قدرتهما على تحديد المعلومـات واحتي     

  :منها إلى
 .مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد احتياجاتهم من المعلومات من المنشآت  - أ
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مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد احتياجاتهم مـن المعلومـات مـن                 - ب
 .المنشآت

 الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية قد تختلـف    الى ان   ) 120ص ،1993 مطر،(وأشار  
فمنها من تستخدمها بصورة مباشرة ومنها مـن تـستخدمها     طرق استخدامها لهذه المعلومات   

المـالك الحـاليون    : على مستخدمي المعلومات المحاسبية   بصورة غير مباشرة ومن األمثلة      
، ثـم الجهـات   والمحتملون، والدائنون، والمحللون الماليون، والموظفون، والجهات الحكومية   

  .االجتماعية وغيرهاالتي تهتم بالشئون 
وقد صنفت هيئة المبادئ المحاسبية التابعة للمعهـد األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين              

)AICPA ( في البيان رقم)مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى فئتين هما ) 4:-  
  :فئة المستخدمين المباشرين : أوالً 

  ).المساهمون الحاليون والمرتقبون(المالك  -
 .دون الحاليون والمرتقبونالزبائن والمور -

 .ة والعاملون فيهاإدارة المنشأ -

 ).الضريبة(السلطات الحكومية  -

  .المستهلكون -
  :فئة المستخدمين غير المباشرين: ثانياً

  .المستشارون والمحللون الماليون -
 .سلطات اإلشراف والتسجيل -

 .الصحافة المالية ووكاالت تقديم التقارير -

 .مشرعو القوانين -

 .تجاريةاالتحادات ال -

 .النقابات العمالية -

 .الجمهور العام -

 .المنافسون -

 .الدوائر الحكومية األخرى -
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 اإلفصاح المحاسبي يعني بـشكل عـام        بان)299ص، 298 ص ،1998 ،حنان( ويري  
تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح ومالئم لمساعدتهم فـي            

مستخدمين الداخلين والمستخدمين الخارجين أي أن هنـاك        اتخاذ القرارات لذلك فهو يشمل ال     
  .إفصاحاً داخلياً وإفصاحاً خارجياً

  
إن اإلفصاح الداخلي هو إفصاح موجه إلى إدارة الوحدة االقتصادية بالدرجة األولي وهو             
موضوع تهتم به المحاسبة اإلدارية وبشكل عام إن اإلفصاح الداخلي ال يعاني مـن مـشكلة                

  .مات المحاسبية إلى المستخدمين المستفيدين منهاتوصيل المعلو
  

أما اإلفصاح الخارجي فاألمر مختلف جداً فالمستخدمون المستفيدون من هذا اإلفـصاح            
الخارجي يمثلون مجموعات متعددة ذات أهداف مختلفة وحتى المجموعة الواحدة فإنها غالباً            

ة وبذلك تختلف مقدرة أفرادهـا فـي        غير متجانسة من حيث الثقافة العامة والثقافة المحاسبي       
التفسير والتحليل إضافة إلى أن توصيل البيانات المحاسيبة بشكل فعال من المحاسب المرسل             

مثل عدم وجـود اتـصال مباشـر بـين          ، إلى المستخدم الخارجي المستلم يعاني من عقبات      
ـ         ،المحاسب والمستخدم الخارجي     ستخدمين وعدم تقديم جميع المعلومات الالزمـة الـى الم

  .الخارجيين اال عن طريق االدراة 
  
  -: أغراض استخدام المعلومات المحاسبية2-2-2-2

، أن تحقيـق    يأتي في قمة هرم الخصائص النوعية     إن معيار المنفعة أو فائدة المعلومات       
 وخاصـية المـصداقية     المالءمة، هما خاصية    وة يتطلب توافر خاصيتين أساسيتين    المنفعة المرج 
تين األساسيتين،  ، فإذا فقدت المعلومات المحاسبية أيا من هاتين الخاصي        لى المعلومات واالعتماد ع 

  ).191، ص2003حنان،  (نمفيدة بالنسبة للمستخدمين المعنييغير  تكون ها نفإ
  

 أنه يمكن االستفادة من المعلومـات الخاصـة         )410 ص ،1998 ،كارم ،بكر بوأ(ويرى  
ية والمحاسبية في الشركات والتي تساهم فـي حـل بعـض            بالدور االجتماعي في البيانات المال    
  .المشاكل والصعوبات التي تواجهها

  
أهدافاً للقوائم المالية التي تقدم المعلومات المالية المفيدة في         ) 227، ص 1999طه،  (وقد حدد   

  :اتخاذ القرارات لمستخدمي المعلومات المالية كالتالي
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نين والمقارنة وتقـويم التـدفقات النقديـة المحتملـة          تقديم معلومات مفيدة للمستثمرين والدائ     -1
  .لصالحهم من حيث المبلغ والتوقيت والمخاطرة

 . للمواردل االمثلتقديم معلومات مفيدة في الحكم على قدرة اإلدارة على االستغال -2

 .تقديم معلومات عن الموارد االقتصادية، وااللتزامات الناشئة عن هذه الموارد -3

 .أداء إدارة المنشأةتقديم معلومات حول  -4

 .تقديم معلومات حقيقية وتفسيرية حول العمليات واألحداث األخرى -5

  
  -: طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها3-2-2-2

، تـأتي   المحاسبية والغرض الذي تستخدم فيـه     بعد تحديد الجهات المستخدمة للمعلومات      
لمعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في التقارير        الخطوة التالية في تحديد طبيعة ونوع ا      

  .المالية 
  

بأن توفير اإلفصاح المناسـب فـي القـوائم الماليـة        ) 124، ص 1993مطر،  (وقد بين   
، والخطـوة  التي تحكم إعداد القوائم الماليةيستوجب إعادة النظر في كثير من المفاهيم واألعراف   

 تتمثل في إعادة ترتيب األهمية النسبية للخواص أو المعـايير            السبيل ااألولى التي يرونها في هذ    
داها من  المتعارف عليها للمعلومات المحاسبية وفق أولوية ترجح كفة خاصية المالئمة على ما ع            

مـة هـي المعيـار الرئيـسي     ء، وذلك على أساس أن خاصية المالالخواص األخرى للمعلومات 
ار اإلفصاح المناسب مما يجعـل مـن الـضروري          للمعلومات الذي يجب أن يتمحور حوله معي      
 مة من جهة والخواص األخرى للمعلومات التي تمثل       ءإجراء نوع من المقايضة بين خاصية المال      

  .، واألهمية النسبية من جهة أخرىقيداً على مالءمتها كالموضوعية، والقابلية للتحقق
  

ثـل  ب اإلفصاح عنهـا تتم أن الحد األدنى للمعلومات التي يج  ) 279، ص 1999طه،  (ويرى  
، في عناصر قائمة المركز المالي، وعناصر قائمة الدخل، وعناصـر قائمـة التـدفقات النقديـة               

باإلضافة إلى المعلومات األخرى التي تجعل من هذه القوائم واضحة وغير مضللة والتـي لهـا                
كن تحديـد أهـم   أهميتها بالنسبة للمستثمر وقدرته على تحديد قيمة السهم ومستوى المخاطرة ويم        

  :ي يجب أن تتضمنها القوائم الماليةالمعلومات الت
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  -: المستثمرينمعلومات مالئمة الحتياجات -1
وتتمثل هذه االحتياجات في المعلومات التي تساعد المستثمرين في تقويم قدرة المنـشآت             

كفاية هـذه   ، والوفاء بالتزاماتها عند االستحقاق ومدى       توليد تدفقات نقدية يمكن توزيعها    على  
  .التدفقات

  -:قدرة المنشآت على توليد التدفقاتمعلومات مساعدة في تقويم  -2
ال يقتصر اهتمام المستثمرين في معرفة العمليات واألحداث الحالية التـي تـؤثر علـى               

  .التدفقات النقدية خالل الفترة الحالية
وف يكون عليـه    ؤ بما س  ، والتنب ألحداث التي أدت إلى تحقيقه    بل معرفة مصادر الدخل وا    

ن المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ال بد أن تكون مفيدة بحيـث             في المستقبل، وبالتالي فإ   
توضح مصادر الدخل ومكوناته واألحداث والظروف التي أدت إلى تحقيقه وإمكانيـة إيجـاد       

  .عالقة بينه وبين الظروف المتوقعة في المستقبل
  -: ومصادرهاارد االقتصادية للمنشأةمعلومات عن المو -3

يهتم المستثمرون بالمعلومات المتعلقة بالموارد االقتصادية ومصادرها لغـرض إجـراء           
، ن المـصادر المباشـرة للتـدفق النقـدي        المقارنات الزمنية والمكانية ومحاولة التفرقة بـي      

  .والمصادر غير المباشرة وقدرتهما على تحقيق وتوليد التدفقات النقدية
، سباباً مباشرة للمدفوعات النقديـة   اللتزامات باعتبارها أنها تمثل أ    كما يهتم المستثمرون با   

  .ومدى التزام المنشأة بتحويل الموارد إلى تدفقات
وعلى ذلك يتطلب إعداد القوائم المالية التي توضح وتساعد المستثمرين على تحديد نقاط             

  .الضعف والقوة الحالية، والسيولة، ومؤشرات سداد االلتزامات
  -:عن مصادر األموال واستخدماتها معلومات  -4

يتطلب احتواء القوائم المالية على المعلومات المفيدة في تحليـل مـصادر واسـتخدامات     
  :األموال وبصفة خاصة ما يلي

  .األموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل -
 .األموال الناتجة من االقتراض أو المستخدمة في سداد القروض -

 .ثمارات جديدة مموله من أصحاب رأس المال أو الموزعة عليهماألموال الناتجة عن است -

  .مصادر واستخدام األموال األخرى -
  -:معلومات عن المخاطر الكامنة في المشروعات -5

إن المخاطر التشغيلية والمالية واالسـتثمارية واألخـرى   ) 283، ص 1999طه،  (ويعتقد  
يق عائد مناسب علـى األصـول،       على تحق الكامنة في المشروعات ترتبط إما بقدرة المنشأة        
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، والهيكل التمويلي وترتبط بالتغيرات في      لسداد، وبقدرة المنشأة على ا    وتذبذب التدفقات النقدية  
  ئدها األمر الذي يخلق مخاطر نسبيةأسعار السهم وعوا

 المستثمرين وتكوين توقعات سلبية مبنيـة علـى الربحيـة الظـاهرة     تتؤثر على قرارا 
، األمر الذي يتطلب من المراجع التعـرف علـى هـذه المخـاطر      منشورة  البالقوائم المالية   

، وأنها ال تخفى شيئًأ     وائم المالية األساسية واإلضافية   وقياسها حتى يمكنه اإلدالء برأيه في الق      
  .على متطلبات المستثمرين لفهم األوضاع المالية والتشغيلية واالستثمارية

  
  -:علومات المحاسبيةأساليب وطرق اإلفصاح عن الم: 4-2-2-2

جرى العرف على أن يتم اإلفصاح عـن المعلومـات   ) 126، ص1993مطر، (وقد بين  
، في حين يتم اإلفصاح     المستهدف في صلب القوائم المالية     المستخدم   ت على قرارا  التي تؤثر 

 اإليضاحات المرفقة بتلـك  عن المعلومات األخرى خصوصاً التفاصيل إما في المالحظات أو      
  . أو في جداول أخرى مكمله تلحق بها،القوائم

كما يتطلب األمر في بعض األحيان اإلفصاح عن المعلومات الواحدة نفسها إذا كانت مهمة فـي                
  .ماكن متعددة في البيانات الماليةأ

  
  -:هذا وتتعدد طرق االفصاح في التقارير المالية كالتالي

  .أن يتم عرض المعلومات المالية بطرق يسهل فهمها -1
 .م ترتيب المعلومات المالية بصورة منتظمة ومرتبة ومنطقية حتى تسهل قراءتهاأن يت -2

إظهار جميع المعلومات المالية الهامة والضرورية وعرضها في مكان يسهل الوصـول             -3
  .هذه المعلومات من االستفادة منهاإليه حتى يتمكن مستخدمو 

  
  -: اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية توقيت5-2-2-2

 أن تظهر المعلومة في وقت معين وإال ستفقد هذه المعلومة صالحيتها وأهميتها             أنه يجب 
 1997 بتـاريخ    الصادر عنـه  ) 4( في البيان رقم     APBكما شدد مجلس المبادئ المحاسبية      

APB Statement) (يجـب إيـصال   " توقيت اإلفصاح في النص التالي على أهمية عنصر
ر في إيصالها له    قت مبكر وذلك إذا ما كان أي تأخي       المعلومات المحاسبية لمتخذ القرار في و     

  ".سيؤثر على قراره
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أنه يجب الموازنة بين عامـل الـسرعة فـي تـوفير            ) 127، ص 1993مطر،  (ويرى  
  .اإلفصاح من جهة، وعامل الدقة واكتمال المعلومات الموضح عنها من جهة أخرى

 عبـر االنترنـت كـأداة       ويجدر اإلشارة بالذكر أن اإلفصاح المحاسبي يمكن استخدامه       
  .حديثة لتوفير المعلومات لألطراف المستخدمة للمعلومات المالية

واالستخدام الهائل والكبير لالنترنت من قبل الشركات واألفراد، فأصبح يحظى باالهتمام           
   .المتنامي في الوقت الحاضر

وغيـر  إن االنترنت ساهم بقسط وافر في تطوير طرق اإلفصاح عن البيانـات الماليـة               
المالية من قبل الشركات إلى جانب تخفيض قدر ال يستهان به في الوقت الطويل حتى تتـاح                 

 من الشركات في الوقت الحاضر يمكنها االستفادة        اكثيروان   ،البيانات لألطراف ذات العالقة   
  .من التقنيات لعرض البيانات بطريقة جذابة تتجاوز الوسائل التقليدية

  
 مواقعها االلكترونية بمواد صوتية ومرئيـة،       تتضمنن للشركات   فعلى سبيل المثال، يمك   

  .فضالً عن فترات طويلة من الزمن يتكبدها المستفيد حتى تصل إليه المعلومة
ا  كأداة إضافية لإلفصاح يبقـى اسـتخدامه       استخدام االنترنت   على أي حال وبالرغم من      

، وسـهولة االتـصال     مجتمـع رهناً العتبارات مهمة كالتكلفـة، ورؤى اإلدارة، وثقافـة ال         
ى موضوع اإلفصاح عن طريق االنترنت بمزيد مـن االهتمـام           ويتوقع أن يحظ   ،تباإلنترن

  .لتنامي استخدام االنترنت من قبل الشركات واألفراد ولتعاظم الحاجة إلى مزيد من الشفافية
 اإلفـصاح  لهذا يبقى هذا الحقل خصباً ومفتوحاً لمزيد من الدراسات المستقبلية لقياس تطـور      

  .للشركات والمقارنة بين درجة اإلفصاح في مواقع االنترنت بين الشركات فيما بينهم
الفوائد المتوقعة من اإلفصاح عن البيانـات الماليـة وغيـر الماليـة             مما سبق تبين اهم     

   :يتلخص في التالي
  .الوصول إلى قطاعات واسعة من المستفيدين الحاليين والمتوقعين -1
 .لومات المعروضةزيادة كمية المع -2

 .مرونة في اختيار طرق العرض المتبعة -3

 .اإلقالل من الوقت المهدر حتى تصل المعلومة للمستفيدين -4

 .انخفاض تكلفة طباعة وتوزيع التقارير المالية -5

توفر المعلومات بشكل مالئم وواضح للمستفيدين من خالل التحديث المستمر لمحتويـات             -6
 .الموقع
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  -:لمحاسبية خصائص المعلومات ا3-2-2
  -:مةء المال1-3-2-2

مـة  ءإلى أن المال) 7ص، Donald e. kieso &j. waygandt ، 2005(أشار كل من 
ولكـي تكـون    ، ت المحاسبية مفيدة التخاذ القرار    هي الخاصية األساسية التي تجعل المعلوما     

ينة غير   في القرار فإذا كانت معلومات مع      ةالمعلومات المحاسبية مالئمة يلزم أن تكون مؤثر      
مؤثرة علي القرار فإنها تكون غير مالئمة لهـذا القـرار وتـساعد المعلومـات المالئمـة                 
 المستخدمين لها على عمل تنبؤات من ناتج األحداث السابقة والمـستقبلية وعلـى تأكيـد أو               

  .تصحيح توقعات سابقة
 تفقـد  ولكي تكون المعلومات مالئمة فإنها يجب أن تكون متاحة لمتخذي القرار قبـل أن            

ن يـتم   مة استرجاعية وأ  تهم ويجب أن تكون لها قيمة تنبؤية وقي       اأثير في قرار  قدرتها على الت  
  .تقديمها في الوقت المناسب

  
 -:و االعتماد عليها أمانة المعلومات وأركان الثقة بها أ2-3-2-2

بأن المعلومات يجب أن تعرض بأمانـة وبطريقـة         ) 32ص، 2000، أبو المكارم (يري  
وحتى تتوافر هذه الخاصية في المعلومـات المحاسـبية يجـب أن تكـون هـذه      موضوعية  

المعلومات قابلة للتحقق منها وتعني أن تكون المعلومات لها داللة محـددة وأن يكـون لهـا               
استقاللها بصرف النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها فإذا قام ثالثة مراجعين قـانونيين           

بية الواردة في قوائم مالية معينة وإذا استخدموا نفس أسـاليب           بالتحقق من المعلومات المحاس   
القياس وانتهي كل منهم إلي نتيجة تختلف عن األخر فعند إذن تكون مثل هـذه المعلومـات                 

  . ويصعب االعتماد عليها في اتخاذا القراراتقغير موضوعية وغير قابلة للتحق
 

  -:حيادية المعلومات 3-3-2-2
 متزايد، حيـث أعلـن      إن مفهوم الحياد قد تعرض لهجوم     ) 71، ص 1995حجاج،  (يذكر
 مرغوبة علـى    نه ال يجب إصدار المعايير إذا كانت ستؤدي إلى أثار اقتصادية غير           البعض أ 

، فالمعايير يجب أن تكـون خاليـة مـن          صناعة أو شركة معينة، ولكننا ال نوافق هذا الرأي        
، وبدون الثقة في القوائم المالية لن       ماد عليها قوائم مالية يمكن االعت   التحيز وإال لن يكون لدينا      

  .يستخدم األفراد المعلومات التي تتضمنها
بأنه يجب أن تكون المعلومات المحاسـبية محايـدة         ) 32ص، 2000، أبو المكارم (يري  

حتى يمكن االعتماد عليها ويعني ذلك أن ال تكون المعلومات متحيزة لصالح مجموعة مـن               
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ويعني الحياد أيضاً أنه عند صياغة أو تطبيق المعـايير  ، عة أخرىاألفراد على حساب مجمو   
المحاسبية يركز االهتمام على مالئمة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها وليس على النتـائج          

  .االقتصادية المتوقعة من استخدام قاعدة محاسبية معينة
  

  -:قابلية المعلومات للمقارنة 4-3-2-2
أن الهدف من قابلية المقارنةللمعلومات الماليةهو تسهيل       ) 453ص، 1998، حنان(وضح  

ويعد مبدأ قابليـة المقارنـة مـن أهـم          ، عملية الدراسة لهاوالتحليل والتنبؤ واتخاذ القرارت     
المؤشرات التي يعتمد عليها التحليل المالي والرقابة بهدف تقييم أداء الوحـدات االقتـصادية              

وهذا ما يـدعي    ، نة لشركتين أو أكثر مع بعضهم البعض      وذلك بمقارنة نتائج فترة زمنية معي     
  .بالمقارنة

  
  -:التوقيت المالئم 5-3-2-2

 أن المعلومات المالئمة تساعد متخذي القرارات علـى         )31، ص 2000أبو المكارم،   (ويرى  
  .التنبؤ باألحداث المتوقعة في المستقبل أو تساعد على تأكيد أو تصحيح التنبؤات السابقة

 مالية ربع سنوية عن نتيجة العمليات والمركز المـالي          رالمثال تصدر الشركات تقاري   فعلى سبيل   
وتوفر هذه التقارير معلومات مالئمة ألنها توفر أساس جيد يمكن االعتماد عليه في التنبؤ بالدخل               
السنوي المتوقع وهي في الوقت نفسه تساعد على تقييم انجاز الوحدة االقتـصادية عـن فتـرة                 

  .ماضية
ن البديهي إن عرض مثل هذه التقارير بعد انتهاء السنة المالية يفقـدها المنفعـة بالنـسبة                 وم

  .لمتخذي القرارات
  

  - : المصداقية6-3-2-2
خطأ والتحيز وعرضـها بـصورة      تتسم المعلومات المحاسبية بالمصداقية بقدر خلوها من ال         

   .)70، ص1995حجاح، (صادقة 
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  -: القابلية للتحقق7-3-2-2
يتحقق هذا المفهوم عندما تحدث درجة عالية من االتفاق بين عدد من األفـراد القـائمين            

بالقياس والذين يستخدمون نفس طريقة القياس، وذلك كأن يصل عدد من المراجعين المستقلين             
إلى نفس النتيجة بخصوص عدد القوائم المالية، فإذا وصلت أطراف خارجية باسـتخدام نفـس      

يمكن للمـراجعين   وال  وائم تكون غير قابلة للتحقق منها      نتائج مختلفة، فان الق    طرق القياس إلى  
  ).70، ص1995حجاج، (فيها إبداء الرأي 

  
  -: الصدق في العرض8-3-2-2
ويعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو اتفاق بين األرقام واألوصـاف المحاسـبية           

رقام واألوصاف لعرضها من ناحية أخـرى،       من ناحية والموارد واألحداث التي تتجه هذه األ       
  ).70، ص1995حجاج، ( ؟بمعنى آخر هل تمثل األرقام ما حدث بالفعل 

  
  -: قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب 9-3-2-2

 لمن يستخدمها، وتتوقف إمكانيـة  من المعلومات إذا كانت غير مفهومهال يمكن االستفادة  
 التي تحتويها القوائم المالية وكيفية عرضها من ناحية، كمـا           فهم المعلومات على طبيعة البيانات    

  ).70ص ،1995حجاح، (. تتوقف على قدرات من يستخدمونها وثقافتهم من ناحية أخرى
  

  -: األهمية النسبية واإلفصاح العام األمثل10-3-2-2
مانـة  مفهوم المالءمة وأ المفهومان ببعضهما البعض كما أنهما يرتبطان معاً بنيرتبط هذا 

لومات الهامة  ، ويرجع السبب في ارتباط األهمية النسبية باإلفصاح األمثل إلى إن المع           المعلومات
عنها يفترض مـسبقاً أنهـا غيـر        ، كما أن المعلومات التي ال يتم اإلفصاح         يتعين اإلفصاح عنها  

  .هامة
  

  -:)الثبات(  التناسق 11-3-2-2
 خصائص المعلومـات المحاسـبية      أنه توجد خاصية من   ) 56، ص 2002غ،  الفدا(أشار  

  :وهي
وادث المحاسبية من فترة إلـى      يعني أن المنشأة تطبق نفس األساليب لنفس الح       والتناسق  

، فالمنشآت يمكـن     أن تتحول من طريقة إلى أخرى      ، وهذا ال يعني أن المنشأة ال يمكن       أخرى
.  من السابقة لها   أن تغير طرقها المستخدمة ولكن يجب أن تكون فيها الطريقة الجديدة أفضل           
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تفـصح   يجـب أن    بشانهن طبيعة وتأثير التغير المحاسبي وكذلك التبرير المقدم         وعند ذلك فإ  
  .عنه أو يظهر بالتقارير المالية في الفترة التي حدث فيها التغيير

  
  :-:وبناء على ما سبق يمكن القول المعلومات المحاسبية يجب ان تتصف باالتي

علومـات الماليـة بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة                    أنه يجب االستفادة من الم     . 1
 .مهما تعددت فئات المستخدمين سواء خارجيين أم داخليين

أن تتصف المعلومات بصفات كالمصداقية والثقة واألمانة والحيادية والقابيلة للمقارنة           . 2
والفهم واالستيعاب والثبات، وذلك حتى تتمكن الجهات المستفيدة والمـستخدمة مـن            

ستفادة منها وعمل المقارنات والتحليالت الالزمة مما يساعدهم في اتخاذ القرارات           اال
 .الصحيحة والمناسبة

يجب تحديد نوع وطبيعة المعلومات الواجب اإلفصاح عنها التقارير الماليـة التـي              . 3
تتمثل في  قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق المـساهمين              

ومات أساسية وضرورية أو إضافية التي تجعل القوائم الماليـة تمتـاز            وعن أي معل  
 .بالمصداقية والشفافية مما تزيد من ثقة المساهمين فيها
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لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  المحاسبية اإلفصاح عن المعلومات: المبحث الثالث
   األول المعدل

  -: مقدمة1-3-2
 محل معيار المحاسبة الدولي األول 1997ول المعدل لعام ولي األيحل المعيار المحاسبي الد

المعلومات التي يجب "ي الخامس ومعيار المحاسبة الدول" فصاح عن السياسات المحاسبيةاإل"
عرض الموجودات "عيار المحاسبة الدولي الثالث عشرمو ،"اإلفصاح عنها في البيانات المالية

