
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
  

  الجامعة اإلسالمية بغـــــزة
  عمادة الدراسات العليـــــا

   التجــــارةـــــــةكلي
  ة والتمـــويلـقسم المحاسب

 
  

مدى داللة القوائم املالية كأداة لإلفصاح عن املعلومات 
 املالية الضرورية الالزمة ملستخدمي القوائم

  لمصارف الفلسطينية المالية المنشورة لقية للقوائمدراسة تطبي
  

  
  إعـداد

  فايـز زهـدي الشلتوني
 

  إشـراف الدكتـور
  عصام البحيصي

  
رسالة مقدمة لقسم المحاسبة والتمويل بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة استكماالً 

  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل
  
  

هـ١٤٢٦-م٢٠٠٥

 



أ  

  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  
  
  

 من عباده العلماء َإمنا خيشى ا  
  

  
 صدق اهللا العظیم



ب  

  

  اإلهــداء
  

" بكل معاني الحب والتقدير لجامعة غزة األولى
  "ةالجامعة اإلسالمي

  
  أهدي هذا البحث المتواضع إلـى

  والدي الحبيبين،،،
  وكلَّ أحبائي،،،



ج  

  
  

  شكـر و تقديـر 
  

  عتراف بالجمیل أتقدم بالتقدیر والشكر بكل االمتنان واال

  الجزیل

  عصام البحیصي/ الدكتور الفاضل... إلى

  ... وإلى

  جمیع من ساھم وساعد في إنجاز ھذا البحث ولو بحرف 

  واحــد



د  

  ملخص الدراسة
  

 المعلومات يهدف هذا البحث إلى توضيح مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن

ستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية، والمساهمة في التعرف على الضرورية الالزمة لم

كيفية تحسين جودة القوائم المالية، والوصول بها إلى المستوى المطلوب من اإلفصاح عن 

  .وفقاً للمعايير الدولية  الفلسطينيةفالمعلومات الواجبة النشر في القوائم المالية للمصار

 القوائم المالية بشكل عام في الفكر المحاسبي من وجهة نظر كما تم توضيح وشرح ماهية

أهم المنظمات المحاسبية العالمية، من حيث مفهومها، وأهدافها، وأهميتها، ومحتوياتها، 

والمطلوب اإلفصاح عنه فيها، والمطلوب اإلفصاح عنه في القوائم المالية للمصارف أيضاً حسب 

د تم تخصيص فصل آخر للتعرف على المصارف في ، وق٣٠المعيار المحاسبي الدولي رقم 

فلسطين من خالل تحديد أنواعها والمهام التي تزاولها، ودور سلطة النقد الفلسطينية في اإلشراف 

  .عليها وإدارة وتنظيم أعمالها في فلسطين

ولقد تم إعداد استبانة من أجل غرض الدراسة الذي تم الوصول إليه من خالل إجابة 

  .ا، حيث اتضحت بعض األمور التي تؤثر على مستوى اإلفصاح في القوائم الماليةالمجتمع عليه

وكان من أهم األمور التي تأثر في اإلفصاح في القوائم المالية للمصارف أن محاسبي 

المصارف ال يطلعون بشكل كاف على المعايير المحاسبية الدولية، كما أنه ال يتم تحديث المناهج 

ت الفلسطينية بما يتوافق مع المناهج العالمية، وأن هناك قصور في تطوير الدراسية في الجامعا

قدرات ومهارات المحاسبين التي يمكن تنميتها من خالل عقد المؤتمرات وإقامة الندوات وتفعيل 

  .دور النقابات المهنية، وهذا يؤثر على إعداد وتجهيز القوائم المالية لهذه المصارف

لفلسطينية األخذ بزمام األمور بشكل أكبر من خالل مطالبة وعليه نوصي سلطة النقد ا

المصارف بتقديم إفصاح أكثر تفصيالً يستفيد منه المستخدمين للقوائم المالية للمصارف 

  .الفلسطينية



ه  

ABSTRACT  
 

      This study aims at clarifying how far the financial statements’ indicators 

used as a tool for publishing the necessary information for the users of the 

financial statements of the Palestinian banks and to contribute to know ways of 

how to improve the financial statements to reach the required level of publishing 

information that should be published in the financial statements of the Palestinian 

banks according to international standards. 

   The nature of the financial statements has been clarified generally in the 

Accountancy study according  to the point of view of the key international 

Accounting organizations pertaining its concepts, goals, importance and contents 

which should be publishing ed and that required to be publishing in the financial 

statements of the banks according to the international accounting standard No 30.   

   Another chapter was devoted for knowledge of the banks in Palestine 

through defining its kinds and tasks and the role of the Palestinian Monetary 

Authority in supervising, managing and organizing its works in Palestine.  