  ."المتداولة والمطلوبات المتداولة
وأنه يمثل كافة ، نوعية البيانات المالية المعروضةن هذا المعيار مصمم لتحسين وعلى ذلك فإ
  .فصاح وقابل للتطويرمتطلبات اإل

ائم المالية ول المعدل هو عرض البيانات المالية للقوف من المعيار المحاسبي الدولي األن الهدإ
  .خرىلمنشآت أتها مع البيانات المالية مكانية مقارنمن أجل ضمان  إ

رشادات ول االعتبارات الكلية لعرض البيانات واإلا الهدف حدد المعيار المحاسبي األولتحقيق هذ
  .دنى من المتطلبات لمحتوى البياناتالخاصة بهيكلها والحد األ

ا  تناولتهفقدفصاح عنها  وقياسها واإلحداث الالحقة يخص اإلعتراف بالعمليات واألما ماأو
  .خرىسبية الدولية األالمعايير المحا

أهم قواعد اإلفصاح عن المعلومات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولى األول المعدل على النحو 
  :األتي

  -: السياسات المحاسبية2-3-2
  :نهعلي أ) 20(حاسبي الدولي األول في الفقرة نص المعيار الم

افة المتطلبـات الخاصـة    وتطبيق السياسات المحاسبية  المالءمة لك دارة اختيار يجب علي اإل  
بالبيانات المالية وعلى االدراة تطوير السياسات المحاسـبية لـضمان تـوفير البيانـات الماليـة              

  -:للمعلومات وهي
  .تمالئمة الحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارا  - أ

  .تمثل بشكل صحيح نتائج المنشاة ومركزها المالي -ب
  .داث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني تعكس الناحية االقتصادية لإلح-   ت
  . ليست متحيزة محايدة أي إنها-   ث

  . حصيفة-   جـ 
  . كاملة في كافة النواحي المادية-   حـ
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 المحددة التي تتبناها    تفالسياسات المحاسبية هي المبادئ واألسس واألعراف والقواعد والممارسا       
 المحاسـبية المبـادئ والقواعـد       تضمن الـسياسا  تت،المنشاة في إعداد وعرض البيانات المالية       

واألعراف واألحكام التي تتبناها اإلدارة في إعداد البيانات المالية ويوجد في العادة العديـد مـن                
السياسات المحاسبية التي يتم استخدامها للموضوع المحاسبي ذاته ولذلك البد من اإلجتهـاد مـن       

سات المحاسبية المناسبة للمؤسـسة والتـي تعـرض         قبل اإلدارة في اختيار وتطبيق أفضل السيا      
  .وضعها المالي ونتائج أعمالها بصورة صحيحة في الظروف المحيطة

   
يجب علي اإلدارة أن تراعي االعتبارات الثالثة اآلتية فـي اختيارهـا وتطبيقهـا للـسياسات                

 :المحاسبية المناسبة وإلعداد البيانات المالية 

  -:الحيطة والحذر -أ
 نتيجة العمليات لدي إعداد البيانات الماليـة هـذا وال يبـرر              قياس   مراعاة التخطيط في   وذلك ب 

  سرية أو غير معلنةتالحذر تكوين احتياطا

 :تفوق الجوهر علي الشكل-ب

وليش ) جوهرها (ي لواقعها ومضمونها الحقيق   يجب أن يتم عرض وتقييم العمليات واألحداث وفقاً       
  .شكلها القانوني فقط

 : النسبيةميةاأله -جـ

في عرض المعلومات المالية المنشورة يجب مراعاة األهمية النسبية وذلك باإلفصاح عن البنـود              
  .كلها التي يكون لها تأثير مادي علي عملية اتخاذ القرارات

  :أمثلة للسياسات المحاسبية التي تحتم اإلفصاح
 .سياسة توحيد البيانات المالية  - أ

 .) القوة الشرائية لوحدة النقد– التكلفة االستبدالية -اريخيةالتكلفة الت( سياسات التقييم  -  ب

طريقـة نـسبة    ( السياسة المحاسبية المتبعة في معالجة العقود والمقاوالت طويلة األجل           -  ت
 .) طريقة العقود المنتهية-االنجاز

 طريقة القـسط  – طريقة مجموع أرقام السنين –طريقة القسط الثابت ( االهالك سياسات   -  ث
 .)المتناقض

 المتوسـط   –  صادر أوالً   الوارد أخيراً  –  صادر أوالً  الوارد أوالً ( سياسة تقييم المخزون      - ج
 .)المرجح

  .وغيرها من السياسات المحاسبية
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  -: عرض السياسات المحاسبية3-3-2
  :على اآلتي) 99(إلى المادة رقم ) 97(من المادة ) 1(نص المعيار الدولي رقم 

  : المحاسبية في إيضاحات البيانات المالية ما يأتيتسياسايجب أن يبين القسم الخاص بال
  .القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية) أسس(أساس   .  أ

 .كل سياسة محاسبية محددة الزمة للفهم المناسب للبيانات المالية .  ب

  في البيانات المالية مـن المهـم بالنـسبة         ةباإلضافة إلى السياسات المحاسبية المحددة المستخدم     
التكلفة التاريخيـة، التكلفـة     (القياس المستخدمة   ) أسس(للمستخدمين أن يكونوا على علم بأساس       

ـ ألنها تشكل األسـاس الـذي       ) الحالية، القيم الممكن تحقيقها والقيمة العادلة أو القيمة الحالية         تم ي
د يستخدم في   بموجبه إعداد البيانات المالية بكاملها، وعندما يكون هناك أكثر من أساس قياس واح            

البيانات المالية، مثال ذلك عندما يتم إعادة تقييم موجودات معينة غير متداولة فإنه يكفـي تقـديم                 
  .داللة على فئات الموجودات المطلوبات التي طبق عليها أساس القياس

لنظـر  اوعند تقرير ما إذا كان اإلفصاح عن سياسة محاسبية محددة، يجب علـى اإلدارة                 
 المستخدمين في فهم الطريقة التي تعكس المعامالت واألحداث في          د سيساع حاإلفصافيما إذا كان    

  .األداء والمركز المالي المقدم عنهما التقرير
 وتشكل السياسات المحاسبية التي قد تنظر المنشأة في عرضها ما يأتي على سبيل المثـال ال                

  :الحصر
  .عتراف باإليراداإل -1
 .ات التابعة والزميلةمبادئ التوحيد بما في ذلك الشرك -2

 .الشركات المندمجة -3

 .المشاريع المشتركة -4

 .عتراف بالموجودات الملموسة وغير الملموسة واستهالكها وإطفاؤهااإل -5

 .رسملة تكاليف االقتراض والمصروفات األخرى -6

 .عقود اإلنشاء -7

 .ممتلكات االستثمار -8

 .األوراق المالية واالستثمارات -9

 .عقود اإليجار -10

 .تطويرتكاليف البحث وال -11

 .المخزونات -12

 .الضرائب بما في ذلك الضرائب المؤجلة -13
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 .المخصصات -14

 .تكاليف منافع الموظفين -15

 .تحويل العملة األجنبية والتحوط -16

 .تعريف قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية وأساس توزيع التكلفة بين القطاعات -17

 .تعريف النقد ومعادالت النقد -18

 .محاسبة التضخم -19

  . المنح الحكومية-20
  
  =: االستحقاق المحاسبة علي أساس4-3-2

  -:)1(المعيار المحاسبي الدولي رقم من ) 25(تنص الفقرة 
ة المستمرة إعداد بياناتها عدا المعلومات الخاصـة بالتـدقيق النقـدي بموجـب     نشأيجب علي الم  

 عند حدوثها وليس    عتراف بالعمليات واألحداث  وذلك بان يتم اإل   ، االستحقاق المحاسبة علي أساس  
 استالم أو دفع النقد أو ما يعادله ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية واإلبالغ عنهـا                عندما يتم 

 التي تخصها وليس وقت دفع      عتراف بالنفقة لفترات التي تتعلق بها أي يتم اإل      في البيانات المالية ل   
  .النفقة

  
  -:ة  فرضية استمرار المنشأ5-3-2  

  -):1( سبي الدولي رقممن المعيار المحا) 23(تنص الفقرة 
ـ  أن المنشأة مستمرة ما لـم        اعدادها االفتراض عند إعداد البيانات المالية يجب علي اإلدارة       ن تك

هناك نية لدي اإلدارة أما بتصفية المنشأة أو بالتوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بـديل واقعـي             
حاالت عـدم   في  ها  مجراء تقيي  علم أثناء قيامها بإ    علىوعندما تكون اإلدارة    ،سوي أن تفعل ذلك     

 كبيرة في قدرة المنشاة علـي البقـاء كمنـشاة           تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً      و  تأكد  ال
  وعندما ال يتم إعداد البيانات المالية علي أسـاس         ،هذه الحاالت  فانه يجب اإلفصاح عن      ،مستمرة

 إعـداد   تـم اس التي بموجبـه نه يجب اإلفصاح عن هذه الحقيقة وعن األس  ان المنشاة مستمرة فإ   
فترة أن يـتم تقـسيم      وتعني هذه ال   ، منشاة مستمرة  البيانات المالية وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها      

جـل  من أ ) اثنا عشر شهراً  ( ما تكون سنة مالية      ة إلى فترات محاسبية متساوية وغالباً     حياة المنشأ 
 من االنتظار إلى     فترة محاسبية بدالً   ة من ربح أو خسارة في نهاية كل        المنشأ معرفة نتيجة أعمال  

  . تصفية نهائيةحين  تصفية المشروع
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  -: مكونات البيانات المالية6-3-2
علي أن تشمل مكونـات البيانـات   ) 7(نص المعيار المحاسبي الدولي األول للفقرة رقم     

  :المالية األجزاء التالية
 .الميزانية العمومية -أ

 .بيان الدخل  -ب

 :ا يأتيبيان يبين مجـ 

 .جميع المتغيرات في حقوق المساهمين . 1

جميع المتغيرات في حقوق المساهمين عدا تلك الناجمة من العمليـات الرأسـمالية مـع                . 2
 .المالكين والتوزيعات علي المالكين

 . النقديبيان التدفق -د

  .السياسات المحاسبية واإليضاحات-هـ
  
          -:عرض البيانات المالية 7-3-2

  -):5( المحاسبي الدولي األول للفقرة رقم نص المعيار
البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي من للمركز المالي للمنشاة والعمليات التـي تقـوم بهـا                 

والهدف من البيانات المالية ذات االغراض تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشاة وادائها             ،
 من المستخدمين عند اتخاذهم للقرارت االقتـصادية   وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة      

ولتحقيق هذا الهـدف تقـدم البيانـات        ، كما تقدم البيانات المالية نتائج هامة لالدراة الموكلة لها        ، 
  -:المالية معلومات حول ما ياتي 

  .ة موجودات المنشأ-أ

  .ة المنشأتمطلوبا -ب

  .حقوق المساهمين-جـ 

 . والتدفقات النقديةبما في ذلك األرباح والخسائرة  دخل ومصروفات المنشأ-د

وتساعد هذه المعلومات باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في اإليضاحات حول البيانـات             
ة وبـشكل خـاص توليـد النقـد      تدفقات النقدية المستقبلية للمنـشأ    المالية المستخدمين في توقع ال    
  .ومعادالت النقد والتأكد من ذلك
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  -: ثبات العرض 8-3-2
  -):1(من المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 27(تنص الفقرة 

يجب اإلبقاء علي عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها في 
  :الحاالت اآلتية

ن  مراجعة عـرض بياناتهـا الماليـة وا        ة أو  تغير هام في طبيعة عمليات المنشأ      إذا تبين   - أ
 .سينجم عنه عرض مناسب أكثر لألحداث أو العملياتالتغير 

  التفـسيرات    للجـن إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغير في العرض أو تفـسير              -  ب
 .السابقة

ويقصد بما تقدم تطبيق السياسات والقواعد والمبادئ المحاسبية نفسها التي تم اختيارها بـصورة              
ير هذه السياسات أو الطرق أو المبادئ إال لسبب         ثابتة ومنتظمة من فترة إلى أخرى وال يجوز تغ        

  .جوهري وال بد من اإلفصاح عن هذا التغير وسببه
  
  : أساليب عرض البيانات المالية9-3-2

اإليضاحات بين قوسين وتستخدم للفت االنتباه علي رقم معين دون غيـره فـي صـلب                 •
 .القوائم المالية

وهنا يشار إلى رقم الملحوظة في صلب       المالحظات اإليضاحية وتظهر في أسفل القائمة        •
 .القائمة

الجداول المساعدة وهي تساعد علي معرفة تفاصيل الرقم اإلجمالي الذي ظهر فيـصلب              •
  .القوائم المالية

  . التي لها عالقة ببعضها بشكل قريبتالبنود المقابلة هي وضع الحسابا •
  

  -:ية المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية العموم10-3-2
   -:من المعيار المحاسبي الدولي المعدل) 66(تنص الفقرة رقم 

  :تظهر مايلي البنود التي منحد أدنى كيجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها 
  .تاألمالك والمصانع والمعدا  - أ

 .الموجودات غير الملموسة -  ب

 .)5/6 باستثناء المبالغ المبينة في البنود(الموجودات المالية  -  ت

  .ثمارات التي تمت محاسبتها أسلوب حقوق الملكيةاالست -  ث

 .المخزونات  - ج
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 .الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  - ح

 .النقد وما يعادل النقد  - خ

  .الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  - د

 –12لب معيار المحاسبة الدولي رقم المطلوبات والموجودات الضريبية حسبما يتط  - ذ
 .ضرائب الدخل

 . المخصصات  - ر

 .المطلوبات غير المتداولة المنتجة للفائدة  - ز

  .حصة األقلية - س

 .رأس المال الصادر واالحتياطات - ش

  
  -: المعلومات التي تعرض إما في صلب الميزانية العمومية أو في اإليضاحات3-2- 11

  -:من المعيار المحاسبي الدولي األول المعدل) 74(تنص الفقرة رقم 
  : أما في صلب الميزانية العمومية أو في اإليضاحاتعن عملياتهافصح يجب على المنشأة أن ت

 :لمساهمبالنسبة لكل نوع من رأس المال ا - 1

 .عدد األسهم المصرح بها -أ

ادرة ولكنها ليست مدفوعـة     عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل وعدد األسهم الص        -    ب
 .بالكامل

 . ليست لها قيمة اسميةألسهمالقيمة االسمية لكل سهم أو أن ا    جـ 

 .مطابقة لعدد األسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة -    د

فضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود علي توزيـع األربـاح    إلالحقوق أو ا   -هـ
  .أرباح األسهم وتسديد رأس المال

 .ا الفرعية أو شركاتها الزميلةة نفسها أو شركاتهأة التي تملكها المنشأاسم المنش -ن

األسهم المحتفظ بها إلصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما فـي ذلـك الـشروط                -و
  .والمبالغ

 .وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن المالكين - 2

غيـر  أو  عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المـشمول          - 3
 .وبات في المطلالمشمول

 \.عتراف بها لم يتم اإلمبلغ أية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة - 4
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  -: المعلومات التي يجب أن تقدم في الجزء الرئيسي في قائمة الدخل3-2- 12
  -:من المعيار المحاسبي الدولي األول المعدل) 75(تنص الفقرة رقم 

  : التاليةالبنود التي تعرض المبالغعلى شمل قائمة الدخل كحد ادني تيجب أن 
 .اإليراد  . أ

 . التشغيليةنتائج األنشطة  . ب

 .تكاليف التمويل  . ت

حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في األرباح والخسائر التي تمت محاسبتها   . ث
  .باستخدام طريقة حقوق الملكية

 .المصروف الضريبي  . ج

 .الربح أو الخسارة من األنشطة العادية  . ح

 .البنود غير العادية  . خ

  .حصة األقلية  . د

  .افي الربح أو الخسارة للفترةص  . ذ
  

  -: المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو اإليضاحات3-2- 13
  -:من المعيار المحاسبي الدولي األول المعدل) 77(تنص الفقرة رقم 

قائمة الدخل تحليالً الدخل أو في إيضاحات قائمة ة أن تعرض إما في صلب يجب علي المنشأ
  .عملها ضمن المنشأة م تصنيف مبني إما علي طبيعة المصروفات أو للمصروفات باستخدا

  
  -:ن التغيرات في حقوق المساهمي3-2- 14

  -:من المعيار المحاسبي الدولي األول المعدل) 86(تنص الفقرة رقم 
  : ما يأتيبياناتها المالية التي تظهريجب علي المنشأة أن تعرض كجزء مستقل 

 .لفترة الخسارة لصافي الربح أو -أ

عتراف بها حسب  الخسارة التي يتم اإلكل بند من بنود الدخل أو المصروف أو الربح أو-ب
 . األخرى بشكل مباشر في حقوق المساهمين وإجمالي هذه البنودرمتطلبات المعايي

األثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية وتصحيح األخطاء الرئيسية التـي تـم         -جـ
وهـذا يتنـاول    ) 8(موجب المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الـدولي         التعامل معهما ب  
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ة  ذلك يجب علي المنشأ    موضوع صافي ربح أو خسارة الفترة واألخطاء األساسية إضافة إلى         
 :أن تعرض ضمن هذا البيان أو في اإليضاحات ما يأتي

 .المعامالت الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للمالكين -ا

 الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية العموميـة خـالل               رصيد -ب
 .الفترة

مطابقة بين القيمة المسجلة لكل فئة من األسهم العادية برأس المال وعالوة اإلصدار وكـل                -ج
 ناحتياطي في بداية ونهاية الفترة ، حيث تعكس التغيرات في حقوق مساهمي المنشأة بين تاريخي              

 الفتـرة بموجـب   لللميزانية العمومية الزيادة أو االنخفاض في صافي موجوداتها أو ثروتها خال      
، وفيما عـدا التغيـرات   اح عنها في البيانات الماليةمبادئ القياس المعينة التي تم تبنيها أو اإلفص     

فـي  الناجمة عن عمليات مع المساهمين مثل مساهمات وأرباح رأس المال يمثل التغير الكلـي               
ـ               الل الفتـرة   حقوق المساهمين إجمالي األرباح والخسائر التـي ولـدتها أنـشطة المنـشآت خ

  ).من المعيار المحاسبي الدولي) 87(الفقرة(
 

  -: أنواع المعلومات اإلضافية15-3-2
 -:تعد القوائم الملحقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وقد صنفت على النحو التالي 

داث التي يحتمل وقوعها لكن من الصعب تحديد تأثيرها المالي في           هي األح : االحتماالت -1
الدراج هذه  المنشأة بشكل قطعي مثل األرباح المحتملة، وهناك شرطان يجب األخذ بهما            

  : في القوائم المالية وهياالحداث
 .إمكانية تقدير قيمة الخسارة المحتملة. أ

 %).25(أن تكون نسبة االحتمال تزيد عن  .  ب

م والمبادئ والمفاهيم، أي كيف تم التقييم وما هي المبادئ المستخدمة ومـاذا             طرق التقوي  -2
 .تعني بعض المفاهيم

العقود التجارية وااللتزامات وهي التزامات الشركة لتوزيع األرباح للمساهمين ومكافآت           -3
أعضاء مجلس اإلدارة، وهذه ال يمكن إيرادها في صلب القوائم المالية، والهـدف منهـا               

 .ى تأثير هذه األطراف في الربحية المستقبلية للشركةتقييم مد

 وحتـى   31/12األحداث الالحقة للقوائم المالية وهي األحداث التي تحدث بعـد تـاريخ              -4
غير بعـض   تاريخ إعداد تقرير مدققي الحسابات حيث يجب بيان هذه األحداث الموجبة لت           

 . مباشرة أو غير مباشرةاألرقام إذا كانت أحداثاً
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 المتعلقة بهذا الموضوع التي يمكن أن تحصل بعـد تـاريخ            ثثة أنواع من األحدا   وهناك ثال 
  :إعداد القوائم المالية وقبل إتمام إصدار التقرير وهي

  .األحداث التي تؤثر مباشرة في األرقام والمبالغ المنشورة في القوائم المالية -1
زانية أو العالقات بـين    األحداث التي تغير بشكل مادي التقييمات الصحيحة المستمرة للمي         -2

أصحاب حقوق الملكية، أو تؤثر بشكل مادي في فائدة األنشطة المنشورة للسنة الـسابقة              
 .كوسيلة للتكهن للفترة الجارية

 .األحداث التي يمكن أن تؤثر بشكل مادي في العمليات التشغيلية أو التقييمات المستقبلية -3

  
  -: تقرير مجلس اإلدارة3-2- 16

  سـنوياً  نه يجب علي مجلس اإلدارة أن يعـد تقريـراً         أ) 15 ص ،14ص ،2007 ،جربوع(يري  
  :تطلبه القوانين ما يليت عما الًضف ،عرض علي المساهمين يشمل بوجه خاص لل

  .نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالي -
  .النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خالل العام القادم -

 .بعة إن وجدتج أعمال الشركات التاأنشطة ونتائ -

 .نبذة عن التغييرات في الهيكل الرئيسي لرأس المال بالشركة -

  .تزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركاتلمدى اال -
 

  -:ت تقرير مدقق الحسابا3-2- 17
الركيزة األساسية التي تعتمد عليهـا األطـراف        ) المحاسب القانوني (مدقق الحسابات   عد تقرير   ي

المعـد   التقريرلـذلك ان  المالية المنشورة وتمدقق ولها مصلحة في البيانا  المختلفة التي يخدمها ال   
  . بتعين المدقق وهي الهيئة العامة للمساهمينيوجه للجهة التي قامت

 وقد أجمعت المعاهد والجمعيات المحاسبية العالمية علي وجوب قيام مدقق الحـسابات بوضـع              
 يجب أن يتضمن تقرير المدقق رأياً     : ل علي أنه   األو المعيار الدولي وفقا لما جاء في     تقرير خطي   

  . عن المعلومات الماليةخطياً
كما نص المعيار الرابع من معايير إعداد التقرير التي أوردها المعهـد األمريكـي للمحاسـبين                

 رأيه المحايد المستقل بالنسبة للقوائم الماليـة  هالقانونين علي ضرورة إعداد المدقق لتقرير يبين في    
ا أنه يجب اإلشارة إلى الهدف من تدقيق البيانات المالية هو تمكين المدقق من إبداء رأيه                كم، ككل

فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي األساسية وفقا إلطـار تقـارير ماليـة                  
بـق  ولذلك ينط"تعبر بصورة حقيقية وعادلة  "محددة وأن العبارة المستعملة لبيان رأي المدقق هي         
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. نفس الغرض على تدقيق المعلومات المالية أو المعلومات األخرى المعدة وفقا لمقاييس مالئمـة             
ولذلك يتم في العادة إعداد وعرض البيانات المالية سنويا والتي توجه لتلبية احتياجات الحاجـات               

اج إلـى أن    المشتركة لشريحة واسعة من المستفيدين من المعلومات، لذا فإن البيانات المالية تحت           
  -:تعد وفقا لآلتي
  .المعايير الدولية المحاسبية  - أ

 . المعايير الوطنية المحاسبية -  ب

 من استخالص   ليتمكن المدقق مة  ء الحصول على أدلة إثبات كافية ومال      ويتم ذلك من خالل     
االستنتاجات التي يبنى عليها راية في البنود المحاسبية التي وردت في قائمـة الـدخل وقائمـة                 

  :لمالي، وإبراز قضايا هامة في المرحلة النهائية لعملية التدقيق مثلالمركز ا
  . لتاريخ الميزانية العموميةة اإلحداث الالحق-
  . تقييم مخاطر المنشاة المستمرة-
  . تقييم قرارات اإلدارة-
  .تقييم العرض العادل للبيانات المالية-
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  .قابة الداخلية في الشركات المساهمة العامةنظام الر: الفصل الثالث 
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  .نظام الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة العامة: الفصل الثالث
  -: مقدمة1-3
 مـسؤوليتها    مـن    يقع علي عاتق إدارة المنشأة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية كما أن              

 يقع علي عـاتق      قانونياً طبيقه كما أن هناك التزاماً    المحافظة علي هذا النظام والتأكد من سالمة ت       
وجـود  وال اتصور   ة بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة في حالة الشركات المساهمة           المنشأ

  .)155، ص2002جربوع، (ة الداخلية حسابات منتظمة بدون وجود نظام سليم للرقاب
وعـة األعمـال    إن وظيفة الرقابة تعنـي مجم     ) 48ص ،44ص ،1993 ،الراشد(ويري  

كد من صحة أداء األعمال واألنـشطة المختلفـة مـن قبـل              للتأ واإلجراءات التي تتبعها اإلدارة   
ة بـأعلى كفـاءة      المنشأ  بما يكفل تحقيق أهداف     للخطط والبرامج المحددة مسبقاً    المرؤوسين طبقاً 

ـ              راءات اقتصادية ممكنة ومن ثم تحديد االنحرافات عن الخطط الموضوعة إلمكان اتخـاذ اإلج
 والتقـارير الماليـة بـصورة       ف، ولذلك البد من إعداد الكشو     لعالجية بما يمنع وقوعها مستقبالً    ا

تسمح بتوفير البيانات والمعلومات لمختلف المستويات اإلدارية في الشركات مع مراعاة المستوى            
  .اً أو إيجابياًاإلداري المعني بالبيانات المالية المتعلقة باألنشطة التي يمكن أن يؤثر فيها سلب

  
وعليه فإن الرقابة الداخلية هى نقطة االنطالق الذي يركز عليهـا مراجـع الحـسابات               

ت التي سيقوم بها، والفحـوص      الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج المراجعة وتحديد االختبارا       
  ).155، ص2002، جربوع(  مجاالً لتطبيقه إجراءات المراجعةالتي ستكون
  

في هذا المبحث بتعريف الرقابة وأهميتها وأهدافها وأنواعها ومكوناتهـا          ام  قوالباحث هنا   
 في تقييم نظام الرقابة الداخلي وبيان مـدى أهميـة وقـوة           يجع الخارج اوخصائصها ودور المر  

وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة الذي يعتبر اإلشارة األولى على الحكم على نتائج أعمال               
  .تهاة البيانات والمعلومات والتقارير المالية المقدمة من إدارالمنشأة وسالم
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  -: تعريف نظام الرقابة الداخلية2-3
 AICPAد األمريكي للمحاسـبين القـانونيين  لقد عرفت لجنة التدقيق المنبثقة عن المعه

  :الرقابة الداخلية بأنها
ي المشروع بهـدف حمايـة      تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة ف       

 من دقتها ومدي االعتماد عليها وزيادة الكفاية اإلنتاجية         دكه وحفظ البيانات ومراجعتها والتأ    أصول
  .مسك بالسياسات اإلدارية الموضوعةوتشجيع العاملين علي الت

  
  )27، ص2001مفاهيم التدقيق المتقدمة، (وأشار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 

ح الرقابة الداخلية يشير إلى كل السياسات واإلجراءات الموضوعة من قبـل            فإن مصطل 
اإلدارة في الوحدة لتساعد في التأكد من تحقق األهداف الرئيسية لإلدارة إلى أقصى حـد ممكـن           

  .بفاعلية وانتظام
  -:وتشمل الرقابة الداخلية مايلي

  . احترام اإلدارة للسياسات-
  . المحافظة على األصول -
  .شاف الغش والخطأ اكت-
  . دقة واكتمال السجالت المحاسبية -
  . إعداد المعلومات المالية بأمانة وفي الوقت المناسب-
  

بأنها نوع من الجهود المنظمة لمقارنة األداء الفعلـي         ) 47ص ،1993 ،الراشد(فها  وعر
مـر وأشـار    كي يتم اتخاذ اإلجراءات العالجية إذا لـزم األ    مع األهداف والخطط المحددة مسبقاً    

كد جراءات والتي تتبعها اإلدارة للتأ    إن وظيفة الرقابة تعني مجموعة األعمال واإل      السابق  المصدر  
 للخطط والبـرامج المحـددة   من صحة أداء األعمال واألنشطة المختلفة من قبل المرؤوسين طبقاً  

ديد االنحرافات عن    ومن ثم تح    كفاءة اقتصادية ممكنة   ة بأعلى أهداف المنشأ  بما يكفل تحقيق     مسبقاً
  .الخطط الموضوعة إلمكان اتخاذ اإلجراءات العالجية بما يمنع وقوعها مستقبالً
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  -: أهمية نظام الرقابة الداخلية3-3
تنبع أهمية نظام الرقابة الداخلية من أنها نقطة اإلنطالق الذي يرتكز عليها مراجـع الحـسابات                

اجعة، وتحديد االختبارات والفحوص التـي سـتكون        الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج المر     
مجاالً لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أنه يقع على عاتق إدارة المنشأة إقامة نظام رقابة داخليـة           
سليم والمحافظة عليه والتأكد من سالمته، وال يمكن وجود حسابات منتظمة بدون نظـام رقابـة                

  ).155، ص2002جربوع، (داخلية سليم 
 االلتزام بتقييم نظام الرقابة الداخلية سيؤدي إلى تحديد درجة الثقة ودرجة االعتماد علـى               كما أن 

البيانات المالية، وأن عدم االلتزام بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية سوف يؤدي إلـى وجـود                
، 2002جربـوع،  (ثغراث في النظام المحاسبي وتزداد عمليات االخـتالس والـسرقة والغـش             

  ).157ص
ومما سبق يمكن القول إذا كان نظام الرقابة الداخلية سليم وفعال وقوي ويمكن االعتماد عليه فإنه                
يمكن الحصول على البيانات المالية الدقيقة الالزمة التي يمكن االعتماد عليهـا فـي التخطـيط                

همين واتخاذ القرارات، وكذلك يعتمد عليها المستفيدون والمستخدمون لها، وتـزداد ثقـة المـسا             
  .  والمستثمرين في البيانات والتقارير المالية للشركات، ويعزز مكانتها في السوق المالي

  
  -: أهداف نظام الرقابة الداخلية4-3

 ،اخليـة فـي المنـشأة     معني أهداف إقامة نظام للرقابة الد     ) 159ص ،2002، جربوع(حدد  
  : لتحقيق األهداف التاليةا المنشأة واإلجراءات التي تستخدمهفالرقابة الداخلية تعني كافة السبل

  .نشأة من العبث والسرقة واالختالس وسوء االستخدامحماية أصول وممتلكات الم  - أ
ة بالبيانات المحاسبية الدقيقة والتي يمكن االعتماد عليها في عمليتـي            إمداد إدارة المنشأ   -  ب

 . القراراتواتخاذالتخطيط 

لصناعة واإلنتـاج بأقـل تكلفـة        في ا  والعادم اإلنتاجية ومحو اإلسراف     الكفاية   تشجيع   -ج
   .ممكنة

لـسياسات التـي وضـعتها إدارة      التأكد من أن جميع العاملين بالمنشاة ملتزمين بتنفيـذ ا          -د
 . ةالمنشأ

ن أنظمة الرقابة وما تشمل عليه من طرق وإجـراءات          بأ) 193 ص ،1997 الصبان،(وبين  
 الوثوق بها واالعتماد عليها بـصورة كبيـرة         ستساعد علي توفير المعلومات الصادقة التي يمكن      

التالعـب أو الـسرقة لمـوارد       ص  هذا باإلضافة إلى إيجاد الوسائل الكفيلة لمنع أو تخفيض فر         
  .الوحدة 
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الكفايـة اإلنتاجيـة   ن ما تسعي إليه أنظمة الرقابة الداخلية باستمرار هـو تحقيـق             فإ وأخيراً
  . إدارة الوحدة إلى تحقيقهعة وهذا ما تهدف أيضاًبالسياسات اإلدارية الموضووتشجيع االلتزام 

  -: أنواع الرقابة الداخلية5-3
من خالل دراستنا لمفهوم الرقابة وجد تشابك وتداخل لمفهوم الرقابة وعليه يـتم تقـسيم               

  الرقابة إلي األقسام التالية
  

   -: الرقابة اإلدارية1-5-3
 القرارات  المرتبطة بعمليات اتخاذ  وهي تتضمن الخطة التنظيمية واإلجراءات والسجالت       

حد الوظائف اإلدارية التي ترتبط مباشـرة        أ  التصريح بالعمليات ويعتبر هذا النوع     التي تؤدي إلى  
لرقابة المحاسـبية علـي      عن تحقيق أهداف التنظيم وهي نقطة البداية لتقرير أنظمة ا          ةبالمسؤولي
   .)296، ص2006 ،جربوع(العمليات 

االدراية انها العملية التي بواسطتها يتاكد المدراء من ان الموارد قد تـم             وبين مفهوم الرقابة    
  ) .49 ص،1993 ،الراشد(تحصيلها واستخدامها بكفاءة وفاعلية لتحقيق اهداف المنظمة

  
ن تتمثل في الخريطـة التنظيميـة       الرقابة اإلدارية بأ  ) 193، ص 1997 الصبان،(عرف  

 بالكفاية اإلنتاجية وااللتزام بالسياسات اإلداريـة  اًوبكل الطرق واإلجراءات التي تختص أساس 
الموضوعة وهذه اإلجراءات عادة ترتبط بطريقة غير مباشرة بالنواحي الماليـة والـسجالت        
المحاسبية ومن بين ما تشمل عليه هذه الرقابة دراسة الزمن والحركـة واسـتخدام طـرق                

  . بة الجودةمج تدريب العاملين ومراقالتحليل اإلحصائي وإعداد برا
  

  -: الرقابة المحاسبية2-5-3
تـشمل الخطـة    بانهـا   الرقابة الداخلية المحاسـبية     ) 296ص ،2006 ،جربوع(عرف  

التنظيمية واإلجراءات المحاسبية التي تتعلق بحماية األموال ودقة السجالت المحاسـبية ودرجـة          
  : يلياالعتماد عليها وبالتالي فهي مصمصة للحصول علي تأكيدات معقولة بما

 . لتعليمات إدارة الشركةأن العمليات يتم تنفيذها طبقاً •

 :أن العمليات يتم تسجيلها بما يضمن •

 . للمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاطبقاالسماح بإعداد القوائم المالية  . 1

 .مسئولية التحاسب علي األصول . 2
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جـودة علـي     األصول ال يسمح به إال بتصريح من اإلدارة مع األصول المو           التعامل مع    •
 .ي فروق المناسب بشأن أفترات معقولة واتخاذ اإلجراء

ن الرقابة المحاسبية تتكون من الخريطة التنظيميـة        بأ) 193 ص ،1997 الصبان، (عرف
 وترتبط مباشرة بحماية األصول ومدي الوثـوق    وكل الطرق واإلجراءات التي تختص أساساً     

ر والوسائل هذه الرقابة ضرورة الفصل بين       في السجالت المالية وما تنتجه من بيانات وتقاري       
 . األصل والسجل والحماية المادية لألصول واستخدام المراجعة الداخلية

ن الرقابة المحاسبية هي نقطة البـدء المنطقيـة للفحـص      بأ) 19 ص ،2007 ،القباني(وضح  
  : إتمام هذا الفحص لعدة أسباب منهايلمالية ومن الضرور للقوائم االعادي

 الرقابـة   م هذا الفحص يؤدي إلى إتمام إجراء معياري للمراجعة الكاملة حيث تـزود            إن إتما 
س للثقة في السجالت بما يجعله يحدد طبيعة واتساع وتوقيت اختبـارات            المحاسبية المراجع بأسا  

  التحقق
الهدف من استخدام مصطلح الرقابة المحاسبية وهو إبـراز         ) 49ص ،1993 ،الراشد(ويبين  

  .سبي في مجال الرقابة الماليةالتحليل المحا
  

ظهـرت فـي    ) 15ص ،14ص ،2007 ،القبـاني (ية الرقابة المحاسبية الداخلية     ووضح أهم 
كبـر   أ السنوات األخيرة عدة عوامل أدت إلى ضرورة أن يأخذ المراجعون في اعتبارهم اهتماماً            

  .ابة المحاسبية الداخلية بالمشروعللرق
  

نه توجد مجموعة من خصائص الرقابـة   أ )16ص،  15، ص 1993، الراشد(ومن هنا وضح    
  :المحاسبية

تستخدم معظم المشروعات التي تتعامل مع العمليات المالية بعض أشكال الرقابـة علـي         . 1
أصولها مثل الرقابة علي الرواتب والرقابة علي عمليات الـصرف التـي تحتـاج إلـى       

ية يصعب علي المشروعات أن تحمـي  توقيعات علي الشيكات وبدون هذه األشكال الرقاب    
 .ءة أن تعمل بكفان تعتمد علي القيود والسجالت التي لديها أو عموماًوأ

شروع علي مدي تعقد عملية حفظ القيـود        ملمدي التوسع في فحص نظم الرقابة با      يعتمد   . 2
 .وتكلفة وجهود إعداد العناصر الرقابية والنتائج المتوقعة من استبعادها

أكد من الهيكل المناسب للرقابة يـؤدي إلـى تقليـل فـرص األخطـاء                أما مسئولية الت   . 3
 .مقصودة فتقع علي عاتق اإلدارة وليست ضمن مسئولية المراجعالالمقصودة وغير 
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   -: الرقابة المالية3-5-3
 مع بعضها تـشمل     أنها تتضمن مجموعة متكاملة وشاملة من النظم واألساليب المتناسقة        

تحليل العالقـة بـين التكـاليف واإليـرادات         ،ف، الموازنات التخطيطية   التكالي ،المحاسبة المالية 
وهذا يعني أن الرقابة المالية ليست وظيفة محددة وإنما هي عبارة            ،واألرباح، قياس وتقييم األداء   

عن نشاط متشعب متكامل وتندمج من خالله وظائف اإلدارة والمحاسبة للتأكد مـن أن األعمـال        
 والـضعف واتخـاذ     القوةط الموضوعة حتى يمكن إيضاح مواطن       ط للخ المنجزة إنما تمت طبقا   

  ).49ص ،1993 الراشد،(الخطوات المناسبة
  

   -: الضبط الداخلي4-5-3
 والـذي   ةالضبط الداخلي يتضمن تقسيم العمل والسلطة لضبط العمليات اليومية الروتيني         

ن عمل شخص ما    بواسطته يمكن أن يتحقق شخص ما من عمل شخص آخر مستقل عنه أو يكو             
خر بمعني أال ينفرد شخص واحد بعمل معين من بدايته إلى نهايته وبهـذا              امكمال لعمل شخص    

 تفادي وقوع األخطاء واألشياء غير المرغوب فيها واكتشاف ما قد يحدث من ذلـك فـي                 يمكن
مفهومها وقت مبكر وبذلك يعد الضبط الداخلي الجزء الميكانيكي أو اآللي لنشاط الرقابة الداخلية ب             

  .)297، ص296، ص2006جربوع، ( علي الدقة واالنضباط  تلقائياًالشامل ويوفر لها دليالً
ن الضبط الداخلي يعتمد في سبيل تحقيق أهدافه علـي          بأ) 11، ص 1976 ،اهللاعبد  (يرى

تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف أخر يشاركه تنفيذ العمليـة كمـا                 
  .تديد االختصاصات والسلطات والمسؤوليايعتمد علي تح

  
  -:  المراجعة الداخلية5-5-3

 نشاط تقييمي مستقل خالل تنظيم معين يهدف إلى مراجعة وفحص          المراجعة الداخلية هي  
العمليات المالية والقيود والمستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة فهـي رقابـة إداريـة               

  .بة األخرىتمارس لقياس فعالية أساليب الرقا
لرقابة فروع الرقابة كافة وتطويرها كالرقابة المحاسبية، ا      بكما أن المراجعة الداخلية تهتم      

تبنتهـا  لمشروع وينسجم مع الفلسفة اإلدارية التـي        اإلدارية، الضبط الداخلي، بما يحقق أهداف ا      
  عند تقويمه    داخلية على المراجعة ال     يعتمد  يجعل المراجع الحسابات الخارجي      ممااإلدارة العليا   

  ).298ص ،297ص ،2006 ،جربوع(م الرقابة الداخليةالنظ
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 هـا ذكرالداخلية  العوامل التي ساعدت علي تطور واتساع نطاق الرقابة         وهناك مجموعة من    
 العوامل التي ساعدت علي تطور واتساع نطاق الرقابة         مجموعة من ) 299 ص ،2006 جربوع،(

  -:الداخلية
 .د عملياتها وتعقدها وانفصال الملكية عن اإلدارةت وتعد المنشآمكبر حج . 1

 . الفرعيةتفويض السلطات والمسئوليات إلى بعض اإلدارات . 2

ة من العبث والسرقة واالختالس وسوء       عند حماية موارد وممتلكات المنشأ     حاجة اإلدارة  . 3
 .االستخدام

 .حاجة المؤسسات الحكومية وإدارتها إلى بيانات دقيقة وسليمة . 4

ت المراجعة إذ تحولت عملية المراجعة للبيانات المالية من كاملة تفـصيلية            تطور إجراءا  . 5
 . اختباريةإلى

 
  -: مكونات نظام الرقابة الداخلية6-3

  : العناصر التالية في  بأن مكونات الرقابة الداخلية تتمثل)191، ص1997الصبان، (  وضح
 .والمسؤوليةعدد من األفراد يتمتعون بالثقة مع وجود خطوط واضحة للسلطة  . 1

 .فصل مناسب للواجبات . 2

 .إجراءات مالئمة لتحقيق نظام متكامل يعتمد عليه . 3

 .سجالت مناسبةمستندات و . 4

 . مالئمة لمسك السجالتإجراءات . 5

 .رقابة مادية علي األصول والسجالت . 6

 .مراجعة مستقلة لألداء . 7

  
 

  -: العوامل التي ساعدت علي تطور واتساع نطاق الرقابة الداخلية7-3
نه توجد مجموعة من العوامل التي ساعدت علي تطـور          أ) 299 ص ،2006 جربوع،(  ذكر

  :ةواتساع نطاق الرقابة الداخلي
 .ت وتعدد عملياتها وتعقدها وانفصال الملكية عن اإلدارةكبر حجم المنشآ  - أ

 .ئوليات إلي بعض اإلدارات الفرعيةتفويض السلطات والمس -  ب

 .مة إلى بيانات دورية دقيقة وسلي حاجة اإلدارة -  ت
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ة من العبـث والـسرقة واالخـتالس    ة عن حماية موارد وممتلكات المنشأ دارمسئولية اإل  -  ث
 .وسوء االستخدام 

 .دراتها الي بيانات دقيقة وسليمةحاجة المؤسسات الحكومية وإ  - ج

تطور إجراءات المراجعة إذ تحولت عملية المراجعة للبيانات المالية من كاملة تفـصيلية               - ح
 .الي اختباريه

 
  -:لية المراجع الخارجي تجاه نظام الرقابة الداخلية مسئو8-3

نطالق التي عندها يبدأ المدقق عمله وعلي ضوء ما يسفر          الداخلية نقطة اإل  تعتبر الرقابة   
عنه فحصه ألنظمتها المختلفة يقوم برسم برنامج التدقيق المناسب مع تحديد االختبارات الالزمـة      

  .)11ص، 1976إبراهيم، ( وحجم العينات المناسب
 إن مسئولية المراجع تمتد إلى كل جزء من         )128، ص 119، ص 1997الصبان،  (وبين  

) إبداء الرأي عند مدى سالمة القوائم الماليـة         (العمل الذي يقوم به ويشمل ذلك أعمال المراجعة         
  .والضرائب والخدمات اإلدارية وإمساك الدفاتر

 اعتماد الغيـر  زيادة ةاه الغير نتيجن في الوقت الحالي بدأت تتسع مسئولية المراجع تج    وأ
  . االقتصادية المختلفةتعلي المعلومات المحاسبية والتقارير المالية في اتخاذ القرارا

 الخارجي عن فحـص مـدي        المراجع إلى مسئولية ) 309ص ،2006 جربوع،(وأشار  
فحـص  سالمة نظام الرقابة الداخلية وفحص مدي سالمة تطبيقه الفعلي وفي غياب مثل ذلـك ال              

  .لرقابة كبيرة ايجب علي المراجع أن يفترض أن مخاطر
) 32، ص 31، ص 2001مفـاهيم التـدقيق،     (وقد بين المجمع العربي للمحاسبين القـانونيين        

  -:واجبات المدقق بشأن الرقابة الداخلية وهي
  -:يجب على المدقق الحصول على فهم كافي للنظام المحاسبي لتحديد وفهم ما يلي  -1
  .هامة في عمليات الوحدةالمعامالت ال  - أ

 .حجم المعامالت الهامة  التي تمت -  ب

 .أهم السجالت المحاسبية والمستندية المؤيدة وحساباتها في القوائم المالية -  ت

خطوات المحاسبة والتقرير المالي للمعامالت واألحداث األخرى الهامة من بدايتها وحتى            -  ث
 .إظهارها في القوائم المالية

على فهم كافي لبيئة الرقابة لتقييم اتجاهـات مجلـس اإلدارة   يجب على المدقق الحصول    -2
  .بالنسبة للرقابة الداخلية

 .يجب على المدقق الحصول على فهم كافي إلجراءات الرقابة إلعداد خطة التدقيق -3
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يجب على المدقق الحصول على معلومات تقييم أنظمة الرقابـة الداخليـة والمحاسـبية               -4
  .والعمليات األخرى

نه يجب علي المراجع الخارجي القيام مجموعـة مـن          أ) 304، ص 2006ع،  جربو(ار  وأش
  :طبقا للغرض من أدائها إلى ما يليالفحوصات الجوهرية الهامة 

 .ة إجرائي للعمليات المالية بالمنشأفحص . 1

  .فحص العمليات عن طرق المراجعة المستندية . 2

  .فحص األرصدة دون تفاصيل العمليات . 3

 .ة لألرصدةالمراجعة التحليلي . 4

حد حلقات الرقابـة الداخليـة      أن المراجعة الداخلية تمثل أ    ) 38ص، 1997 ،الصبان(وبين    
  :وأداه في يد اإلدارة تعمل علي مد اإلدارة بالمعلومات المستمرة فيما يتعلق بالنواحي اآلتية

  .  دقة أنظمة الرقابة الداخلية–أ 
  . كل قسم من األقسام المشروع الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل من-ب

ق نتـائج    كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المحاسبي وذلك كمؤشر يعكس بصد            -جـ  
  .العمليات والمركز المالي
ن يقوم المراجع الداخلي بـدور فعـال         للمراجعة الداخلية يتطلب األمر أ     ولتنفيذ األهداف السابقة  

  :لمهام التاليةث يتولي اداخل الهيكل التنظيمي للمشروع بحي
  .الرقابة قبل الصرف للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إتمام الصرف الفعلي  - أ

 الرقابة بعد الصرف للتأكد من أن جميع المصروفات قد صرفت في األغـراض المحـددة               
 .والمرتبطة بأعمال المشروع

إلجـراءات  التأكد من مدي مسايرة العاملين بالمـشروع للـسياسات والخطـط وا         يجب   -ب
  .إلدارية الموضوعةا

التحقق من صحة المعلومات المحاسبية واإلحصائية التي تقـدمها األقـسام المختلفـة              -جـ
  .لإلدارة العليا

الذي زاد مـن  نظام الرقابة الداخلية   و اإلفصاح المحاسبي     بين عالقةوتبين مماسبق انه توجد     
إلفصاح فأصدرت المعـايير التـي      اهتمام المنظمات المهنية للمحاسبة والمراجعة بموضوع ا      

تهدف إلى تقليل إمكانية التالعب في الحسابات والقوائم المالية، كما أصدرت المعايير التـي              
تنظم إعداد وكتابة تقرير المراجع، والتأكد من أمانة المعلومات المالية وإيضاح الوقائع التـي           

  ).268، ص1999طه، (رية تؤدي إلى تضليل القارئ واإلفصاح عن متطلبات القوانين السا
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تلـك المعلومـات التـي    " مفهوم اإلفصاح المحاسبي ) 96، ص2003خشارمه، (وقد وضح   
تنشرها اإلدارة للجهات الخارجية من مستخدمي القوائم المالية بهـدف مقابلـة احتياجاتهـا              
المختلفة من المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة ويشمل اإلفصاح أي معلومات محاسـبية أو             

  ".غير محاسبية 
وبما أن نظام الرقابة الداخلية هو خط الدفاع الرئيس للوقاية من إعداد التقـارير االحتياليـة،          
وأداة مهمة لإلدارة في تنظيم سير العمل وضمان حسن أداء العمليات وحماية األصول فـي               

 من قبـل    المنشأة من كل عبث فيها ، واإلفصاح عن مدى قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية             
مجلس اإلدارة، ثم القيام مراجع الحسابات الخارجي بتقويم تقرير مجلس اإلدارة بنـاء علـى            

، 2006القاضـي، األمـين، صـوفي،       (القوانين والمعايير المحاسبة والمراجعـة الدوليـة        
  ).175ص

 على ضـرورة قيـام المراجـع        AICPAكما يؤكد المعهد األمريكي للمحاسبيين القانونيين       
ح عن المعلومات التي لم تقم الشركة باإلفصاح عنها في قوائمها المالية، وأن يحصل              باإلفصا

  .على المعلومات غير المفصح عنها من دفاتر وسجالت المنشأة واإلفصاح عنها في تقريره
وعلى ذلك يوجد ارتباط بين اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية ونظـام الرقابـة الداخليـة،               

 يعتبر من الركائز األساسية في القوائم المالية حيث يحدد تعريف الوحدة            فاإلفصاح المحاسبي 
المحاسبية وطبيعة عملها والسياسات المحاسبية التي تتبعها المنشأة، وإيضاح أي بيانات عـن             

  .األحداث والتغيرات الهامة التي تحدث فيها
 التي تساعد علـى     وكذلك فإن نظام الرقابة الداخلية يشمل مجموعة من الطرق واإلجراءات         

توفير المعلومات الصادقة والموثوقة والتي يمكن االعتماد عليها بصورة كبيـرة والوسـائل                      
لتخفيض ومنع التالعب واالختالس، وعلى ذلك نجد الترابط في دور اإلفصاح في حال قيـام     