  A Questionnaire was prepared for the purpose of the study that was 

reached by answers of the study community where some issues that affects the 

statements publishing   statements.  The most important issues were that the bank 

accountants are not fully aware of the international accounting standards.  In 

addition, the  curriculums in the Palestinian universities are not updated to be in 

line with the international curriculums.  There is  a shortage in developing 

abilities and skills of the accountants which could be enhanced through holding 

conferences, symposiums and to activate the role of the professional syndicates 

and this affect on the preparing the financial statements of those banks. 

 Therefore, we recommend the Palestinian Monetary Authority to take a 

greater leading role by requesting the banks to provide more detailed statements 

in order to benefit the users of the financial statements of the Palestinian banks.  
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 الفصل األول
  العـام للدراسـة اإلطـار

  
   تمهيد ?

   مشكلة الدراسة?

  فرضيات الدراسة?

  أهداف الدراسة?

  أهمية الدراسة ?

 الدراسة منهجية ?

  محددات الدراسة?

  مصطلحات الدراسة?

 األدبيات السابقة?



 

 ٢

  : متهيد1.1
الصناعة المصرفية عصب الحياة االقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير تعتبر 

فعال في تنمية وإدارة دفة العملية االقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، وفي مختلف 

الستثمارية، ونظراً للمكانة التي تتمتع بها هذه الصناعة، وخصوصاً على الميادين التنموية و ا

الصعيد المحلي، أصبح المجتمع المالي يطالب بنشر بيانات أكثر تفصيالً عن األنشطة االقتصادية 

المختلفة، لذلك جاء االهتمام من جانب اإلدارة في المصارف، والمجتمع المالي بإعادة النظر فيما 

 القوائم المالية، كما أنه تم مطالبة مراجع الحسابات الخارجي للقوائم المالية تضمين يتم نشره في

تقريره كافة الوثائق والبيانات الالزمة لإلفصاح عنها، ولألهمية المتزايدة لإلفصاح حرصت 

المجامع المهنية في العالم على تضمين جميع المعايير الصادرة عنها قواعد خاصة تحدد حدود 

إلفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في القوائم المالية المنشورة، وذلك بقصد وشروط ا

، ١٩٩٣مطر،( لتلك قوائم International Acceptanceتوفير نوع من القبول الدولي

  ).١١٧ص

تناول مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات تلذلك فإن هذه الدراسة 

خدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية، وطرق إعدادها، ومدى الضرورية الالزمة لمست

 وغيره من المعايير الدولية األخرى، 1 ٣٠توفيرها لمتطلبات اإلفصاح الواردة في المعيار رقم 

والمنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية، حيث إن هذه القوائم المالية يستفيد منها أطراف 

لعمالء الحاليين والمرتقبين والجهات الحكومية وغيرهم من األطراف كثيرة مثل المستثمرين وا

رها حصول المراجع ياألخرى، كما أنه أصبح من أولويات عملية المراجعة الخارجية، ومن معاي

                                                
  اإلفصاح في القوائم المالیة للبنوك، والمؤسسات المالیة المشابھة  :٣٠ المعیار رقم  1



 

 ٣

من المصرف مبيناً به األسس، والمعايير التي ) خطاب اإلفصاح العام (1على خطاب التمثيل

ية، وأنه قد تم تقديم كافة المعلومات له والتي لها أثر على إظهار اعتُمدت في إعداد القوائم المال

القوائم المالية للمصرف بعدالة، وعلى الرغم من أن فعالية هذا الخطاب كدليل ليست مماثلة 

 واإليضاحات األخرى التي تتعلق بالقوائم المالية التي يحصل عليها 2لفاعلية خطابات المصادقات

 أثناء عملية المراجعة، إال أن حصول المراجع على هذه 3ف ثالثالمراجع الخارجي من طر

اإليضاحات والبيانات المكتوبة يعتبر بمثابة أحد األدلة الهامة في عملية المراجعة، لذلك تسعى 

لتعرف على مدى اإللتزام الفعلي بقواعد اإلفصاح المنصوص عليها في هذه الدراسة إلى ا

إعداد ونشر القوائم المالية الختامية الخاصة بالمصارف المعايير المحاسبة الدولية عند 

  .الفلسطينية

وفي الوقت الذي يحتاج فيه مستخدمو القوائم المالية وخصوصاً المستثمرين مـنهم إلـى              

 والالزمة التخاذ القرارات االستثمارية في الوقت المناسـب والتـي تعـود             4المعلومات المتوفرة 

المصارف الفلسطينية تختلف بعضها عن بعض فـي الـسياسات          عليهم بالفائدة العظمى، نجد أن      

والطرق المحاسبية المستخدمة في إعداد تلك القوائم والتي تهم هؤالء المـستخدمين فـي اتخـاذ               

القرارات، كما أننا نجد أن هذه القوائم ال يتوفر بها إفصاح عن بعض المتطلبـات التـي يعتمـد                  

متعلقة بتوجيه مدخراتهم وذلك لضمان أفضل عائد ممكن        عليها المستخدمون في اتخاذ قراراتهم ال     

  