عد الشركات باإلفصاح المحاسبي عن بياناتها المالية بـشكل كـاف وعـادل ومالئـم تـسا               
المستخدمين على اإلستفادة منها في تقويم أداء اإلدارة واتخاذ القرارات اإلقتـصادية وزيـادة    
ثقة المساهمين فيها، فالرقابة الداخلية من أهدافها الرئيسية هي حمايـة أصـول وممتلكـات               
المنشأة من العبث والسرقة واالختالس من خالل تقديم معلومات مالية صادقة وسـليمة عـن    

منشأة، تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة، وهنا يأتي دور اإلفصاح المحاسبي            أداء ال 
في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات من خالل تقديمه وعرضـه للبيانـات الماليـة                

  للشركة و األحداث الالحقة وعدم إخفاء أي معلومات وبيانات مالية ونشرها بطريقة صحيحة
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دة ثقة المساهمين فيها األمر الذي يؤدي إلى دعم وتعزيز نظـام الرقابـة              مما يؤدي إلى زيا   
الداخلية في الشركات فيها ويعمل على إظهار البيانات المالية بشكل يعكس حقيقة األوضـاع              

  .اإلقتصادية في الشركات ويجعلها قادرة على المنافسة في األسواق العالمية
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  الفصل الرابع
  طار العملي للدراسةاإل
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  -: مقدمة1-4
يتناول هذا الفصل تحليالً تفصيلياً للبيانات وعرضاً للنتائج من خالل المعالجات اإلحصائية التـي              
أجريت على عينة الدراسة، وتحليل ومناقشة النتائج وتحديد مستوى الدالالت اإلحـصائية لكـل              

عم نظام الرقابة والمساءلة في الـشركات المـساهمة         دور اإلفصاح المحاسبي في د    "  منها في 
  .ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة" الفلسطينية العامة 

ويتم التأكد من صدق االستبانة باإلضافة إلى التحليل الوصفي لعينة الدراسة واختبار الفرضـيات             
  .ياإلحصائ) SPSS(باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة وذلك باستخدام برنامج 

  
  -:لدراسةصدق وثبات استبانة ا:  المبحث األول2-4
  -: صدق االستبانة1-2-4

يقصد بصدق االستبانة أن تكون استبانة الدراسة قادرة على إنجاز قياس ما وضعت ألجلـه بمـا        
يحقق أهداف الدراسة ويجيب على أسئلتها وفرضياتها وقد تم قياس صدق االستبانة مـن خـالل             

  :طريقتين كما يلي
  -:صدق المحتوى 2-2-4

للتأكد من صدق استبانه الدراسة والمتعلقة بدور اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية فـي دعـم               
نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، تـم عرضـها علـى بعـض                

، هـا األساتذة االكاديميين المتخصصين في مجال المحاسـبة مـن الجامعـة اإلسـالمية وخارج         
كما تم عرضها علـي عـدد مـن         ، لالسترشاد بآرائهم حول مدي دقة ووضوح فقرات االستبانة       

األساتذة اإلحصائيين للحكم علي مدي انتماء الفقرة للمجال ومدي صدق قياسها للمجـال الـذي               
  .تنتمي إليه

لغـة  وبناء على مالحظات األساتذة المحكمين تم تعديل صياغة بعض الفقرات من حيث البناء وال          
كما تم حذف بعض الفقرات ونقلت بعضها إلى مجاالت أخري لتصبح أكثر وضوحاً وتعبيراً عن               

إال أنه تم التوصل إلى االستبانة فـي صـورتها          ، األهداف المطلوب تحقيقها من خالل االستبانة     
وأصبح في مقدور الباحث توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسـة فـي الـشركات               ، النهائية

  . في قطاع غزة ةاهمة العامة الفلسطينيالمس
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وان عدد افراد   ، شركات مساهمة عامة في قطاع غزة       ) 6(وقد بلغ عدد افراد مجتمع الدراسة       
  .فرد ) 39(العينة بلغ 

  : وتتكون استبانة الدراسة من جزأين كما يلي
  :الجزء األول

العمر، المـؤهالت العلميـة،     : يتكون من عدة أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن أفراد العينة مثل          
  .التخصص، المستوى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة

  :الجزء الثاني
ويتكون من أربع مجاالت كلها تتعلق بدور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمـساءلة               

  . فلسطين–في الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة 
  :وهذه المجاالت موضحة في الجدول التالي
  )4-1(ول رقم جد

  . االستبانة وعدد فقرات كل مجالمجاالت
رقم 
  المجال

  عدد الفقرات  عنوان المجال

  11  .اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في المركز المالي  1
 10 .قائمة الدخلاإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في   2

في حقوق قائمة التغير اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في   3
 .المساهمين

6 

 10 .سياسات المحاسبية المتبعةاإلفصاح المحاسبي لل  4

  37  مجموع فقرات االستبانة
 
  -: صدق االتساق الداخلي3-2-4

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمـي                
ق الداخلي من خالل إيجـاد معامـل االرتبـاط          وقد تم التحقق من صدق االتسا     ،إليه هذه الفقرة    

الخطي لسبيرمان والذي بين كل عنصر من مجال االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي ينتمـي               
وقد كانت النتائج إيجابية بشكل عام حيث دلت معامالت االرتباط المختلفـة ان            ، إليه هذا العنصر  

  .االت التي تنتمي إليههناك اتساقاً داخلياً لعناصر االستبانة مع المج
  
  



  
  
  

67

  .كل عنصر مع المجال الذي ينتمي إليهبوفيما يلي معامالت االرتباط المختلفة 
معامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال األول المتعلق باإلفصاح المحاسـبي للمعلومـات             

  -: كما الجدول التاليالمالية في المركز المالي والدرجة الكلية للمجال
  )4-2(جدول رقم 

معامل ارتباط   فقرات المجال األول  الرقم
  سبيرمان

 ةمستوى الدالل
 sigاإلحصائية 

 أعمل بها عن جميع بنود عناصر المركز المالي         التيتفصح الشركة     1
  0.005  0.636  .بالقدر الكافي وبدون استثناء

 عن فعالية نظام الرقابة الداخلية مـن خـالل        باإلفصاحتقوم الشركة     2
  0.000  0.837  .ير الخاص بهاكتابة التقر

تفصح الشركة عن البنود اإلضافية لقائمة المركز المالي بشكل مستقل      3
  0.000  0.831  .ومناسب لعملياتها 

 الدائنة والمدينة و    األرصدةتقوم الشركة باإلفصاح بشكل مستقل عن         4
  0.001  0.714  .طبيعة ودرجة سيولة الموجودات

مالية الضرورية وذلك بتـصنيف البنـود       توفر الشركة المعلومات ال     5
  0.000  0.834  .المالية حسب طبيعتها بشكل مناسب في قائمة المركز المالي 

تفصح الشركة عن البنود غير العادية في قائمـة المركـز المـالي               6
  0.000  0.763  .إلكسابها مزيدا من الشفافية 

كز المـالي    عن البيانات المالية في المر     اإلفصاحتهدف الشركة من      7
  0.048  0.471  .إظهار مدى قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية

 الالحقـة لتـاريخ الميزانيـة والمرتبطـة     األحداث عن اإلفصاحيتم    8
  0.000  0.767  .بظروف نشأتها في ذلك التاريخ

9  
 الماليـة   لـألوراق تفصح الشركات عن القيمة السوقية لالستثمارات       

ف عن قيمتها المدرجة فـي الـسجالت        قصيرة األجل إذا كانت تختل    
  .المالية 

0.756  0.000  

10  
تفصح الشركة عن المعلومات الرئيسية الخاصة بالموجودات الثابتـة         

 ، والقيمـة الحاليـة      اإلنتاجي المستخدمة ، والعمر     االهالككطريقة  
  .للموجودات ،والرهونات المفروضة عليها

0.886  0.000  

ومعدالت الفائدة وشروط الدفع وكذلك     تفصح الشركة عن المطلوبات       11
  0.000  0.914  . خالل العام الجارياألجلعن قيمة القروض طويلة 

  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند مستوى معنوية 
يالحظ من خالل الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط سبيرمان بين كل فقرة مـن فقـرات                 

 والدرجة الكلية للمجال معنوية إحـصائياً عنـد مـستوى داللـة       فقرة 11المجال األول والبالغة    
  .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال األول) 0.05(
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معامل ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال الثاني المتعلقة باإلفصاح المحاسبي للمعلومات 
  -:جدول التاليئمة الدخل والدرجة الكلية للمجال كما في الالمالية في قا

  )4-3(جدول رقم  

معامل ارتباط   فقرات المجال الثاني  الرقم
  سبيرمان

 الداللةمستوى 
 sigاإلحصائية 

 أعمل بها عن البيانات المالية في صلب قائمة         التيتفصح الشركة     1
  0.001  0.725  .الدخل

تعرض الشركة تحليال للمصروفات في قائمة الدخل وذلك علـى            2
  0.001  0.720  . عملها ضمن الشركةحسب طبيعتها أو

تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات اإلضـافية حـول طبيعـة         3
  0.000  0.877  .اإلهالكالمصروفات مثل مصروف 

تفصح الشركة عن اإليضاحات للبيانات المالية في قائمـة الـدخل           4
  0.000  0.926  .ليسهل فهمها ومقارنتها مع بيانات الشركات األخرى

 قوة وفعالية نظام الرقابة الداخليـة فـي الـشركات بمـدى         تزداد  5
  0.000  0.867  . المحاسبي للبيانات المالية في قائمة الدخل اإلفصاح

6  
تفصح الشركة عن أرقام البيانات المالية في ظل تضخم كبير فـي          
مستويات األسعار لتعكس التغير الذي يحدث للقوة الشرائية للعملة         

  .بيانات المالية المستخدمة في إعداد ال
0.763  0.000  

تعتبر إدارة الشركة مسئولة عن إعداد وتقييم نظام الرقابة وكـذلك     7
  0.000  0.786  .التحقق من مدى تنفيذه بكفاءة وفعالية 

زيادة اإلفصاح في البنود المالية واإليضاحات في قائمـة الـدخل             8
  0.000  0.907  .يدعم نظام الرقابة الداخلية ويزيد فاعليته

تهتم الشركة باإلفصاح عـن المبيعـات واإليـرادات التـشغيلية             9
  0.000  0.844  .األخرى

تفصح الشركة عن الخسائر الطارئة وتحميلها على حساب األرباح           10
  0.008  0.603  .والخسائر 

  α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند مستوى معنوية 
الت ارتباط سبيرمان بين كل فقـرة مـن فقـرات           يالحظ من خالل الجدول السابق أن كل معام       

 فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائياً عنـد مـستوى   10المجال الثاني النهائية والبالغة    
  . وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الثاني) 0.01(داللة 
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لق باإلفصاح المحاسـبي للمعلومـات   معامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات المجال الثالث المتع       
  -: كما في الجدول التاليالمالية في قائمة التغير في حقوق المساهمين والدرجة الكلية للمجال

  )4-4(الجدول رقم 

  فقرات المجال الثالث  الرقم
معامل ارتباط 

  سبيرمان

مستوى 
 ةالدالل

اإلحصائية 
sig 

ف واألربـاح   تفصح الشركة عن بنود الدخل أو الخاصـة بالمـصرو           1
  0.000  0.764  .والخسائر التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين 

يتم مطابقة القيمة الدفترية لكل من حاملي األسـهم العاديـة وعـالوة               2
  0.000  0.881  . في بداية ونهاية الفترة بشكل مستقل احتياطياإلصدار وكل 

3  
ية وقـوة نظـام     يساعد تقرير المراجع الخارجي بالحكم على مدى فاعل       

الرقابة الداخلية ومستوى اإلفصاح للبيانات المالية في قائمة التغير فـي           
  .حقوق المساهمين

0.700  0.002  

4  
 الماليـة فـي قائمـة حقـوق         لإليـضاحات زيادة اإلفصاح المحاسبي    

المساهمين يؤدي إلى دعم نظام الرقابة الداخلية ويزيـد مـن فاعليتـه            
  .وقوته

0.792  0.000  

5  
الشركة باإلفصاح بصورة منفصلة عن رأس المال المصرح بـه          تقوم  

 لألسـهم وأي  االسـمية  المال غير المدفوع والقيمـة      ورأسوالمصدر  
  . المال في الفترةلرأسحركات تحدث 

0.569  0.017  

6  
تفصح الشركة عن الحقوق األخرى للمساهمين مع بيان الحركة خـالل      

اإلصـدار واالحتياطيـات    الفترة وأية قيود على التوزيع مثل عـالوة         
  .واألرباح المرحلة 

0.696  0.002  

يالحظ من خالل الجدول السابق أن كل معامالت ارتباط سبيرمان بين كل فقـرة مـن فقـرات                  
 فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائياً عنـد مـستوى           6المجال الثالث النهائية والبالغة     

  .خلي الكبير لهذه الفقرات في المجال الثالث وهذا يشير إلى االتساق الدا0.01داللة 
  
  
  
  
  
  



  
  
  

70

 الرابع المتعلق باإلفصاح المحاسـبي للـساسيات        المجالمعامالت ارتباط سبيرمان بين فقرات      
  -: كما في الجدول التاليالمحاسبية المتبعة

  )4-5(جدول رقم 

  فقرات المجال الرابع  الرقم
معامل 
ارتباط 
  سبيرمان

مستوى 
ة الدالل

 اإلحصائية
sig  

 أعمل بهـا علـى      التيتعرض البيانات المالية للقوائم المالية في الشركة          1
  0.001  0.732  .أساس السياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل

َتلزم معايير المحاسبة الدوليـة الـشركات باإلفـصاح عـن الـسياسات               2
  0.000  0.807  .المحاسبية المحددة للبيانات المالية

3  
لبيانات المالية متضمنة األهـداف والتقـديرات والتنبـؤات         تقدم الشركة ا  

واألخطار الرئيسية التي تؤثر على سير عملها مما يعمل علـى تحـسين             
  .نظام الرقابة الداخلية

0.690  0.002  

تقوم الشركة باختيار وتطبيق وتطوير السياسات المحاسبية الالزمة لكافة           4
  0.003  0.671  .ات أكثر فائدةالبيانات المالية بهدف الحصول على معلوم

5  
تفصح الشركة عن السياسات المحاسبية الخاصة بالعمليات والمعـامالت         

 باألرباح والخـسائر الناجمـة      واالعترافاألجنبية مثل الصرف األجنبي     
  .عنها

0.486  0.048  

 عن السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد الشهرة     باإلفصاحتقوم الشركة     6
  0.000  0.761  .وحصة األقلية

يعتمد تقرير المراجع الخارجي على صـحة تطبيـق الـشركة للمبـادئ             7
  0.000  0.843  .والسياسات المحاسبية مما يزيد من قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

 الشركة عن السياسات المحاسبية المـستخدمة إلـى دعـم           إفصاحيؤدي    8
  0.000  0.866  .وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية

تعمل الشركة على توحيد السياسات المحاسبية المتبعـة مثـل سياسـات              9
  0.000  0.754  .تحويل العمالت، وطرق اإلهالك وطرق تقييم المخزون

تفصح الشركة عن أي تغيير يحدث في التقديرات المحاسبية إذا كان لهذا              10
  0.000  0.752  .ات الالحقةالتغير أثاراً مادية ومهمة سواء في الفترة الحالية أو الفتر

يالحظ من خالل الجدول السابق أن كل معامالت ارتباط سبيرمان بين كـل فقـرة مـن          
 فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية إحـصائياً عنـد          10فقرات المجال الرابع النهائية والبالغة      

  .المجال الرابع وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لهذه الفقرات في 0.01مستوى داللة 
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 الكلية  حساب معامل ارتباط سبيرمان بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة األربع والدرجة            
  -:لالستبانة كما في الجدول التالي

  )4-6(جدول رقم 

  نص مجاالت االستبانة  الرقم
معامل 
ارتباط 
  سبيرمان

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
sig 

اليـة فـي المركـز       المحاسبي للمعلومات الم   اإلفصاح  1
  .المالي

0.970  0.000  

  0.000  0.927  . المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة الدخلإلفصاحا  2

إلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة التغيـر    ا  3
  0.000  0.882  .في حقوق المساهمين

  0.000  0.928  . المحاسبي للسياسات المحاسبية المتبعةاإلفصاح  4
  α =0.05اللة حسب عند  مستوى الد

يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع معامالت الرتباط في جميع مجاالت االستبانة األربـع               
   .0.01دالة إحصائياً وبدرجة قوية عند مستوى داللة إحصائية 

مما يعني أن درجات أفراد العينة في كل مجال من مجـاالت االسـتبانة تـرتبط ارتباطـاً داالً                   
وهذا يشير إلى تحقق صدق االتساق الـداخلي السـتبانة          . رجاتهم الكلية في االستبانة   إحصائياً بد 

  .الدراسة وبشكل قوي
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  -: ثبات االستبانة4-2-4
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر مـن    

يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بـشكل     مرة أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة        
  .كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتـي التجزئـة النـصفية ومعامـل                 
  :ألفاكرونباخ وذلك كما يلي

 -:النصفية التجزئة طريقة: أوال

قام الباحث بتقسيم فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة األربع وكذلك االسـتبانة ككـل إلـى                 
جزأين بحيث يشمل الجزء األول العبارات ذات األرقام الفردية ويشمل الجزء الثـاني العبـارات      

ل من  ذات األرقام الزوجية ثم تم حساب درجات الجزء األول ودرجات الجزء الثاني في كل مجا              
مجاالت االستبانة وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط سبيرمان بين الجزأين ثم تم تعديل معامـل                

  :االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان بروان
   المعدلةمعامل ارتباط سبيرمان =  R         حيث R+1 / (R2 = R: (وهذه المعادلة هي

  : كما يلي النتائجوقد كانت 
  )4-7(جدول رقم 

رقم 
  لمجالا

عدد   مجاالت االستبانة
  الفقرات

معامل ارتباط 
  سبيرمان

معامل 
  الثبات

مستوى 
  الداللة

  0.000  0.989  0.979  37  االستبانة ككل  -

 المحاسـبي للمعلومـات     اإلفصاح  1
  0.000  0.929  0.868  11  .المالية في المركز المالي

 المحاسـبي للمعلومـات     اإلفصاح  2
  0.000  0.928  0.865  10  .المالية في قائمة الدخل

3  
إلفصاح المحاسـبي للمعلومـات     ا

المالية في قائمة التغير في حقـوق       
  .المساهمين

6  0.716  0.8344  0.002  

 المحاســبي للــسياسات اإلفــصاح  4
  0.000  0.969  0.939  10  .المحاسبية المتبعة

  α =  0.05مستوى المعنوية اإلحصائي حسب عند   
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 وهو قيمة معنوية إحصائياً     0.989معامل ثبات االستبانة بلغ     من خالل الجدول السابق يالحظ أن       

  كما أن معامالت االرتباط والثبات لمجاالت االستبانة األربع          α =  0.01عند مستوى داللة        
  .أيضاً مرتفعة ومعنوية إحصائياً وهذا يؤكد ثبات االستبانة وصالحياتها لالستخدام

  :طريقة معامل ألفاكرونباخ: ثانيا 
 التحقق من مقدار التجانس ألداة القياس كأحد المؤشـرات علـى ثباتهـا            إلى هذا االختبار    يهدف

 وقد قام الباحث بحساب معامالت ألفاكرونباخ لالسـتبانة ككـل          ،ودرجة االعتماد على عباراتها   
  :وكذلك لكل محور من محاورها األربع وذلك كما يلي

  )4-8(جدول رقم 

معامالت ثبات   د الفقراتعد  مجاالت االستبانة  رقم المجال
  ألفاكرونباخ

  0.973  37  االستبانة ككل  -

 المحاسبي للمعلومات اإلفصاح  1
  .المالية في المركز المالي

11  0.916  

 المحاسبي للمعلومات إلفصاحا  2
  0.930  10  .المالية في قائمة الدخل

3  
إلفصاح المحاسبي للمعلومات ا

المالية في قائمة التغير في 
  .همينحقوق المسا

6  0.863  

 المحاسبي للسياسات اإلفصاح  4
  .المحاسبية المتبعة

10  0.913  

 وهـي قيمـة     0.973يتضح من خالل الجدول السابق أن معامل ألفاكرونباخ لالستبانة ككل بلغ            
مرتفعة وجيدة من الناحية اإلحصائية في مثل هذه الدراسات وتتمتع بدرجة عاليـة مـن الثبـات     

  .ل الثبات لكل محور عالوأيضاً نالحظ أن معام
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة المتعلقة بدور اإلفصاح المحاسـبي   

 فلسطين مما يجعله    –في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة بقطاع غزة            
 النتائج واإلجابة على أسـئلة      على ثقة تامة بصحة االستبانة بصورتها النهائية وصالحيتها لتحليل        

  .الدراسة واختبار فرضياتها
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  -:مجتمع الدراسةتحليل خصائص :  المبحث الثاني3-4
يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الشئون المالية والشئون اإلداريـة، والرقابيـة فـي               

  .الشركات المساهمة العامة الفلسطينية في قطاع غزة
ى مجتمع الدراسة مع األخذ بعين االعتبار أنه قـد تكـون هنـاك             وقد تم توزيع االستبانة عل    

  .)4-9( غير مستردة وذلك على النحو التالي كما في جدول رقم تاستبيانا
  

   عدد االستبانات الموزعة على الشركات والمستردة)4-9( جدول رقم 

  تاالستبيانا
شركة 

االتصاالت 
  الفلسطينية

بنك 
  فلسطين

البنك 
اإلسالمي 
  العربي

ركة ش
توليد 
  الطاقة

بنك 
القدس 
للتنمية 
  واالستثمار

بنك 
  االستثمار

  المجموع

  46  4  5  3  15  14  5  الموزعة
  39  4  4  1  14  12  4  المستردة

  
ولغرض التعرف على خصائص مفردات البحث تم تحليـل الجـزء األول مـن االسـتبانة                

  -:ت الشخصية وكانت النتائج كما يليوالمتعلق بالبيانا
 -:يالمؤهل العلم 3-4- 1

  . مفردات البحث حسب المؤهل العلميتوزيع) 4-10(يوضح الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  %5.1  2  دبلوم
  %84.6  33  بكالوريوس
  %10.3  4  ماجستير
  100.00%  39  المجموع

  :يلي  الجدول ما منوتبين
 مـن   33 وأن   %)5.1(من أفراد عينة مجتمع الدراسة يحمل مؤهل دبلوم أي نسبة           ) 1( -

وهـي الدرجـة األكثـر      %) 84.6(أفراد مجتمع البحث يحمل درجة بكالوريوس بنسبة        
  .انتشارا لدى الموظفين في الدائرة المالية في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية 

 %).10.3(من أفراد مجتمع الدراسة يحمل مؤهل ماجستير بنسبة )2( -
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راد مجتمع العينة هو كادر مؤهـل والتـالي فـان           وهذا يدل على ان الكادر الموجود من اف       
 .اجاباتهم على االستبانة تنبع من التاهيل العلمي العالي 

 
  -: التخصص2-3-4

  .توزيع مفردات البحث حسب التخصص) 4-11(يوضح الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  التخصص
  %64.1  25  محاسب

  %20.5  8  إدارة أعمال
  %5.1  2  علوم مالية

  %2.6  1  ترياضيا
  IT 3  7.7%علوم حاسوب 
  100.0%  39  المجموع
  :يلي وتبين من الجدول ما

من مفردات البحث محاسبة ويرجع ذلك إلى أنهم هـم المـستهدفين            %) 64.1(ان نسبة    -
بشكل أساسي لتعبئة االستبانة، ونظراً الرتباطهم بالجانب التطبيقي في الـشركات فهـم             

عداد البيانات والتقارير المالية الالزمة باإلضـافة إلـى         الذين ينفذون النظام المحاسبي وإ    
  .معرفتهم التخصصية في مجال المحاسبة تمنحهم القدرة على اإلجابة على االستبانة

إدارة أعمال وتم استهداف تلك الفئة من العاملين في الشئون اإلدارية           %) 20.5(ان نسبة    -
وتعاونهم في إعـداد بعـض البيانـات        نظراً الرتباطهم الكبير مع دائرة الشئون المالية        

والتقارير المالية وما تصدر من تقارير إدارية في الشركات فإن تنفيذها يرتبط بالـشئون              
 .المالية

 .،من مجتمـع البحـث رياضـيات      %) 2.60(ان نسبة    ،علوم مالية   %) 5.1(ان نسبة    -
  . من مجتمع البحث علوم حاسوب%) 7.7(أفراد بنسبة  ) 3(وكذلك 

ي ان النسبة االكبر من افراد مجتمع الدراسة من المتخصيصين في مجـال المحاسـبة               وهذا يعن 
  .واالدارة والعلوم المالية وهي الفئة المستهدفة
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 -: المستوى الوظيفي3-3-4
  .توزيع مفردات البحث حسب المستوى الوظيفي) 4-12(يوضح الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الوظيفة
  %23.1  9  محاسب

  %33.3  13  س قسمرئي
  %17.9  7  مدير
  %7.7  3  مفتش
  %7.7  3  مراقب
  %2.6  1  إداري

  %2.6  1  مساعد مدير
  %2.6  1  رئيس قسم برامج وشبكات

  %2.6  1  مقاصة
  100.0%  39  المجموع

  -:يتضح من الجدول ما يلي
هم بوظيفة محاسبون وهم مـن الفئـات        %) 23.1(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة      ) 9( -

  .دفة المتخصصة والتي تقوم بإعداد البيانات والتقارير الماليةالمسته
مـن أفـراد   ) 7(بوظيفة رئيس قـسم،  %) 33.3(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة      ) 13( -

بوظيفة مدير، وهي الفئة التي تصدر قراراتها اإلداريـة         %) 17.9(مجتمع البحث بنسبة    
 .لية التي يعدها المحاسبونوالعملية والفنية من خالل البيانات والتقارير الما

مـن أفـراد مجتمـع      ) 3(بوظيفة مفتش،   %) 7.7(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة      ) 3( -
بوظيفة مراقب وهي التي لها دور في تقيـيم أعمـال كـل مـن               %) 7.7(البحث بنسبة   

 .المحاسبين واإلداريين وإبداء الرأي في التقارير المالية التي يعدونها

  
اد مجتمع الدراسة يحتلون مناسب ادارية هامة فـي الـشركات المـساهمة     وهذا يدل على ان افر    

العامة الفلسطنية و وهي الفئة المسؤلة عن اصدار القرات االدراية االزمة من خـالل البيانـات                
  .المالية التي يعدها المحاسبون
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  -: سنوات الخبرة4-3-4
  .الخبرة العملية) 4-13(يوضح الجدول رقم

  النسبة المئوية  التكرار  الخبرة بالسنوات
  %17.9  7   سنوات5أقل من 

  %23.1  9   سنوات10 إلى أقل من 5من 
  %35.9  14  سنة15إلى أقل من10من 

  %23.1  9   سنة فأكثر15من 
  %100.0  39  المجموع

  :يتضح من الجدول أن
  ). سنوات5أقل من (لديه خبرة %) 17.9(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة ) 7( -
 10 إلـى أقـل مـن        5من  (لديه خبرة   %) 23.1(د مجتمع الدراسة بنسبة     من أفرا ) 9( -

 ).سنوات

 15 إلى أقـل مـن       10من  (لديه خبرة   %) 35.9(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة      ) 14( -
 ).سنة

 ).سنة فأكثر15من (لديه خبرة %) 23.1(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة ) 9( -

تمتعون بخبرات عملية بنسبة عالية تـساعدهم       مما سبق يدل على ان افراد مجتمع الدراسة ب        
 .على تسير امور المنشأة بالطرق السليمة واتخاذ القرارات الصائبة بناء على الخبرة

  -: العمر5-3-4
  .العمر) 4-14(يوضح الجدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر بالسنوات
  %5.1  2   سنة30أقل من 

  %51.3  20   سنة40 إلى أقل من 30من 
  %23.1  9   سنة50 إلى أقل من 40من 

  %20.5  8   سنة فأكثر50من 
  %100.0  39  المجموع

  :يتضح من الجدول أن
  ). سنة30أقل من (عمره %) 5.1(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة ) 7( -
  ). سنة40 إلى أقل من 30من (عمره %) 51.3(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة ) 20( -
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 ). سنة50 إلى أقل من 40من (عمره %) 23.1(راسة بنسبة من أفراد مجتمع الد) 9( -

 ). سنة فأكثر50من (عمره %) 20.5(من أفراد مجتمع الدراسة بنسبة ) 8( -

وهـذا  ) سنة40-سنة30(يالحظ ان اكبرنسبة من افراد مجمتع الدراسة تتراوح اعمارهم من           
 .القرارت السليمة  له دور في الخبرات العملية التي يتمتعون بها لتساعدهم على اتخاذ 

  -:  تحليل ومناقشة الدراسة4-4
  -:ستبانةمقياس اإل

الخماسي، وقد تم ترميز هذا المقيـاس  ) ليكرت(المقياس المستخدم في استبانة الدراسة هو مقياس     
  :)4-15( كما في الجدول رقم

موافق بدرجة 
  كبيرة جداً

موافق بدرجة 
  كبيرة

موافق بدرجة 
  متوسطة

غير موافق بدرجة 
  بيرةك

غير موافق بدرجة 
  كبيرة جدا

5  4  3  2  1  
  

، في حين تـزداد شـدة     ةازدادت درجة الموافقة على العبار    ) 5(وبالتالي كلما اقتربنا من الدرجة      
فإن ذلـك تكـون درجـة       ) 3(أما إذا اقتربنا من الدرجة      ) 1(المعارضة كلما اقتربنا من الدرجة      

  .الموافقة متوسطة
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  -: فرضيات الدراسة اختبار5-4
  -: اختبار الفرضية األولى والتي تنص على1-5-4
 دعـم نظـام      فـي   المالية في قائمة المركز المالي     تتؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانا       "

  ". الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
  

يه عدد اإلجابات لكل فقرة من الفقـرات        والختبار الفرضية السابقة استخدم الباحث جدول يبين ف       
المتعلقة بفقرات المجال األول ونسبته المئوية والوسط الحسابي لكـل فقـرة ووزنهـا النـسبي                 

  -:وانحرافها المعياري كما في الجدول التالي
  )4-16(جدول رقم

 
   

 بيان
  

  موافق بدرجة كبيرة 
  

موافق بدرجة 
  متوسطة

  
غير موافق بدرجة 

  كبيرة

  
الوسط 

  سابيالح

  
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  النسبي

   م
 
 

  
  التكرار

  
  النسبة 

  
  التكرار 

  
  النسبة

  
  التكرار

  
  النسبة

      

تفصح الشركة التي اعمل بها عن   1
جميع بنود عناصر المركز المالي 

  .بالقدر الكافي وبدون استثناء

 
38 97.4%  1  2.6%  0  0%  4.3846  0.54364  87.69% 

ح عن فعالية تقوم الشركة باإلفصا  2
نظام الرقابة الداخلية من خالل 

  كتابة التقرير الخاص بها
35  89.7%  4  10.3%  0  0%  4.0256  0.48597  80.51%  

تفصح الشركة عن البنود اإلضافية   3
لقائمة المركز المالي بشكل مستقل 

  ومناسب لعملياتها
33  84.6%  6  15.4%  0  0%  3.9744  0.5374  79.49%  

صاح بشكل تقوم الشركة باإلف  4
مستقل عن األرصدة الدائنة 

والمدينة وطبيعة ودرجة سيولة 
  .الموجودات

32  82.1%  7  17.9%  0  0%  4.1282  0.69508  82.56%  

توفر الشركة المعلومات المالية   5
الضرورية وذلك بتصنيف البنود 

المالية حسب طبيعتها بشكل مناسب 
  .في قائمة المركز المالي

36  92.3%  3  7.7%  0  0%  4.1795  0.55529  83.36%  

تفصح الشركة عن البنود الغير   6
عادية في قائمة المركز المالي 

  إلكسابها مزيدا من الشفافية
33  84.6%  5  12.8%  0  0%  4.0769  0.7028  81.54%  

تهدف الشركة من اإلفصاح عن   7
البيانات المالية في المركز المالي 

إظهار مدي قوة وفاعلية نظام 
  الرقابة

36  92.4%  3  7.7%  0  0%  4.3846  0.6331  87.69%  

يتم اإلفصاح عن األحداث الالحقة   8
لتاريخ الميزانية والمرتبطة 

  بظروف نشأتها في ذلك التاريخ
27  69.2%  12  30.8%  0  0%  3.8718  0.69508  77.44%  

تفصح الشركات عن القيمة السوقية   9
  %75.26  0.67521  3.7632  %0  0  %35.9  14  %61.5  24لالستثمارات لألوراق المالية 
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 عن قصيرة األجل إذا كانت تختلف
قيمتها المدرجة في السجالت 

  المالية
تفصح الشركة عن المعلومات   10

الرئيسة الخاصة بالموجودات 
الثابتة كطريقة االستهالك 

المستخدمة والعمر اإلنتاجي والقيمة 
الحالية للموجودات والرهونات 

  .المفروضة عليها

27  69.3%  11  28.2%  1  2.6%  3.9744  0.84253  79.49%  

تفصح الشركة عن المطلوبات   11
ومعدالت الفائدة وشروط الدفع 

وكذلك عن قيمة القروض طويلة 
  األجل خالل العام الجاري

28  71.8%  9  23.1%  2  5.1%  3.9231  0.83932  78.46%  

  -: على  نتائج الجدول السابق يستنتج الباحث ما يلي"وبناء
 من معظم أفراد العينة على أن الشركات التي يعملون بها تفصح عن جميع               توجد موافقة  -1

بنود عناصر المركز المالي بالقدر الكافي وبدون استثناء، وهذا يشير إلى اهتمـام الـشركات      
  .باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية في المركز المالي

ركات التي يعملـون بهـا بأنهـا     كما أنه توجد موافقة من جميع أفراد العينة على أن الش     -2
تفصح عن فعالية نظام الرقابة الداخلية من خالل كتابة التقرير الخاص بها وهذا يؤكد علـى                

  .أهمية اإلفصاح في دعم نظام الرقابة الداخلية في الشركات
 كما أنه توجد موافقة من جميع أفراد العينة على أن الشركات التي يعملون بهـا تفـصح             -3

إلضافية لقائمة المركز المالي وكذلك تفصح بشكل مستقل عن األرصدة الدائنـة            عن البنود ا  
والمدينة بشكل مستقل وطبيعة ودرجة سيولة الموجودات والبنود غير العاديـة فـي قائمـة               
المركز المالي وهذا يدل على وجود اهتمام والتزام من الشركات باإلفصاح عن مثـل هـذه                

  .لمالية تكتسب مزيداً من الشفافية والثقة والمصداقيةالبنود وبالتالي فإن بياناتها ا
 كما أنه توجد موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة على أن الشركات التـي يعملـون بهـا                   -4

تهدف من اإلفصاح عن البيانات المالية في قائمة المركز المالي هو إظهار مدى قوة وفاعلية               
ة وتأثير زيادة اإلفـصاح المحاسـبي للبيانـات         نظام الرقابة الداخلية، وهذا يعزز مدى أهمي      

المالية في إظهار مدى وقوة وفاعلية هذا  يدل على اهتمام الشركات باإلفصاح عن األحداث               
 لتاريخ الميزانية مما يكسب البيانات المالية مزيداً من الشفافية والثقة والتي بـدورها              ةالالحق

وإظهار مدي قوته وفاعليتـه نظـام الرقابـة         تدعم نظام الرقابة والمساءلة الموجودة عندها       
  .والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

 يوجد موافقة من قبل أفراد العينة على أن الشركات التي يعملون بها تفصح عن القيمـة                 -5
السوقية لألوراق المالية والمعلومات الرئيسية الخاصة بـالموجودات كطريقـة االسـتهالك            
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نتاجي كما أنها تفصح عن المطلوبات ومعدالت الفائـدة وشـروط الـدفع وقيمـة        والعمر اإل 
وهذا دليل علي التزام الشركات باإلفـصاح عـن القيمـة الـسوقية             ، القروض طويلة األجل  

لالستثمارات قصيرة األجل إذا كانت تختلف عن قيمتها المدرجة في السجالت المالية والـذي    
مصداقية والثقة بالنسبة للمستثمرين مما يعزز من قوة وفاعلية         بدوره يكسب البيانات المالية ال    

  .نظام الرقابة الداخلية في الشركات 
ـ توجد موافقة من معظم أفراد العينة علي أن الشركات التـي يعملـون بهـا تفـصح عـن                    6

 الخاصة بالموجودات الثابتة كطريقة االستهالك والعمر اإلنتاجي بالرغم مـن     ةالمعلومات الرئيسي 
غير موافقين علي ذلك وهي نسبة قليلة جداً وهذا يدل علي اهتمام الشركات             %) 2.6(وجود نسبة   

باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية و لكن يجب علي الشركات أن تأخذ في الحسبان إن يكـون                
اإلفصاح المحاسبي بشكل كافي وشامل بدون استثناء حتى يكسبها مزيداً من الشفافية والمصداقية             

  .والثقة أمام المساهمين والجهات الرقابية 
الختبار  صحة الفرضية االولى قام الباحث بعمل  اختبار االشارة لكل فقرة لمعرفة وسـيط كـل     

 و  Ho:M=3 أم ال حيث أن الفرضية الـصفرية  3فقرة من فقرات المجال االول يختلف عن 
    Ho:M≠3الفرضية البديلة 

   أم ال3ستجابات يختلف عن  يوضح وسيط اال)4-17(جدول رقم 
  )4-17(جدول رقم 

     المجال األول 

قل من أ الفقرات م
3 

تساوي 
3 

اكبر من 
3 

مستوى 
 الداللة

1 

تفصح الشركة التي أعمل بها عن جميع بنود 
عناصر المركز المالي بالقدر الكافي وبدون 

 .استثناء

0 1 38 0 

2 
ة تقوم الشركة باإلفصاح عن فعالية نظام الرقاب

 .الداخلية من خالل كتابة التقرير الخاص بها
0 4 35 0 

3 
تفصح الشركة عن البنود اإلضافية لقائمة المركز 

 .المالي بشكل مستقل ومناسب لعملياتها 
0 6 33 0 

4 
تقوم الشركة باإلفصاح بشكل مستقل عن األرصدة 

 .الدائنة والمدينة و طبيعة ودرجة سيولة الموجودات
0 7 32 0 
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5 

ر الشركة المعلومات المالية الضرورية وذلك توف
بتصنيف البنود المالية حسب طبيعتها بشكل مناسب 

 .في قائمة المركز المالي 

0 3 36 0 

6 
تفصح الشركة عن البنود غير العادية في قائمة 

 .المركز المالي إلكسابها مزيدا من الشفافية 
1 5 33 0 

7 

المالية في تهدف الشركة من اإلفصاح عن البيانات 
المركز المالي إظهار مدى قوة وفاعلية نظام الرقابة 

 .الداخلية

0 3 36 0 

8 
يتم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية 

 .والمرتبطة بظروف نشأتها في ذلك التاريخ
0 12 27 0 

9 

تفصح الشركات عن القيمة السوقية لالستثمارات 
 كانت تختلف عن لألوراق المالية قصيرة األجل إذا

 .قيمتها المدرجة في السجالت المالية 

0 15 24 0 

10 

تفصح الشركة عن المعلومات الرئيسية الخاصة 
بالموجودات الثابتة كطريقة االستهالك المستخدمة ، 
والعمر اإلنتاجي ، والقيمة الحالية للموجودات 

 .،والرهونات المفروضة عليها

1 12 27 0 

11 

مطلوبات ومعدالت الفائدة تفصح الشركة عن ال
وشروط الدفع وكذلك عن قيمة القروض طويلة 

 .األجل خالل العام الجاري

2 9 28 0 

   α=        0.5استخدم الباحث مستوي معنوية
بأن مستوى المعنوية عالي جداً وهو ما يثبت        : يالحظ من الجدول السابق لفقرات المجال األول      

  في  المالية في قائمة المركز المالي     تفصاح المحاسبي للبيانا  تؤثر زيادة اإل     "الفرضية القائلة 
  ". دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

  .وبالتالي يثبت صحة الفرضية
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  -: اختبار الفرضية الثانية والتي تنص على2-5-4
ئمة الدخل دعم نظام الرقابة     يؤثر زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قا        "

  ."كات المساهمة العامة الفلسطينيةوالمساءلة في الشر
والختبار الفرضية الثانية قام الباحث بعمل جدول يبين فيه عدد اإلجابات لكل فقرة من الفقـرات                
المتعلقة بفقرات المجال األول ونسبته المئوية والوسط الحسابي لكـل فقـرة ووزنهـا النـسبي                 

  -: المعياري كما في الجدول التاليوانحرافها
  )4-18(جدول 

  

موافق بدرجة 
  كبيرة 

موافق بدرجة 
  متوسطة

غير موافق 
  بدرجة كبيرة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  م  النسبي

  بيان
  
        النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  

1  
تفصح الشركة التي اعمل 

بها عن البيانات في 
  لب الدخلص

35  89.8%  3  7.7%  1  2.6%  4.1026  0.64051  82.05%

2  

تعرض الشركة تحليال 
للمصرفات في قائمة 

الدخل وذلك علي حسب 
طبيعتها أو عملها ضمن 

  الشركة

34  87.2%  4  10.3%  1  2.6%  4.0769  0.6643  81.54%

3  

تقوم الشركة باإلفصاح 
عن المعلومات اإلضافية 
حول طبيعة المصرفات 

  صروف اإلهالكمثل م

33  84.6%  5  12.8%  1  2.6%  4  0.76089  80%  

4  

تفصح الشركة عن 
اإليضاحات للبيانات 

المالية في قائمة الدخل 
ليسهل فهمها ومقارنتها 

مع بيانات الشركات 
  االخري

25  64.1%  9  23.1%  5  12.8%  3.641  0.8732  72.82%

5  

تزداد قوة وفعالية نظام . 
الرقابة الداخلية في 

ات بمدي اإلفصاح الشرك
المحاسبي للبيانات الملية 

  في قائمة الدخل

32  66.7%  6  15.4%  1  2.6%  4.1795  0.79046  83.59%

6  

تفصح الشركة عن أقام 
البيانات المالية في ظل 

تضخم كبير في مستويات 
األسعار لتعكس التغير 

الذي يحدث للقوة الشرائية 
للعملة المستخدمة في 

  ةإعداد البيانات المالي

26  89.8%  9  23.1%  3  7.7%  3.7105  0.76786  74.21%
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7  

تعتبر إدارة الشركة 
مسئولة عن إعداد وتقييم 

نظام الرقابة وكذلك 
التحقق من مدي تنفيذه 

  .بكفاءة وفعالية

35  87.2%  4  10.3%      4.2051  0.61471  84.10%

8  

زيادة اإلفصاح في البنود 
المالية واإليضاحات في 

نظام قائمة الدخل يدعم 
الرقابة الداخلية ويزيد 

  فاعليته

34  71.7%  4  10.1%  1  2.6%  4.1538  0.70854  83.08%

9  
تهتم الشركة باإلفصاح 

عن المبيعات مااليرادات 
   االخريةالتشغيلي

28    10  25.6%      3.9211  0.6731  78.42%

10  

تفصح الشركة عن . 
الخسائر الطارئة وتحميلها 

علي حساب األرباح 
  والخسائر

25  64.1%  10  32.6%  3  7.7%  3.7632  0.85216  75.26%

  :يلي ومن خالل ذلك نستنتج ما
 أفراد العينة علي أن الشركة التي يعملون بها تفصح عن بياناتها             جميع   يوجد موافقة من   -1

المالية في صلب قائمة الدخل وهذا يدل علي وجود اهتمام والتزام من قبل الشركات فـي    
 توجد موافقة بدرجة     ال نه أ ات المالية في صلب قائمة الدخل إال      اإلفصاح المحاسبي للبيان  

 يعملـون    علي أن الشركات   وهذه نسبة قليلة  ) %2.6 (كبيرة من بعض أفراد العينة بنسبة     
 وجود عدم التزام بعض    ية في قائمة الدخل وهذه إشارة إلى       ال تفصح عن بياناتها المال     بها

 .الشركات باإلفصاح المحاسبي 

 للمـصروفات فـي   عرض تحليالًأفراد العينة علي أن الشركات ت معظم  ة من   يوجد موافق  -2
نه ال توجد موافقة بدرجة كبيرة من بعض أفراد العينـة            أ قائمة الدخل حسب طبيعتها إال    

 أو   للمصروفات في قائمة الدخل حسب طبيعتها      علي أن الشركات تحليالً   %) 2.6(نسبة  ب
 وجـود    إلـى  ة بسيطة إال أنها تعني إشـارة       وبالرغم من هذه النسب    عملها ضمن الشركة  

 .بعض القصور واإلهمال لبعض الشركات في اإلفصاح المحاسبي

أفراد العينة علي أن الشركات تفصح عـن المعلومـات          معظم  يوجد إجماع وموافقة من      -3
اإلضافية حول طبيعة المصروفات مثل مصروفات اإلهالك إال أن بعض أفـراد العينـة         

علي ذلك وهذا يعني وجود قصور من بعـض الـشركات           %) 2.6( غير موافقين بنسبة  
 الكافي والشامل   لالتي يجب أن تلتزم باإلفصاح المحاسبي عن المعلومات اإلضافية بالشك         

 والذي بدوره يـدعم نظـام الرقابـة          من الثقة والمصداقية والشفافية    حتى تكتسب مزيداً  
 .الداخلية
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ن الشركات تفصح عن اإليضاحات للبيانـات    بالرغم من موافقة معظم أفراد العينة علي أ        -4
المالية في قائمة الدخل ليسهل فهمها ومقارنتها مع بيانات الشركة االخـري إال أن تبـين     

 وهذا يدل علـي القـصور   )%12.8(عدم موافقة بدرجة كبيرة بعض أفراد العينة بنسبة         
انات المالية   الشركات في مجال اإلفصاح المحاسبي لإليضاحات للبي       ضبعدى  واإلهمال ل 

ترتب علي البيانات صعوبة فهمها ومقارنتها مع البيانـات الماليـة           في قائمة الدخل مما ي    
 .لشركات أخري

 إفراد العينة علي زيادة قوة وفعالية نظام الرقابـة الداخليـة فـي     معظميوجد موافقة من  -5
مـر الـذي     قائمة الدخل األ   الشركات بمدي زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية في       

 زيادة ثقة المساهمين والجهات الرقابية بمصداقية وصحة البيانات المالية التـي        يؤدي إلى 
 ال توافق بدرجـة  )%2.6(تقدمها الشركات، بالرغم من وجود فئة من أفراد العينة بنسبة   

 بالحسبان أهمية وفعاليـة نظـام الرقابـة         لك يجب علي الشركات أن تأخذ     كبيرة علي ذ  
 .ذي تزداده قوته وفاعليته من خالل زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية والالداخلية

فراد العينة علي أن الشركات تفصح عن أرقام البيانات الماليـة           يوجد موافقة من معظم أ     -6
في ظل التضخم في مستويات األسعار التي تؤثر علي التغيير في القوة الشرائية للعملـة               

 غير  )%7.7(، لكن توجد فئة من أفراد العينة بنسبة         ات المالية تخدمة في إعداد البيان   المس
موافقة بدرجة كبيرة علي ذلك ونظرا ألهمية التضخم وماله من تأثيرات علـي الجانـب              

لشركات أن تفـصح عـن      ل داالقتصادي وتأثيره المباشر علي القوة الشرائية للعمالت الب       
 اتها المالية النتائج الحقيقـة الملموسـة      أرقام البيانات المالية في ظل التضخم لتعطي بيان       

وهذا يزيد من مصداقية وشفافية البيانات المالية مما يدل علي وجود نظام رقابة داخلـي               
 .فعال

فراد العينة علي إن إدارة الشركة التي يعملون بهـا مـسئولة      ألتوجد موافقة بشكل كامل      -7
تنفيذه بكفاءة وفاعلية وهذا يشير     عن إعداد وتقييم نظام الرقابة الداخلية والتحقق من مدي          

ومـدي   ومدي اهتمام الشركات من تنفيذه بكفاءة وفاعلية         ةإلي أهمية نظام الرقابة الداخلي    
والـذي بـدوره   المسئولية الملقاة علي عاتق إدارة الشركة من تطبيق وتنفيذ نظام الرقابة      

 .يحسن من أداء الشركات في إعداد التقارير المالية بشكل كاف وشامل

فراد العينة علـي أن زيـادة اإلفـصاح فـي البيانـات الماليـة               توجد موافقة من قبل أ     -8
واإليضاحات في قائمة الدخل في الشركة التي يعملون بها يدعم ويزيد من قوة وفاعليـة               

 زيادة الثقة والمصداقية في البيانـات الماليـة   ابة الداخلية األمر الذي يؤدي إلى     نظام الرق 
ت للمستخدمين بالرغم من عدم وجود موافقة من قبل أفـراد العينـة             التي تقدمها الشركا  
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ه الشركات في الحسبان بـان      ذاألمر الذي يجب أن تأخ    وهي نسبة قليلة    ) % 2.6(بنسبة  
 . ويزيد من فاعليته وقوته دعم نظام الرقابة الداخلية يؤدي إلىيزيادة اإلفصاح المحاسب

اإليـرادات  ن الشركات تفصح عن المبيعات وأ بيوجد موافقة من قبل أفراد العينة بالكامل    -9
 وهذا يعني وجود اهتمام من الـشركات باإلفـصاح المحاسـبي عـن          التشغيلية األخرى 

 والذي بدوره يكسب البيانات الماليـة مزيـدا مـن الثقـة         المبيعات واإليرادات التشغيلية  
 .والمصداقية وهذا يدل علي وجود نظام رقابة فعال و قوي 

من قبل أفراد العينة بان الشركات تفصح عن الخـسائر الطارئـة            يوجد موافقة    -10
وتحملها علي حساب األرباح والخسائر، ولكن هذا غير كاف بسبب وجود فئة من إفـراد   

علي ذلك األمر الـذي يوجـب علـي         وهي نسبة قليلة     غير موافقة ) %7.7(العينة بنسبة 
  . المالية بالشفافيةالشركات أن تفصح بشكل كاف وكامل وشامل لتمتاز بياناتها

والختبار صحة الفرضية الثانية قام الباحث بعمل اختبار االشارة لكل فقرة لمعرفة وسـيط كـل                
 و  Ho:M=3 أم ال حيث أن الفرضية الصفرية 3فقرة من فقرات المجال الثاني  يختلف عن 

    Ho:M≠3الفرضية البديلة 
 

   أم ال3 يوضح وسيط االستجابات يختلف عن )4-19(جدول رقم 
   α  0.5=استخدم الباحث مستوي معنوية  

  )4-19(جدول رقم 
         يالمجال الثان

1 

تفصح الشركة التي أعمل بها عن البيانات المالية في صلب 
 0 35 3 1 .قائمة الدخل

2 

تعرض الشركة تحليال للمصروفات في قائمة الدخل وذلك 
 0 34 4 1 .على حسب طبيعتها أو عملها ضمن الشركة

3 

تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات اإلضافية حول طبيعة 
 0 33 5 1 .المصروفات مثل مصروف اإلهالك

4 

تفصح الشركة عن اإليضاحات للبيانات المالية في قائمة 
 0 25 9 5 .الدخل ليسهل فهمها ومقارنتها مع بيانات الشركات األخرى

5 

في الشركات بمدى تزداد قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 
 0 32 6 1 .اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية في قائمة الدخل 

6 

تفصح الشركة عن أرقام البيانات المالية في ظل تضخم كبير 
في مستويات األسعار لتعكس التغير الذي يحدث للقوة 

 0 26 10 3 .الشرائية للعملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية 
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7 

ارة الشركة مسئولة عن إعداد وتقييم نظام الرقابة تعتبر إد
 0 35 4 0 .وكذلك التحقق من مدى تنفيذه بكفاءة وفعالية 

8 

زيادة اإلفصاح في البنود المالية واإليضاحات في قائمة 
 0 34 4 1 .الدخل يدعم نظام الرقابة الداخلية ويزيد فاعليته

9 

ات التشغيلية تهتم الشركة باإلفصاح عن المبيعات واإليراد
 0 28 11 0 .األخرى

10 

تفصح الشركة عن الخسائر الطارئة وتحميلها على حساب 
 0 25 11 3 .األرباح والخسائر 

  
بأن مستوى المعنوية عالي جداً وهو ما يثبت        : يالحظ من الجدول السابق لفقرات المجال الثاني      

 دعـم   الدخل فـي   المالية في قائمة     تتؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانا       "الفرضية القائلة 
  ". نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

  .وبالتالي يثبت صحة الفرضية
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  -: اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص على3-5-4
قـوق  يؤثر زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قائمـة التغيـر فـي ح              "

 ".دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينيةفي المساهمين 

والختبار الفرضية السابقة قام  الباحث بعمل جدول يبين فيه عدد اإلجابـات لكـل خيـار مـن                   
الخيارات المتعلقة بفقرات المجال األول ونسبته المئوية والوسط الحسابي لكـل فقـرة ووزنهـا               

  -:وانحرافها المعياري كما في الجدول التاليالنسبي 
  )4-20(جدول رقم 

موافق بدرجة   موافق بدرجة كبيرة   
  متوسطة

غير موافق 
  بدرجة كبيرة

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  النسبي

  م

 
 بيان
 

التك  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 
  رار

        النسبة

 تفصح الشركة التي اعمل بها عن  1
التغيرات في حقوق المساهمين 
  كجزء مستقل في بياناتها المالية

31  79.5%  8  20.5%  -  -  4.1795  0.75644  83.59%  

يتم مطابقة القيمة الدفترية لكل من   2
حاملي األسهم العادية وعالوة 

اإلصدار وكل احتياطي في بداية 
  ونهاية الفترة بشكل مستقل

31  79.5%  5  12.8%  1  2.6%  4.027  0.75644  80.54%  

يساعد تقرير المراجع الخارجي   3
بالحكم علي مدي فاعلية وقوة نظام 
الرقابة الداخلية ومستوي اإلفصاح 
للبيانات المالية في قائمة التغير في 

  حقوق المساهمين

34  87.2%  4  10.3%  -  -  4.3421
4  

0.66886  86.84%  

زيادة اإلفصاح المحاسبي .   4
لإليضاحات المالية في حقوق 

لمساهمين يودي إلي دعم نظام ا2
الرقابة الداخلية ويزيد من فاعلية 

  وقوته

36  92.3%  3  7.73%  -  -  4.436  0.64051  88.72%  

تقوم الشركة باإلفصاح بصورة   5
منفصلة عن رأس المال المصرح 

به والمصدر ورأس المال غير 
المدفوع والقيمة االسمية األسهم 
وأي حركات تحدث لرأس المال 

  ةفي الفتر

35  89.7%  2  5.1%  -  -  4.1622  0.50075  83.24%  

تفصح الشركة عن حقوق االخري   6
للمساهمين مع بيان الحركة خالل 
الفترة وأية قيود علي التوزيع مثل 

عالوة اإلصدار و االحتياطيات 
  واألرباح المرحلة

35  89.7%  2  5.1%  1  2.6%  4.1314  0.74148  82.63%  
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  :باحث األتيومن خالل الجدول يستنتج ال

توجد موافقة من جميع أفراد العينة على أن الشركة يعملون بها تفصح عن بنود الدخل التـي     ) 1
وهذا يشير الى اهتمـام الـشركات باإلفـصاح    ، تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين 

المحاسبي عن البنود المالية التي تؤثر في حقوق المساهمين مما يكسبها مزيداً من الثقـة               
 .اقية و المصد

غير موافقـة بدرجـة كبيـرة علـى أن           %) 2.6(بالرغم وجود فئة من أفراد العينة بنسبة         ) 2
الشركات ال تعمل مطابقة دفترية لكل من حاملي األسهم العادية وعالوة اإلصدار وكـل              
احتياطي في بداية ونهاية الفترة بشكل مستقل إال أن معظم أفراد العينة موافقون علي أن               

عملون بها تقوم بمطابقة القيمة الدفترية لكل من حاملي األسهم العادية في            الشركات التي ي  
بداية ونهاية كل فترة وهذا يشير ألي اهتمام الشركات بالبيانات المالية الخاصـة بحقـوق     

 .المساهمين األمر الذي يكسبها مزيدا من الثقة والمصداقية من قبل المساهمين 

نة موافقون على أن تقرير المراجع الخارجي يساعد بالحكم         ان الغالبية العظمى من أفراد العي      ) 3
على مدى فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية ومستوى اإلفصاح في قائمة التغير في حقـوق               
المساهمين وهذا يشير إلى مدى ارتباط تقرير المراجع الخارجي بمستوى اإلفـصاح الـذي              

همين فإن الرأي الـذي يبديـه المراجـع         تقوم به الشركات في قائمة التغير في حقوق المسا        
الخارجي على صحة وسالمة البيانات المالية في مدى إفصاح الـشركات للبيانـات الماليـة               
بشكل شامل وكاف وعادل حسب المعايير الدولية المعمول بها وهذا يدل علي  قوة وفاعليـة                

 .قوق المساهميننظام الرقابة الداخلية من خالل زيادة اإلفصاح في قائمة التغير في ح

توجد موافقة من جميع أفراد العينة على أن الشركات تفصح بصورة منفـصلة علـى رأس                 ) 4
المال المصرح به والمصدر ورأس المال غير المدفوع والقيمـة االسـمية للـسهم وأي               
حركات تحدث لرأس المال في الفترة وهذا يشير إلى اهتمام الشركات بحقوق المساهمين             

لى رأس المال بأنواعه والقيمة االسمية لألسهم وأي تغيرات تحدث          من خالل إيضاحها ع   
لرأس المال مما يكسب البيانات مزيدا من الثقة و المصداقية من قبل المساهمين األمـر               

 .الذي يؤدي إلي زيادة و فاعلية نظام الرقابة الداخلية

ـ            ) 5 دار توجد موافقة من قبل أفراد العينـة علـى أن الـشركات تفـصح عـن عـالوة اإلص
واالحتياطيات واألرباح المرحلة وهذا يزيد من الثقة والمصداقية فـي بياناتهـا الماليـة              

ال توافق بدرجة كبيرة     %) 2.6(الخاصة بحقوق المساهمين بالرغم من وجود فئة بنسبة         
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على ذلك إال أنه يجب على الشركات اإلفصاح عن مثل هذه البنود وذلك حسب المعايير               
 . بالشكل الكافي والشامل إلكسابها مزيدا من الثقة والشفافيةالدولية المعمول بها

والختبار صحة الفرضيةالثالثة قام الباحث بعمل اختبار االشارة لكل فقرة لمعرفة وسيط كل فقرة              
 و  Ho:M=3 أم ال حيـث أن الفرضـية الـصفرية    3من فقرات المجال الثالث يختلف عن 

    Ho:M≠3الفرضية البديلة 
   أم ال3 يوضح وسيط االستجابات يختلف عن )4-21(جدول رقم 

  )4-21(جدول رقم 
         المجال الثالث

1 

تفصح الشركة عن بنود الدخل أو الخاصة بالمصروف 
واألرباح والخسائر التي تؤثر بشكل مباشر في حقوق 

 0 31 8 0 .المساهمين 

2 

يتم مطابقة القيمة الدفترية لكل من حاملي األسهم العادية 
الوة اإلصدار وكل احتياطي في بداية ونهاية الفترة بشكل وع

 0 31 7 1 .مستقل 

3 

يساعد تقرير المراجع الخارجي بالحكم على مدى فاعلية وقوة 
نظام الرقابة الداخلية ومستوى اإلفصاح للبيانات المالية في 

 0 34 5 0 .قائمة التغير في حقوق المساهمين

4 

ضاحات المالية في قائمة حقوق زيادة اإلفصاح المحاسبي لإلي
المساهمين يؤدي إلى دعم نظام الرقابة الداخلية ويزيد من 

 0 36 3 0 .فاعليته وقوته

5 

تقوم الشركة باإلفصاح بصورة منفصلة عن رأس المال 
المصرح به والمصدر ورأس المال غير المدفوع والقيمة 

 .االسمية لألسهم وأي حركات تحدث لرأس المال في الفترة
0 4 35 0 

6 

تفصح الشركة عن الحقوق األخرى للمساهمين مع بيان 
الحركة خالل الفترة وأية قيود على التوزيع مثل عالوة 

 0 35 3 1 .اإلصدار واالحتياطيات واألرباح المرحلة 

  α=0.05استخدم الباحث مستوي معنوية 
ة عالي جداً وهو ما يثبت      يالحظ من الجدول السابق لفقرات المجال الثالث بأن مستوى المعنوي         

التغير في حقـوق     المالية في قائمة     تتؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانا       "الفرضية القائلة 
  ".  دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينيةالمساهمين في

  .وبالتالي يثبت صحة الفرضية
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  -:نص على اختبار الفرضية الرابعة والتي ت4-5-4
يؤثر زيادة درجة اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية التـي تعكـسها الـسياسات             "

  ."المحاسبية ودعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية
والختبار الفرضية السابقة فقد استخدم الباحث جدول يبين فيه عدد اإلجابات لكـل خيـار مـن                 

لقة بفقرات المجال األول ونسبته المئوية والوسط الحسابي لكـل فقـرة ووزنهـا              الخيارات المتع 
  -:النسبي وانحرافها المعياري كما في الجدول التالي

  )4-22(جدول رقم 
  

  موافق بدرجة كبيرة 
  

موافق بدرجة 
  متوسطة

  
غير موافق بدرجة 

  كبيرة

  
الوسط 
  الحسابي

  
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  النسبي

    م
  بيان
  
  
        النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  

تعرض البيانات المالية للقوائم   1
المالية في الشركة التي اعمل بها 

علي أساس المحاسبية المحددة 
  كجزء من مستقبل

29  82%  5  12.8%  0  0%  4  0.52705  80%  

تلزم معايير المحاسبة الدولية   2
الشركات باإلفصاح عن السياسات 

  حاسبية المحددة للبيانات الماليةالم
35  90%  3  7.7%  0  0%  4.0789  0.48666  81.16%

تقدم الشركة البيانات المالية   3
متضمنة األهداف والتقديرات 
والتنبؤات واألخطار الرئيسية 

التي تؤثر علي سير 4.0526
عملها مما يعمل علي تحسين نظام 

  الرقابة الداخلية

30  77%  7  17.9%  0  0%  3.9189  0.54662  78.38%

تقوم الشركة باختيار وتطبيق   4
وتطوير السياسات المحاسبية 

الالزمة لكافة البيانات المالية بهدف 
  الحصول علي معلومات أكثر فائدة

31  79.4%  6  15.4%  1  2.6%  4.0526  0.73328  81.11%

تفصح الشركة عن السياسات   5
الخاصة بالعمليات والمعامالت 

ف األجنبي األجنبية مثل الصر
واالعتراف باألرباح والخسائر 

  .الناجمة عنها

29  74.3%  8  20.5%  1  2.6%  3.8947  0.79829  77.89%

تقوم الشركة باإلفصاح عن   6
السياسات المحاسبية المستخدمة 

  .لتحديد الشهرة وحصة األقلية
21  53.9%  13  33.3%  4  10.2

%  3.5  0.95153  70%  

يعتمد تقرير المراجع الخارجي   7
لي صحة تطبيق الشركة للمبادئ ع

والسياسات المحاسبية مما يزيد من 
  .قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

34  87.2%  3  7.7%  1  2.6%  4.2368  0.81983  84.74%
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يؤدي إفصاح الشركة عن   8
السياسات المحاسبية المستخدمة 

إلي دعم وزيادة فعالية نظام 
  .الرقابة الداخلية

  

34  82%  3  7.7%  1  2.6%  4.2632  0.72351  85.26%

تعمل الشركة علي توحيد   9
السياسات المحاسبية المتبعة مثل 
سياسات تحويل العمالت وطرق 

  اإلهالك وطرق تقييم المخزون

32    5  12.8%  1  2.6%  4.0526  0.69544  81.11%

تفصح الشركة عن أي تغيير   10
يحدث في التقديرات المحاسبية إذا 

 مادية ومهمة كان لهذا التغير أثار
سواء في الفترة الحالية أو الفترات 

  الالحقة

32    5  12.8%  1  2.6%  4.0263    80.53%

توجد موافقة من جميع أفراد العينة بان الشركات التي يعملون بها تعرض البيانات الماليـة                ) 1
للقوائم المالية على أساس السياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل وهـذا يـشير إلـي               

 الشركات بالسياسات المحاسبية التي تقوم علي أساسها عرض البيانات المالية ممـا             اهتمام
 .يجعل القوائم المالية تمتاز بالشفافية والمصداقية 

توجد موافقة من جميع العينة بان الشركات تلتزم بمعـايير المحاسـبة الدوليـة الخاصـة                 ) 2
ـ         دل علـي التـزام الـشركات       باإلفصاح عن السياسات المحاسبية للبيانات المالية وهذا ي

بالمعايير الدولية المتعارف عليها ومدي تطبيقهـا الخاصـة باإلفـصاح عـن الـسياسات       
المحاسبية مما يزيد من صحة ودقة ووضوح البيانات المالية المقدمة من الشركات والـذي           

 .بدوره يؤدي إلي دعم نظام الرقابة الداخلية 

دولية الخاصة باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية فـي        وهذا يدل على أهمية معايير المحاسبية ال      
  .الشركات ويشير إلى مدى التزام الشركات بهذه المعايير والسياسات المحاسبية وتطبيقها

 ةتوجد موافقة من جميع أفراد العينة بأن الشركات تفصح عن البيانـات الماليـة متـضمن                ) 3
 على سير عملها مما يؤدي تحسين إلى        األهداف والتقديرات والتنبؤات واألخطار التي تؤثر     

نظام الرقابة الداخلية وهذا يشير إلى أهمية ودور اإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية فـي              
تحسين نظام الرقابة الداخلية وذلك من خالل ما تفصح عنه الشركات متـضمنة األهـداف           

 مما يكسب البيانـات     والتقديرات والتنبؤات واألخطار الرئيسية التي تؤثر على سير عملها        
  .المالية مزيداً من الثقة والمصداقية أمام المستثمرين 

توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن الشركات تقوم بتطبيـق وتطـوير الـسياسات         ) 4
 .المحاسبية الالزمة للبيانات المالية بهدف الحصول على معلومات أكثر فائدة
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. وهى نسبة ضئيلة   %) 2.6(وافقة بدرجة كبيرة بنسبة     إال أن توجد فئة من أفراد العينة غير م        
وهذا يدل على اهتمام الشركات بتطبيق وتطوير السياسات المحاسبية الستخدامها في الحصول            

  . والمستخدمين لهانعلى بيانات ومعلومات مالية أكثر فائدة مما يزيد من ثقة المستثمري
ات تقوم باإلفـصاح عـن الـسياسات        توجد موافقة من معظم إفراد العينة على أن الشرك         ) 5

المحاسبية الخاصة بالعمليات والمعامالت األجنبية مثل الـصرف األجنبـي واالعتـراف            
من أفراد العينـة علـى       %)2.6( الناجمة عنها بالرغم من عدم موافقة        ر والخسائ حباإلربا

  .ذلك
فروق العمـالت   وهذا يشير إلى اهتمام الشركات باإلفصاح عن السياسات المحاسبية الخاصة ب          

وما تحققه من أرباح وخسائر ناجمة عنها مما يكسب البيانات المالية المصداقية والثقـة أمـام                
  .المستثمرين

توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن الشركات تفصح عن الـسياسات المحاسـبية                ) 6
راد العينـة  المستخدمة لتحديد شهرة المحل وحصة األقلية بالرغم من عدم موافقة فئة من أف 

 .بدرجة كبيرة جداً %) 5.1(بدرجة كبيرة ونسبة  %) 5.1(بنسبة 

وهذا إشارة إلى أن بعض الشركات ال تفصح عن السياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد شهرة              
  .المحل وحصة األقلية بالرغم من موافقة معظم أفراد العينة على ذلك

رير المراجع الخارجي يعتمد علـى صـحة      توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن تق         ) 7
المبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة في الشركات والذي يزيد من قـوة وفعاليـة نظـام               
الرقابة الداخلية وهذا يشير إلى أهمية اإلفصاح عن السياسات المحاسـبية التـي تطبقهـا               

فعالية نظـام الرقابـة   الشركات في إعداد البيانات والقوائم المالية ومدى تأثيرها على قوة و   
 .الداخلية

توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن إفصاح الشركات عن الـسياسات المحاسـبية                ) 8
المستخدمة تؤدي إلى دعم وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية وهذا يشير إلى أهمية نظـام               

اليته بالرغم مـن    الرقابة الداخلية وأن اإلفصاح عن السياسات المحاسبية يزيد من قوة وفع          
وهذا يعنـي أن اإلفـصاح عـن     %) 2.6(عدم موافقة بعض أفراد العينة على ذلك بنسبة    

 .السياسات المحاسبية في الشركات يؤثر ويزيد ويدعم نظام الرقابة الداخلية 

توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن الشركات توحد السياسات المحاسبية المتبعـة               ) 9
ل العمالت وهذا يشير إلي اهتمام الشركات بالسياسات المحاسبية المتبعة          مثل سياسات تحوي  

والخاصة بتحويل العمالت وطرق اإلهالك مما يكسب البيانات المالية المـصداقية والثقـة             
وهذا بدوره يؤدي إلي دعم نظام الرقابة الداخلية والذي يساعد المدقق الخارجي على إبداء              
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وصحة البيانات المقدمة من الشركات بالرغم من عدم موافقـة        الرأي الفني المحايد بسالمة     
  %).2.6(بدرجة كبيرة فئة قليلة بنسبة 

توجد موافقة من معظم أفراد العينة على أن الشركة التي يعملون بها تفـصح عـن أي                  ) 10
تغيرات تحدث في التقديرات المحاسبية سواء في الفترة الحالية أو الالحقة وهذا يدل علـى               

ت تهتم باإلفصاح عن مثل هذه التغيرات ونظراً ألهميتها ومدى تأثيرهـا علـى              أن الشركا 
صحة ودقة البيانات المالية المقدمة من الشركات، بالرغم من عدم موافقـة بعـض أفـراد     

مما يكسبها مزيداً من الثقة والمـصداقية أمـام المـستخدمين مـن          %) 2.6(العينة بنسبة   
 . قادرة علي المنافسة في األسواق الماليةمستثمرين وجهات رقابية مما يجعلها

والختبارصحة الفرضيةالرابعة قام الباحث بعمل اختبار االشارة لكل فقرة لمعرفة وسيط كل فقرة             
 و  Ho:M=3 أم ال حيـث أن الفرضـية الـصفرية    3من فقرات المجال الرابع يختلف عن 

    Ho:M≠3الفرضية البديلة 
 

   أم ال3تجابات يختلف عن يوضح وسيط االس) 4-23(جدول رقم 
  )4-23(جدول رقم 

         المجال الرابع

1 

تعرض البيانات المالية للقوائم المالية في الشركة التي أعمل 
 0 32 7 0 .بها على أساس السياسات المحاسبية المحددة كجزء مستقل

2 

َتلزم معايير المحاسبة الدولية الشركات باإلفصاح عن 
 0 35 4 0 .ة المحددة للبيانات الماليةالسياسات المحاسبي

3 

تقدم الشركة البيانات المالية متضمنة األهداف والتقديرات 
والتنبؤات واألخطار الرئيسية التي تؤثر على سير عملها 

 0 30 9 0 .مما يعمل على تحسين نظام الرقابة الداخلية

4 

تقوم الشركة باختيار وتطبيق وتطوير السياسات المحاسبية 
الالزمة لكافة البيانات المالية بهدف الحصول على معلومات 

 0 31 7 1 .أكثر فائدة

5 

تفصح الشركة عن السياسات المحاسبية الخاصة بالعمليات 
والمعامالت األجنبية مثل الصرف األجنبي واالعتراف 

 0 29 9 1 .باألرباح والخسائر الناجمة عنها

6 

 المحاسبية المستخدمة تقوم الشركة باإلفصاح عن السياسات
 0 21 14 4 .لتحديد الشهرة وحصة األقلية
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7 

يعتمد تقرير المراجع الخارجي على صحة تطبيق الشركة 
للمبادئ والسياسات المحاسبية مما يزيد من قوة وفعالية نظام 

 .الرقابة الداخلية 
1 4 34 0 

8 

يؤدي إفصاح الشركة عن السياسات المحاسبية المستخدمة 
 .عم وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخليةإلى د

1 4 34 0 

9 

تعمل الشركة على توحيد السياسات المحاسبية المتبعة مثل 
سياسات تحويل العمالت، وطرق اإلهالك وطرق تقييم 

 .المخزون
1 6 32 0 

10 

تفصح الشركة عن أي تغيير يحدث في التقديرات المحاسبية 
دية ومهمة سواء في الفترة إذا كان لهذا التغير أثاراً ما

 .الحالية أو الفترات الالحقة
1 6 32 0 

  0.05α=استخدم الباحث مستوي معنوية 

بأن مستوى المعنوية عالي جداً وهو ما يثبت        : يالحظ من الجدول السابق لفقرات المجال الرابع      
ـ   المالية   تتؤثر زيادة اإلفصاح المحاسبي للبيانا       "الفرضية القائلة  سها الـسياسات  التـي تعك
  ".  دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينيةالمحاسبية  في

  .وبالتالي يثبت صحة الفرضية
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  -:  اختبار الفرضية الخامسة5-5-4
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين  حول دور االفصاح              "

رقابة والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يعـزى  المحاسبي في دعم نظام ال 
 -:إلى كل من

 ".العمر) هـ(سنوات الخبرة) د(المستوى الوظيفي) ج(التخصص ) ب(المؤهل العلمي ) أ(

  
للمقارنة بين متوسطات إجابة المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظـام الرقابـة               

  .اهمة العامة الفلسطينية بالنسبة للمؤهل العلميوالمساءلة في الشركات المس
تم إيجاد المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت األربعة بالنسبة لحـاملي              

  .الماجستير، البكالوريوس والدبلوم وكذلك المتوسط الحسابي العام
  -:اختبار الفرضية الخامسة حسب المؤهل العلمي*

وية لكل مجال من المجـاالت      ح المتوسطات الحسابية والنسب المئ    يوض )4-24(والجدول رقم   
   -: األربعة حسب المؤهل العلمي

  )4-24(جدول رقم  
  وية لكل مجال من المجاالت األربعة حسب المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية والنسب المئ

 
  اال

  اموع  ال الرابعا  اال الثالث  اال الثاين  اال األول  املؤهل العلمي

  2  2  2  2  2  العدد
  3.6511  3.5778  3.9167  3.7333  3.5455  املتوسط

االحنراف 
  0.1494  0.03143  0.1179  0.09428  0.3857  املعياري

  
  

  دبلوم
  %73.02  %71.6  %78.3  %74.7  %71  النسبة
  33  32  33  33  33  العدد

  4.0937  4.0399  4.2576  3.9985  4.1182  املتوسط
االحنراف 

  0.41546  0.5081  0.4879  0.5677  0.4543  املعياري

  
  

  بكالورس
  %81.87  %80.8  %85.15  %80  %82.36  النسبة
  4  4  4  4  4  العدد

  3.9459  3.9250  4.1250.  3.9250  3.8864  املتوسط
االحنراف 

  0.4099  0.5737  0.2500  0.4272  0.3511  املعياري

  
  

  ماجستري
  %78.92  %78.5  %82.5  %78.5  %77.73  النسبة
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  39  39  39  39  39  العدد
  4.0558  4.0035  4.2265  3.9774  4.0650  املتوسط

االحنراف 
  0.4127  0.5046  0.4612  0.5384  0.5555  املعياري

  
  

  اموع
  %81.11  %80.07  %84.45  %79.55  %8.3  النسبة

وس لكـل مـن     نالحظ من الجدول السابق أن نسبة المبحوثين الحاصلين على درجة البكـالوري           
% 78.92المجاالت األربعة تزيد بنسبة قليلة عن المبحوثين الحاصلين على درجـة الماجـستير              

وأن نسبة قليلة من المبحوثين الحاصلين على درجة الماجستير لكل من المجاالت األربعة تزيـد               
  %).73.02(بنسبة قليلة عن نسبة المبحوثين الحاصلين على درجة الدبلوم 

  -: حظات السابقة فان الباحث يستنتج اآلتيوبناءعلى المال
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات النسب المئوية إلجابـات المبحـوثين               -1

الحاصلين على درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير وإن وجـدت فـروق بـين نـسب               
  .المبحوثين فإن هذه الفروق بسيطة جداً وقليلة

روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحـوثين حـول           وللتأكد من عدم وجود ف    
دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الـشركات العامـة الفلـسطينية     

 .وللتأكد من صحة الفرضية. يعزى إلى المؤهل العلمي

 إذا كانـت  قام الباحث باختبار الفرضية الخامسة بطريقة  اختبار كروسكال وآالس لمعرفة ما     
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحـوثين حـول دور اإلفـصاح               
المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية وتأكيد ودعماً لـصحة المالحظـات والنتـائج فـي          

  .االختبارات السابقة
  :يوضح المتوسط العام المبحوثين حسب المؤهل العلمي  ) 4-25( الجدول رقم 

Mean Rank N المؤهل العلمي  
  دبلوم  2  6

  بكالوريس  33  20.9
  ماجستير  4  19.38
  كلي  39  

من حملة البكالوريس ومقارنة مع عـدد       ) 33(يالحظ من الجدول السابق أن عدد المبحوثين        
المبحوثين من الحاصلين على مؤهالت علمية أخرى كالدبلوم والماجـستير ممـا يعنـي أن               

ركات المساهمة العامة الفلسطينية من حملـة البكـالوريس وقـد         معظم الذين يعملون في الش    
  .تكون الفئة المستهدفة وهي المحاسبيين بشكل خاص
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يوضح المتوسط الكلي إلجابات المبحوثين حسب المؤهـل العلمـي      ) 4-26(إال أن الجدول    
  :كالتالي

  )4-26(جدول رقم 
  دالة االختبارات الحسابية  القيمة
3.249  Chi-square 

3  Df  
0.197  Asymp.sig  

  α = 0.05 وهي أكبر من Sig = 0.197يالحظ من الجدول أن 
 وهنا تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات              
إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظـام الرقابـة والمـساءلة فـي                

  .طينية يعزى إلى المؤهل العلميالشركات المساهمة العامة الفلس
والختبار الفرضية الخامسة تم احتساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال مـن         

  المجاالت األربعة للمبحوثين حسب التخصص وحصل على النتائج المبينة كما في 
 -:اختبار الفرضية الخامسة حسب التخصص *

 والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت األربعة يوضح المتوسط العام) 4-27(الجدول رقم 
  للمبحوثين حسب التخصص

  )4-27(جدول رقم 
  المتوسط العام والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت األربعة للمبحوثين حسب التخصص

   اال  
  التخصص

                    
  اال األول

                 
  اال الثاين

               
  اال الثالث

              
  اال الرابع

  اموع

  25  24  25  25  25  العدد
  4.1982  4.1366  4.3800  4.1940  4.1342  املتوسط

االحنراف 
  0.4037  0.4524  0.3924  0.4647  0.4525  املعياري

  
  

  حماسبة
  %84  %83  %88  %84  %83  النسبة
  8  8  8  8  8  العدد

  3.7770  3.8625  3.7708  3.6250  3.8409  املتوسط
االحنراف 

  0.3733  0.5097  0.4955  0.4773  0.2214  املعياري

  
  

إدارة 
  أعمال

  %76  %77  %75  %73  %77  النسبة
    2  2  2  2  2  العدد

  3.7998  4.0833  4.0833  3.7833  3.5000  املتوسط  
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االحنراف 
  0.3596  0.6678  0.1179  0.1650  0.3214  املعياري

علوم 
  إدارية

  %76  %81  %82  %76  %70  النسبة
  1  1  1  1  1  العدد

  3.7568  3.6000  3.8333  3.8000  3.8182  املتوسط
االحنراف 

  0  0  0  0  0  املعياري

  
  

  رياضيات
  %75  %72  %77  %76  %76  النسبة

علوم 
  3  3  3  3  3  العدد  حاسوب

  3.883  3.4333  4.3889  3.3000  4.5455  املتوسط  

االحنراف   
  0.0949  0.6028  0.2546  0.5292  0.5530  املعياري

  %78  %69  %88  %66  %91  النسبة  
  39  38  39  39  39  العدد  اموع
  4.0558  4.0035  4.2265  3.9774  4.0650  املتوسط  

االحنراف   
  0.4127  0.5046  0.4612  0.5384  0.4555  املعياري

  %81  %80  %85  %80  %81  النسبة  

حوثين في الـشركات المـساهمة العامـة        نالحظ من خالل الجدول السابق أن اكبر عدد من المب         
عن باقي التخصصات األخرى مع العلـم       % 84الفلسطينية تخصص محاسبة حيث بلغت النسبة       

  .أن النسب التخصصات متقاربة جداً وهذا يعزى إلى صغر حجم العينة 
  -:وعليه تم استخالص النتائج التالية

المبحوثين لكل من المجـاالت  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات      -1
  .األربعة بناءا على التخصص وان وجدت فروق فهي بسيطة وقليلة

ولدعم صحة الفرضية التي تقول بعدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية مـن إجابـات           
المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمـساءلة فـي الـشركات               

  . يعزى إلى التخصصالمساهمة العامة الفلسطينية
تم اختبار الفرضية الخامسة  بطريقة أخرى وهي اختبار كروسكال وآالس لمعرفـة مـا إذا                
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح             
المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية وتأكيد ودعماً لـصحة المالحظـات والنتـائج فـي          

وضح المتوسط العام إلجابـات المبحـوثين       ) 4-28(الجدول رقم    كما. ختبارات السابقة اال
  .حسب التخصص
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  )4-28(جدول رقم 
Mean Rank  N التخصص  

  محاسبة  25  21.60
  إدارة أعمال  8  11.94
  علوم مالية  2  11.25

  رياضيات  1  8
  المجموع  36  

 25صين فـي مجـال المحاسـبة        يالحظ من الجدول السابق أن عدد المبحوثين من المتخص        
ومقارنة مع باقي التخصصات األخرى مما يفيدنا بأن المتخصصين في مجال المحاسبة هـم              

  .الفئة المستهدفة في هذا البحث
   يوضح المتوسط الكلي إلجابات المبحوثين حسب التخصص)4-29(الجدول رقم   كما في 

  )4-29(جدول رقم 
  

  دالة االختبارات الحسابية  القيمة
7.217  Chi-square 

3  Df  
0.065  Asymp.sig  
  α = 0.05  وهي أكبر منSig = 0.065 يالحظ من الجدول السابق بأن

وهذا يدل على أن الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فـروق ذات دالـة إحـصائية بـين               
 متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمـساءلة     

  .في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يعزى إلى التخصص
والختبار الفرضية الخامسة  تم احتساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال من             

  .المجاالت األربعة للمبحوثين حسب المسمى الوظيفي وحصل على النتائج المبينة كما في
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  -:ى الوظيفياختبار الفرضية الخامسة حسب المسم*
يوضح المتوسط العام والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت األربعة ) 4-30(جدول رقم 

  .للمبحوثين حسب المسمى الوظيفي
  الا

  املسمى الوظيفي
  اموع  اال الرابع  اال الثالث  اال الثاين  اال األول

  9  9  9  9  9  العدد
  3.9940  3.9889  4.1111  3.9778  3.9495  املتوسط

االحنراف 
  0.3653  0.3371  0.4488  0.4295  0.4094  املعياري

  
  

  حماسب
  %79.88  %79.78  %82.22  %79.55  %79  النسبة
  13  13  13  13  13  العدد

  4.1247  4.0462  4.3077  4.0462  4.1678  املتوسط
االحنراف 

  0.2836  0.5027  0.3323  0.4926  0.3907  املعياري

  
  

  رئيس قسم
  %82.49  80.925  %86.15  %80.92  %83.33  ةالنسب

  7  6  7  7  7  العدد
  4.4123  4.3500  4.5714  4.3857  4.3364  املتوسط

االحنراف 
  0.4365  0.4722  0.3171  0.5146  0.4954  املعياري

  
  
  مدير

  %88.25  %87  %91.42  %87.71  %86.73  النسبة
  3  3  3  3  3  العدد

  3.6503  3.5852  3.8889  3.6556  3.6061  املتوسط
االحنراف 

  0.3629  0.5007  0.0962  0.3501  0.5007  املعياري

  
  

  مفتش
  %74.01  %71.70  %77.45  %73.11  %72.12  النسبة

   
  3  3  3  3  3  العدد

  3.7349  3.7259  3.9444  3.6500  3.7273  املتوسط
االحنراف 

  0.6702  0.9949  1.0046  0.6874  0.2405  املعياري
  

  مراقب

  %74.70  %74.45  %78.89  %73  %74.55  النسبة
  1  1  1  1  1  العدد

  3.5135  3.800  3.3333  3.1000  3.7273  املتوسط
  
  

االحنراف   إداري
  0  0  0  0  0  املعياري
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  %70.27  %76  %66.67  %62  %74.55  النسبة
  1  1  1  1  1  العدد

  4.1892  4.300  4.500  4.200  3.9091  املتوسط
االحنراف 

  0  0  0  0  0  املعياري

  
  

  مساعد مدير
  %83.78  %86  %90  %84  %78.18  النسبة
  1  1  1  1  1  العدد

  3.8919  3.5000  4.3333  29000  4.9091  املتوسط
االحنراف 

  0  0  0  0  0  املعياري

  
  

رئيس قسم برامج 
  وشبكات

  %77.84  %70  %86.67  %58  %98.18  النسبة
  1  1  1  1  1  العدد

  3.9730  4.0000  4.1667  3.9000  3.9091  املتوسط
االحنراف 

  0  0  0  0  0  املعياري

  
  

  مقاصة
  %79.46  %80  %83.33  %78  %78.18  النسبة
  39  38  39  39  39  العدد

  4.0558  4.0035  4.2265  3.9774  4.0650  املتوسط
االحنراف 

  0.4127  0.5046  0.4119  0.5384  0.4555  املعياري

  
  

  اموع
  %81.11  %80.07  %84.07  %79.55  %81.30  النسبة

  
يالحظ من خالل الجدول السابق وبالمقارنة بين الـسنة المئويـة والمتوسـطات إلجابـات               
المبحوثين وذلك من حسب المسمي الوظيفي لكل المجاالت نجد أن النـسبة وظيفـة مـدير                

، %)83.78(هي أعلى نسبة عن باقي الوظائف األخرى ويليه نـسبة مـساعد             %) 88.25(
  % ) ...79.88 (ثم محاسب%) 82.49(ورئيس قسم بنسبة 

  وهذه، ولكن هذه النسب توجد بينهما فروقات قليلة  وهذا يعزي إلى صغر حجم العينة
  . القليلة ال تؤثر علي إجابات المبحوثين لكل المجاالت األربعة حسب الوظيفيت الفروقا
  :وعليه

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من إجابات المبحوثين لكل من المجاالت األربعـة               -1
  .ذلك حسب المسمي الوظيفي، وان وجدت فروق فإنها ال تؤثر ألنها بسيطة وقليلة
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وإلثبات صحة الفرضية بأنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين إجابات المبحـوثين حـول                
دور اإلفصاح المحاسبي في دعم الرقابة والمساءلة في الشركات العامة المـساهمة الفلـسطينية              

 .ظيفييعزي إلى المسمي الو

  
تم اختبار الفرضية الخامسة بطريقة أخرى وهي اختيار كروسكال وآالس لمعرفـة مـا إذا                
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح             
المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية وتأكيد ودعماً لـصحة المالحظـات والنتـائج فـي          

 يوضح المتوسـطات العامـة إلجابـات        )4-31(الجدول رقم    كما في . بقةاالختبارات السا 
  . الوظيفيالمستوىالمبحوثين حسب 

 المـستوى  يوضح المتوسطات العامة إلجابـات المبحـوثين حـسب          )4-31(الجدول رقم   
  .الوظيفي

Mean Rank  N المستوى الوظيفي  
  محاسب  9  16.89
  رئيس قسم  13  22.62
  مدير  7  28.93
  تشمف  3  9.93

  مراقب  3  13.67
  إداري  1  3
  مساعد مدير  1  27
  رئيس قسم برامج  1  15
  مقاصة  1  18
  اإلجمالي  39  

  
يالحظ من الجدول السابق أن كل من المبحوثين الذين يعملون في الشركات المساهمة العامة              
الفلسطينية بوظيفة محاسب، رئيس قسم، مدير، هم أكبر الفئات مقارنة مع بـاقي الوظـائف               

  .األخرى
حيث أن وظيفة محاسب تعتبر من الوظائف األساسية في الشركات المساهمة العامة والـذي              
بدوره يقوم بإعداد كل من رئيس القسم والمدير بالبيانات والتقارير الالزمة لهـم ليـساعدهم               

   )4-32(الجدول رقم  كما في. على اتخاذ القرار والقيام باألعمال اإلدارية بالشكل المطلوب
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  . الوظيفيالمستوىوضح المتوسطات العامة إلجابات المبحوثين حسب ي
  )4-32(جدول رقم 

  دالة االختبارات الحسابية  القيمة
12.20  Chi-square 

8  Df 
0.146  Asymp.sig  

  α = 0.05  وهي أكبر من46Sig = 0.1  يالحظ من الجدول السابق أن 
 وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين     وهذا يؤكد على أن الفرضية الصفرية القائلة بعدم       

متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمـساءلة      
  .في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يعزى إلى المسمى الوظيفي

  -:اختبار الفرضية الخامسة حسب سنوات الخبرة*
لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجـال مـن         والختبار الفرضية الخامسة  تم احتساب ا      

   جدول رقم كما فيالمجاالت األربعة للمبحوثين حسب سنوات الخبرة وحصل على النتائج المبينة 
يوضح المتوسط العام والنسب المئوية لكل مجال من المجاالت األربعـة للمبحـوثين             ) 33-4(

  :سنوات الخبرة حسب
 

  اال
  

  سنوات اخلربة
  اموع  اال الرابع  اال الثالث  اال الثاين  ل األولاا

  7  7  7  7  7  العدد
  3.8456  3.8000  4.1190  3.6857  3.8831  املتوسط

االحنراف 
  0.2586  03958  02089  0.4413  0.5135  املعياري

  
  
اقل 

  سنوات5من
  %76.91  %76  %82.38  %73.71  %77.66  النسبة

  9  9  9  9  9  لعددا
  4.1249  4.2531  4.3333  4.0278  3.9899  املتوسط

االحنراف 
  0.2359  0.4299  0.3536  0.2949  0.2926  املعياري

  
إىل أقل 5من 

 10من 
  سنوات

  %82.50  %85.06  %86.67  %80.56  %79.79  النسبة
  14  13  14  14  14  العدد

  4.0884  3.9154  4.1786  4.0000  4.2136  املتوسط
حنراف اال

  0.524  0.5505  0.6454  0.7082  0.4822  املعياري

  
  

 إىل 10من
 15اقل من 
  %81.18  %78.31  %83.57  %80  %84.27  النسبة  سنة
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  9  9  9  9  9  العدد
  4.0996  4.0395  4.2778  4.1185  4.0505  املتوسط

االحنراف 
  0.4557  0.5481  0.819  0.4776  0.5002  املعياري

  
  

سنة 15من
  فأكثر

  %81.20  %80.08  %85.56  %82.24  %81.10  النسبة
  39  38  39  39  39  العدد

  4.0558  4.0035  4.2265  3.9774  4.0650  املتوسط
االحنراف 

  0.4127  0.5046  0.4612  0.5384  0.4555  املعياري

  
  

  اموع
  %81.12  %80.01  %84.53  %79.55  %81.3  النسبة

 10لى أقل مـن      إ 5يالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة المبحوثين الذين لديهم خبرات من             
سنوات لكل المجاالت األربعة مقارنة مع النسب االخري للمبحوثين مع ذوي الخبرات االخـري              

  %).82.5(حيث بلغت 
 سـنة  15 إلى أقل من 10بينما من %) 81.2( سنة فأكثر 15بينما النسب االخري للمبحوثين من  

متفاوتة بنسبة بـسيطة    وهي نسبة متقاربة جدا و    %) 76.91( سنوات   5، أما أقل من     %)81.81(
  .وهذا يعزي إلى صغر حجم العينة

  :وعليه تم استخالص بعض االستنتاجات اآلتية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين لكل من المجـاالت       -1

  .األربعة وذلك بناء علي سنوات الخبرة وان وجدت فرق فهي قليلة جدا
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحـوثين          ولتأكيد علي صحة الفرضية ب    

حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم الرقابة والمساءلة في الـشركات المـساهمة العامـة               
 .الفلسطينية يعزي إلى سنوات الخبرة

تم اختبار الفرضية الخامسة  بطريقة أخرى وهي اختبار كروسكال وآالس لمعرفـة مـا إذا                
 ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح           كانت هناك فروق  

المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية وتأكيد ودعماً لـصحة المالحظـات والنتـائج فـي          
يوضح المستوى العام للمبحوثين حـسب      ) 4-34(الجدول رقم    كما في . االختبارات السابقة 

  .سنوات الخبرة
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  )4-34(جدول رقم 
  

Mean Rank  N عدد سوات الخبرة  
   سنوات5أقل من   7  13.93
   سنوات10 إلى أقل من 5من   9  23.33
   سنوات15 إلى أقل من 10من   14  20.96
   سنة فأكثر15من   9  19.89
  اإلجمالي  39  

  
 إلى أقل من 10يالحظ من الجدول السابق أن عدد المبحوثين الذين لديهم خبرات تتراوح من             

كبر عدد مقارنة مع المبحوثين اآلخرين حسب سنوات الخبرة ويعني ذلـك أن              سنة هي أ   15
 سنة  15 العامة الفلسطينية لديها من الموظفين يتمتعون بخبرات ألقل عن           ةالشركات المساهم 

  .تجعلهم قادرين على إدارة الشركة واتخاذ القرارات الالزمة
  

  . سنوات الخبرةيوضح المستوى الكلي للمبحوثين حسب) 4-35(الجدول رقم 
  دالة االختبارات الحسابية  القيمة
2.859  Chi-square 

3  Df 
0.414  Asymp.sig  

  

  α = 0.05  وهي أكبر من14Sig = 0.4نالحظ من الجدول السابق أن 
وهذا يؤيد صحة الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                 

 اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمـساءلة  متوسطات إجابات المبحوثين حول دور    
  .في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يعزى إلى سنوات الخبرة
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  -:اختبار الفرضية الخامسة حسب العمر*
والختبار الفرضية الخامسة تم احتساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل مجال مـن         

  الجدول رقم  كما فين حسب العمر وحصل على النتائج المبينة المجاالت األربعة للمبحوثي
 .العمريوضح المستوى العام للمبحوثين حسب ) 36-4(

  
  )4-36(جدول رقم 

     اال
                 

     حسب العمر  
  اموع  اال الرابع  اال الثالث  اال الثاين  اال األول

  2  2  2  2  2  العدد
  4.0135  4.1000  4.1667  3.9000  3.9545  ملتوسطا

االحنراف 
  0.1720  0.2828  0.2358  0.0000  0.1929  املعياري

  
  

أقل من 
   سنة30

  %80.27  %82  %83.33  %78  %79.10  النسبة
  20  19  20  20  20  العدد

  4.0126  3.9357  4.2167  3.8525  4.0768  املتوسط
االحنراف 

  0.4043  0.5113  0.4869  0.5595  0.4912  املعياري

  
  
 30من 

اىل أقل من 
  %80.25  %78.71  %84.33  %76.50  %81.15  النسبة   سنة40

  9  9  9  9  9  العدد
  4.2132  4.2667  4.2407  4.1778  4.1818  املتوسط

االحنراف 
  0.5384  0.6083  05659  0.6241  0.5281  املعياري

  
  

من     
اىل أقل 40

 50من 
  %84.26  %85.33  %84.81  %83.56  %83.64  النسبة  سنة

  8  8  8  8  8  العدد
  3.9972  3.8444  4.2500  4.0833  3.9318  املتوسط

االحنراف 
  0.3222  0.3260  0.3673  0.4098  0.3251  املعياري

  
  
 50من 

  سنة فأكثر
  %79.94  %76.89  %85  %81.17  %78.64  النسبة
  39  38  39  39  39  العدد

  4.0558  4.0035  4.2265  3.9774  4.0650  املتوسط
االحنراف 

  0.4127  05046  0.4612  0.5384  0.4555  املعياري
  اموع

  %81.11  %80.07  %84.53  %79.55  81.35  النسبة
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 إلى أقل من    40 يالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم من             
عـة وهـذا    سنة أعلي بقليل من نسبة المبحوثين اآلخرين حسب العمر في كل المجاالت األرب       50

  .يظهر من خالل النسب حسب العمر للمبحوثين في كل المجاالت األربعة
  %)84.26( سنة 50 إلي أقل من 40حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم من 

 الزيادة القليلـة  هوهذ%) 79.94( سنة فأكثر    50بينما نسبة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم من        
  .غر حجم العينةفي النسب تعزي إلي ص

  .كما أنه يالحظ أن التفاوت بين النسب للمبحوثين حسب العمر هو بسيط وقليل
  :وعليه تم استنتاج اآلتي

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين نسب المبحوثين في كل المجـاالت األربعـة                -1
  .حسب العمر وأن وجدت فروق فأنها بسيطة وقليلة

 عدم وجود فروق داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين وإلثبات صحة الفرضية القائلة ب

حول دور اإلفصاح المحاسبي في دعم الرقابة والمساءلة في الـشركات المـساهمة العامـة               
  . الفلسطينية يعزي إلى العمر

قام الباحث باختيار الفرضية  الخامسة  بطريقة أخرى وهي اختيار كروسكال وآالس لمعرفة              
ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحـوثين حـول دور            ما إذا كانت هناك فرو    

اإلفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية وتأكيد ودعماً لصحة المالحظات والنتـائج             
يوضح المتوسط العام إلجابـات المبحـوثين       ) 4-37(الجدول رقم    .في االختبارات السابقة  

  حسب العمر
  

  )4-37(جدول رقم 
Mean Rank  N العمر  

   سنة30أقل من   2  20
   سنة40 إلى أقل من 30من   20  18.05

   سنة50 إلى أقل من 40من   9  26
   سنة فأكثر50من   8  18.13
  اإلجمالي  39  
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يالحظ من الجدول السابق أنه أكبر عدد من أعمار المبحوثين في الشركات المساهمة العامـة    
، الذين لديهم القدرة على اإلنتاج      20 وعددهم    سنة 40 إلى أقل من     30الفلسطينية تتراوح من    

  .وإعداد التقارير المالية في الشركات واتخاذ القرارات الالزمة
  

  .يوضح المستوى الكلي إلجابات للمبحوثين حسب العمر) 4-38(الجدول رقم 
  )4-38(جدول رقم

    المتوسط الكلي
3.298  Chi-square 

3  Df 
0.348  Asymp.sig  

  

  α = 0.05  وهي أكبر منSig = 0.348 الجدول السابق أن يالحظ من خالل
وهذا يدل ويعزز من صحة الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        
بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور اإلفصاح المحاسبي فـي دعـم نظـام الرقابـة             

  . إلى العمروالمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يعزى
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  -:النتائج والتوصيات: الفصل الخامس
  -:النتائج 1-5

  -:كر منهامن خالل الدراسة النظرية والدراسة الميدانية فقد تم التوصل إلى عدة نتائج نذ
ينية باإلفصاح المحاسـبي عـن   يوجد اهتمام من الشركات المساهمة العامة الفلسط   . 1

جميع بنود عناصر المركز المالي بالقدر الكافي وبدون استثناء وهذا يـشير إلـي              
اهتمام الشركات باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية للمركز المالي ممـا يجعـل            

يـة   منها الجهـات المعن دالبيانات المالية تمتاز بالشفافية والمصداقية والثقة ولتستفي     
 . مركز هذه الشركات في األسواق الماليةوتقوي

وقد وتبين من خالل نتائج التحليل االحصائي للدراسة ان مستوي االفصاح المحاسـبي   
  علي الشركات المساهمة العامة الفلسطينية%) 87(بلغ حوالي 

  
تفصح الشركات المساهمة العامة عن فعالية نظام الرقابة الداخليـة مـن خـالل               . 2

 وهذا يؤكـد علـي دور   )%89.7(حيث بلغت نسبة الموافقين    التقرير الخاص بها    
اإلفصاح في دعم نظام الرقابة الداخلية في الشركات فكلما كـان نظـام الرقابـة               

نـات الماليـة التـي تقـدمها     الداخلية قوي وفعال تزداد الثقة والمصداقية في البيا       
  .الشركات

ز المالي واألرصدة المدينة    فصاح الشركات عن البنود اإلضافية لقائمة المرك       ان  إ   -3
 العادية في قائمـة والدائنة بشكل مستقل وطبيعة ودرجة سيولة الموجودات والبنود غير     

المركز المالي يدل علي وجود اهتمام والتزام الشركات باالفصاح عن مثل هذه البنود              
لتي حيث توجد موافقة من جميع افراد العينة علي ذلك وهذا يعني ان البيانات المالية ا              

 منها الجهات المعنيـة     دتقدمها الشركات تمتاز بالوضوح والشفافية والمصداقية لتستفي      
  .المرجوة والرقابية في إعداد التقارير المالية وتحقيق االهداف

ركات التي يعملون بها تفصح     ن الش وافقة من معظم افراد العينة علي أ      ن وجود م  إ -4
وراق المالية عـن    مومية والقيمة السوقية لأل   نية الع حداث الالحقة لتاريخ الميزا   عن األ 

قيمتها المدرجة في السجالت والمعلومات الرئيـسية الخاصـة بـالموجودات الثابتـة            
كطريقة االستهالك وكذلك المطلوبات ومعدالت الفائدة هذا دليل علي وجـود اهتمـام             

مزيدا من  والتزام من الشركات باالفصاح المحاسبي مما يجعل البيانات المالية تكتسب           
الثقة والمصداقية والشفافية من المستثمرين والتي بدورها تدعم من فاعلية نظام الرقابة            

 .الداخلية
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فصاح عن البيانات المالية في قائمـة       أظهرت الدراسة أن الشركات تهدف من اإل       -5
ظهار مدي قوة وفاعلية نظام الرقابة الداخليـة حيـث بلغـت نـسبة         إلالمركز المالي   

فصاح المحاسبي للبيانات المالية بـشكل      مما يؤكد تاثير زيادة اإل    %) 92.4 (نالموافقي
 .كاف وكامل في دعم نظام الرقابة الداخلية وقياس مدي قوته وفعاليته في الشركات

 
تهتم الشركات المساهمة العامة الفلسطينية باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية في           -6

ن الشركات   موافقة من معظم أفراد العينة علي أ        حيث يوجد اجماع   صلب قائمة الدخل  
 : األتيالتي يعملون بها تفصح في قائمة الدخل من

 
  . لها حسب طبيعتها في قائمة الدخلاإلفصاح عن المصروفات وعرض تحليالً •

 .المعلومات اإلضافية عن طبيعة المصروفات •

ومقارنتها مع  تها  اإليضاحات للبيانات المالية في قائمة الدخل ليسهل فهمها ودراس         •
 .خرىالقوائم المالية األ

رقام البيانات المالية في ظل وجود تضخم كبير في مستويات األسعار وما أثـره        أ •
 .علي القوة الشرائية

 .االفصاح عن المبيعات واإليرادات التشغيلية •

 .رباح والخسائرئر الطارئة وتحميلها علي حساب األالخسا •

ام الشركات باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية في        مدي اهتم  االمر الذي  يشير إلى    
 من الثقة والشفافية والذي بدوره يزيد من فاعلية وقوة نظام          قائمة الدخل يكسبها مزيداً   

 .الرقابة الداخلية

 جميـع   جمع عليه هو ما أ  عداد وتقييم نظام الرقابة الداخلية و     اهتمام الشركات في إ   . 7
 ةة وجود نظام الرقابة الداخلية في الشركات يعمل بكفاء        هميأفراد العينة مما يدل علي أ     

فصاح المحاسـبي للبنـود     عظم أفراد العينة علي أن زيادة اإل      جماع م وفاعلية إال أن إ   
ـ            د مـن   المالية واإليضاحات في قائمة الدخل يدعم وبقوي نظام الرقابة الداخلية ويزي

ة في  يدعم نظام الرقابة الداخلي   ن زيادة اإلفصاح المحاسبي     أفاعليته وكفاءته فهذا يعني     
ن تلتزم باإلفصاح المحاسبي في بياناتها  المالية بالشكل         الشركات لذلك البد للشركات أ    

  .الكامل والكافي لتمتاز بياناتها المالية بالمصداقية والشفافية
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تفصح الشركات المساهمة العامة الفلسطينية عن بنود الدخل التـي تـؤثر بـشكل              . 8
فراد العينة ممـا    همين قد تبين ذلك من خالل موافقة وإجماع أ        قوق المسا مباشر في ح  

يدل علي اهتمام الشركات باالفصاح عن البنود المالية التي تؤثر بشكل مباشـر فـي               
  .الشفافيةبيانات المالية مزيداً من الثقة وحقوق المساهمين والذي يكسب ال

ن بل أفراد العينـة علـي أ       أنه يوجد اجماع وموافقة من ق      كما تبين من الدراسة    . 9
الشركات المساهمة العامة الفلسطينية تقوم بعمل المطابقات الدفترية لكل حـاملي           

نها تفصح بصورة منفصلة عن     ة ونهاية الفترة بشكل مستقل كما أ      االسهم في بداي  
 مدفوع والقيمـة االسـمية      راس المال المصرح به والمصدر وراس المال الغير       

 لراس المال كما تبين أنهـا تفـصح عـن الحقـوق        حركات تحدث  لألسهم وأي 
رباح الموزعة وهذا يـدل علـي اهتمـام         األخرى للمساهمين واالحتياطات واأل   

الشركات باإلفصاح المحاسبي للبيانات المالية التي تؤثر علي حقوق المـساهمين           
مام المساهمين والـذي بـدوره يـدعم         من الثقة والمصداقية أ    مما يكسبها مزيداً  

 . الرقابة والمساءلة في الشركاتمظاويقوي ن

الحكـم  في  ن تقرير المدقق الخارجي يساعد      إن موافقة جميع أفراد العينة علي أ       . 10
علي وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال مرتبط بمستوي اإلفصاح المحاسـبي            
للبيانات المالية في قائمة التغير في حقوق المـساهمين وهـذا يـشير الـي دور       

ي في دعم نظام الرقابة الداخلية والمـساءلة فـي الـشركات            اإلفصاح المحاسب 
 .المساهمة العامة الفلسطينية

ة التغير في حقوق    ن زيادة اإلفصاح المحاسبي لإليضاحات المالية في قائم       تبين أ  . 11
جمـع  ويزيد من فاعليته وقوته وهو مـا أ        نظام الرقابة الداخلية     المساهمين يدعم 

همية ودور اإلفصاح المحاسبي في دعم      ل علي أ  عظم افراد العينة وهذا دلي    عليه م 
  .نظام الرقابة الداخلية والمساءلة في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

ات د اهتمام والتزام من الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بعرض البيان         ووج. 12
ير المحاسـبة  ساس السياسات المحاسبية المحددة وفق معايالمالية للقوائم المالية علي أ 

 المحاسـبية   تو تطبيق وتطـوير الـسياسا     الدولية حيث أن الشركات تقوم باختيار أ      
 نفراد العينة موافقـو  ات اكثر فائدة حيث تبين ان جميع أ       بهدف الحصول علي معلوم   

علي ذلك مما يدل علي اهتمام الشركات بالسياسات المحاسبية التي تقوم علي اساسها             
 المعايير المحاسبية الدولية مما يزيد مـن صـحة ودقـة            عرض بياناتها المالية وفق   
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بيانات المالية المقدمة من الشركات والذي بدوره يؤدي الي دعـم  نظـام    لووضوح ا 
 .الرقابة الداخلية

ن الشركات المساهمة العامـة الفلـسطينية تفـصح عـن           أظهرت الدراسة أ   . 13
  :السياسات المحاسبية اآلتية

 .عمليات والمعامالت األجنبية مثل الصرف االجنبيالسياسات المحاسبية الخاصة بال •

 .قليةشهرة المحل وحصة األالسياسات المحاسبية المستخدمة لتحديد  •

 .وطرق اإلهالك وطرق تقييم المخزونالسياسات المحاسبية الخاصة بتحويل العمالت  •

 الفتـرات   وله تاثير مهم في الفتـرة الحاليـة أ        أي تغييرات في التقديرات المحاسبية اذا كان        
جمع عليه معظم افراد العينة مما يشير علي اهتمام الـشركات باالفـصاح              وهو ما أ   ةالالحق

 المحاسبية بشكل كامل وشـامل ممـا يكـسب بياناتهـا الماليـة الثقـة                تالمحاسبي للسياسا 
  .والمصداقية من قبل المستخدمين لها من جهات محلية وخارجية

 
ثر بعـدة   لي أن نظام الرقابة الداخلية يتأ     توجد موافقة من معظم أفراد العينة ع       . 14

 :عوامل منها

يـسية  خطار الرئ ات للبيانات المالية متضمنة األهداف والتقديرات والتنبؤات واأل       عرض الشرك * 
 . تحسين نظام الرقابة الداخليةعلي سير عملها وهذا يؤدي إلى

والسياسات المحاسـبية  ن تقرير المراجع الخارجي يعتمد علي صحة تطبيق الشركات المبادي   أ* 
 .مما يزيد من قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية

ان افصاح الشركات عن السياسات المحاسبية المستخدمة يؤدي الي دعم وزيادة وفعالية نظـام              *
 .الرقابة الداخلية

ثر وتزداد قوته وفاعليته وكفاءتـه بمقـدار مـا تفـصح                 فإذا كان نظام الرقابة الداخلية يتأ     
شركات عن البيانات المالية ومدي تطبيقها للسياسات المحاسبية المستخدمة وعـرض البيانـات             ال

هميـة ودور  الي مـدي أ يشير ذلك  ن   االهداف والتقديرات والتنبؤات فإ    بصورة واضحة متضمنة  
االفصاح المحاسبي للبيانات المالية في دعم نظام الرقابة الداخلية والمساءلة في الشركات العامـة           

 مـن الثقـة والمـصداقية       لسطينية ويزيد من قوته وفاعيته مما يكسب البيانات المالية مزيـداً          الف
مام المستخدمين لها من مستثمرين وجهات رقابية ومما يجعل الشركات قـادرة علـي             الشفافية أ و

  .المنافسة في سوق األوراق المالية
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ـ  ذات داللة إحصائية بين متوسطات إ      توجد فروق  ال . 15 وثين حـول  جابات المبح
دور االفصاح المحاسبي في نظام الرقابة الداخلية والمـساءلة فـي الـشركات             

 المـسمي   ، التخـصص  ،تعزي الي كل من من المؤهل العلمي      المساهمة العامة   
 .العمر ، سنوات الخبرة،الوظيفي
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  -: التوصيات2-5
  :الية التوصيات التيمكن تقديمفي ضوء النتائج السابقة 

 من االفـصاح المحاسـبي      ن تولي الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات مزيداً       إ . 1
ح الشركات عن البيانات    الرقابة الدخالية بالرغم من إفصا    للبيانات المالية مما يدعم نظام      

  .ية بشكل إيجابيالمال
انات المالية   فصاح المحاسبي للبي   باإل ضرورة التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية      . 2

 مـن   بشكل كاف وكامل مرفقا بها جميع اإليضاحات دون حذف أي منها التي تعد جزءاً             
التقارير المالية وال حتوائها علي جميع بنود المعلومات التي تحتاجها الجهات المـستفيدة             

 .المختلفة

 خـرى نات المالية وأي معلومات إضافية أ     إلزام الشركات بزيادة اإلفصاح المحاسبي للبيا      . 3
 . والشفافيةة من الثقة والمصداقيلتكسب البيانات المالية مزيداً

 إبراز دور اإلفصاح المحاسبي فـي   الى تشجيع األبحاث والدراسات التي تهدف   ةضرور . 4
الشركات وماله من تاثير علي البيانات المالية وفعالية وقـوة نظـام الرقابـة الداخليـة                

 .الشركات على المنافسة في األسواق الماليةولتستفيد الجهات المستخدمة  وتزداد قوة 

كبر بالشركات المساهمة وذلـك بالتاكـد مـن التـزام           رقابية عناية أ  ن تولي الجهات ال   أ . 5
فصاح وسن القوانين والتشرعات الالزمة     ايير المحاسبة الدولية الخاصة باال    الشركات بمع 

 .لالفصاح المحاسبي للمعلومات المالية 

 كالجامعات والمعاهد التجارية تخصيص مـساق علمـي عـن    علي المؤسسات التعليمية  . 6
االفصاح المحاسبي ومعايير االفصاح كمادة علمية تدريس في الجامعات وهذا سـيودي            

م باالفـصاح والـسياسات     لمعـرفته ) المحاسـبين (الي تحسين قدرات الطلبة الخريجين      
 .المحاسبية

معايير المحاسبة الدولية بـشكل  عقد دورات تدريبية للمدققين والمحاسبين وتدريبهم علي        . 7
عام ومعايير االفصاح المحاسبي بشكل خاص وذلك لرفع كفاءة المحاسبين وزيادة قـدرة   

 .المدققين وليكونوا مؤهلين للقيام بعملية التدقيق والمراجعة المالية للشركات

ن تقوم الجهات المختصة في فلسطين بتشكيل لجان مهنية متخصصة لدراسة ومتابعـة             أ . 8
انين الخاصة بمتطلبات االفصاح والعمل علي تطويرها بما يالئم الـشركات والـزام          القو

 .كثر فائدة أ لتصبحتالشركات بهذه المتطلبا
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  استبانة الدراسة

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  غزة–الجامعة اإلسالمية 
  كلية التجارة 
  تير المحاسبة والتمويلبرنامج ماجس

  
 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،
  

دور اإلفصاح المحاسبي في دعم نظـام       (      تتعلق هذه االستبانة برسالة ماجستير بعنوان       
   ). فلسطين-بقطاع غزة  في الشركات المساهمة العامة والمساءلةالرقابة 

  
مين لمؤازرة األبحاث العلمية التي تخدم تطور             وحيث أننا نعهد بكم االهتمام واالستعداد الدائ      

  .مجتمعنا ، فكلنا أمل في تعاونكم معنا من خالل اإلجابة على األسئلة الواردة في هذه االستبانة 

  
    إن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية والمطلوبة بدقة  وموضوعية سيؤدي إلـى إثـراء               

 وتوصيات أكثر دقة ، علما بان هذه المعلومـات          موضوع الدراسة وبالتالي الحصول على نتائج     
  .لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
  وتفضلـوا بقبـول فائـق االحتــرام ،،،

                                                                     
  الباحث                                                                        
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  ةستبيانا
  

 :معلومات عامة عن المجيب: والأ
  :يرجى وضع دائرة حول اإلجابة المناسبة 

    :المؤهل العلمي. 1

  *بكالوريوس. ب *دبلوم     . ا
    *دكتوراة. د  *ماجستير. ج
    : التخصص.2

  *إدارة أعمال . ب *محاسبة . ا
    *       اقتصاد. د  *علوم مالية . ج
                    ).........  يرجى الذكر (أخرى . ه
    :المستوى الوظيفي . 3

  *رئيس قسم. ب *محاسب . ا
  .............)يرجى الذكر( أخرى. د  *مدير . ج

    :عدد سنوات الخبرة . 4

  * سنوات10 إلى أقل من 5من . ب * سنوات5قل من أ. ا
  * سنة 15أكثر من . د  * سنة 15 إلى أقل من 10من . ج
    :العمر . 5

  *سنة 40 إلى أقل من 30من . ب *سنة 30 من قلأ. ا
  *سنة 50أكثر من . د  *سنة 50 إلى أقل من 40من . ج
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  -: اإلفصاح المحاسبي-:ثانيا
  . اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في المركز المالي-:المحور األول 

   م
 بيان

  
موافق 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

  
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  
موافق 
بدرجة 
  متوسطة

  
غير 
  موافق

بدرجة 
  كبير

  
غير 
موافق 
بدرجة 
  كبيرة جداً

تفصح الشركة التي اعمل بها عن جميع بنود   1
عناصر المركز المالي بالقدر الكافي وبدون 

  .استثناء

          

تقوم الشركة باإلفصاح عن فعالية نظام الرقابة   2
  الداخلية من خالل كتابة التقرير الخاص بها

          

ن البنود اإلضافية لقائمة المركز تفصح الشركة ع  3
  المالي بشكل مستقل ومناسب لعملياتها

          

تقوم الشركة باإلفصاح بشكل مستقل عن األرصدة   4
  .الدائنة والمدينة وطبيعة ودرجة سيولة الموجودات

          

توفر الشركة المعلومات المالية الضرورية وذلك   5
مناسب بتصنيف البنود المالية حسب طبيعتها بشكل 

  .في قائمة المركز المالي

          

في قائمة عادية غير التفصح الشركة عن البنود   6
  افيةفالمركز المالي إلكسابها مزيدا من الش

          

تهدف الشركة من اإلفصاح عن البيانات المالية في   7
المركز المالي إظهار مدي قوة وفاعلية نظام 

  الرقابة

          

الالحقة لتاريخ الميزانية يتم اإلفصاح عن األحداث   8
  والمرتبطة بظروف نشأتها في ذلك التاريخ

          

تفصح الشركات عن القيمة السوقية لالستثمارات   9
لألوراق المالية قصيرة األجل إذا كانت تختلف عن 

  قيمتها المدرجة في السجالت المالية

          

تفصح الشركة عن المعلومات الرئيسة الخاصة   10
ثابتة كطريقة االستهالك المستخدمة ات الدبالموجو

ات دوالعمر اإلنتاجي والقيمة الحالية للموجو
  .والرهونات المفروضة عليها

          

تفصح الشركة عن المطلوبات ومعدالت الفائدة   11
وشروط الدفع وكذلك عن قيمة القروض طويلة 

  األجل خالل العام الجاري
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  .ي للمعلومات في قائمة الدخلاإلفصاح المحاسب-:المحور الثاني

    م
  بيان

  
موافق 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

  
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  
موافق 
بدرجة 
  متوسطة

  
غير 
موافق 
بدرجة 

  كبير

غير 
موافق 
بدرجة 
كبير 
  جداً

تفصح الشركة التي اعمل بها عن البيانات في   1
  صلب الدخل

          

تعرض الشركة تحليال للمصرفات في قائمة الدخل   2
   علي حسب طبيعتها أو عملها ضمن الشركةوذلك

          

تقوم الشركة باإلفصاح عن المعلومات اإلضافية   3
  حول طبيعة المصرفات مثل مصروف اإلهالك

          

تفصح الشركة عن اإليضاحات للبيانات المالية في   4
قائمة الدخل ليسهل فهمها ومقارنتها مع بيانات 

  الشركات االخري

          

فعالية نظام الرقابة الداخلية في تزداد قوة و  5
الشركات بمدي اإلفصاح المحاسبي للبيانات الملية 

  في قائمة الدخل

          

قام البيانات المالية في ظل رتفصح الشركة عن أ  6
تضخم كبير في مستويات األسعار لتعكس التغير 
الذي يحدث للقوة الشرائية للعملة المستخدمة في 

  إعداد البيانات المالية

          

تعتبر إدارة الشركة مسئولة عن إعداد وتقييم نظام   7
الرقابة وكذلك التحقق من مدي تنفيذه بكفاءة 

  .وفعالية

          

زيادة اإلفصاح في البنود المالية واإليضاحات في   8
قائمة الدخل يدعم نظام الرقابة الداخلية ويزيد 

  فاعليته

          

ت دا اليراو تهتم الشركة باإلفصاح عن المبيعات   9
   االخريةالتشغيلي

          

تفصح الشركة عن الخسائر الطارئة وتحميلها   10
  .علي حساب األرباح والخسائر
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  اإلفصاح المحاسبي للمعلومات المالية في قائمة التغير في حقوق المساهمين-:المحور الثالث
    م

  بيان
  

  
موافق 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

  
موافق 
بدرجة 
  كبيرة

  
فق موا

بدرجة 
  متوسطة

غير 
موافق 
بدرجة 

  كبير

  
غير 
موافق 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً
تفصح الشركة التي اعمل بها عن التغيرات في   1

حقوق المساهمين كجزء مستقل في بياناتها 
  المالية

          

يتم مطابقة القيمة الدفترية لكل من حاملي األسهم   2
العادية وعالوة اإلصدار وكل احتياطي في بداية 

  هاية الفترة بشكل مستقلون

          

يساعد تقرير المراجع الخارجي بالحكم علي   3
مدي فاعلية وقوة نظام الرقابة الداخلية ومستوي 

اإلفصاح للبيانات المالية في قائمة التغير في 
  حقوق المساهمين

          

زيادة اإلفصاح المحاسبي لإليضاحات المالية في   4
ام الرقابة حقوق المساهمين يودي إلي دعم نظ

  الداخلية ويزيد من فاعلية وقوته

          

تقوم الشركة باإلفصاح بصورة منفصلة عن   5
رأس المال المصرح به والمصدر ورأس المال 

غير المدفوع والقيمة االسمية األسهم وأي 
  حركات تحدث لرأس المال في الفترة

          

تفصح الشركة عن حقوق االخري للمساهمين مع   6
 خالل الفترة وأية قيود علي التوزيع بيان الحركة

مثل عالوة اإلصدار و االحتياطيات واألرباح 
  المرحلة
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  -:اإلفصاح المحاسبي للسياسات المحاسبية المتبعة-:المحور الرابع
موافق   بيان  م

بدرجة 
  كبيرة جداً

موافق 
بدرجة 
  كبيرة

موافق 
بدرجة 
  متوسطة

غير موافق 
  بدرجة كبير

موافق غير 
بدرجة كبيرة 

  جداً

تعرض البيانات المالية للقوائم المالية في   1
السياسات الشركة التي اعمل بها علي أساس 

  المحاسبية المحددة كجزء من مستقبل

          

تلزم معايير المحاسبة الدولية الشركات   2
باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المحددة 

  للبيانات المالية

          

ركة البيانات المالية متضمنة األهداف تقدم الش  3
والتقديرات والتنبؤات واألخطار الرئيسية التي 
تؤثر علي سير عملها مما يعمل علي تحسين 

  نظام الرقابة الداخلية

          

تقوم الشركة باختيار وتطبيق وتطوير   4
السياسات المحاسبية الالزمة لكافة البيانات 

أكثر المالية بهدف الحصول علي معلومات 
  فائدة

          

تفصح الشركة عن السياسات الخاصة   5
بالعمليات والمعامالت األجنبية مثل الصرف 

األجنبي واالعتراف باألرباح والخسائر 
  الناجمة عنها 

          

تقوم الشركة باإلفصاح عن السياسات   6
المحاسبية المستخدمة لتحديد الشهرة وحصة 

  األقلية

          

الخارجي علي صحة يعتمد تقرير المراجع   7
تطبيق الشركة للمبادئ والسياسات المحاسبية 

  مما يزيد من قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

          

يؤدي إفصاح الشركة عن السياسات المحاسبية   8
المستخدمة إلي دعم وزيادة فعالية نظام الرقابة 

  الداخلية

          

تعمل الشركة علي توحيد السياسات المحاسبية   9
لمتبعة مثل سياسات تحويل العمالت وطرق ا

  .اإلهالك وطرق تقييم المخزون

          

تفصح الشركة عن أي تغيير يحدث في   10
التقديرات المحاسبية إذا كان لهذا التغير أثار 

مادية ومهمة سواء في الفترة الحالية أو 
  .الفترات الالحقة
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  مكان العمل  التخصص   المحكماسم  م

  سالميةالجامعة اإل  تدقيق حسابات  يوسف جربوع. د.أ  1

 الجامعة اإلسالمية  محاسبة  على شاهين. د  2

 الجامعة اإلسالمية  محاسبة  عصام البحيصي. د  3

 الجامعة اإلسالمية محاسبة  حمدي زعرب. د  4

 الجامعة اإلسالمية محاسبة  ماهر درغام. د  5

  قصىجامعة األ محاسبة  بد اهللانضال ع .د  6

  التربية والتعليم محاسبة  أكرم حماد. د  7

 الجامعة اإلسالمية حصاءإ  نافذ بركات .د  8

 الجامعة اإلسالمية حصاءإ  سمير صافي .د  9

 الجامعة اإلسالمية  حصاءإ  براهيم عابدإ. أ  10

  
 


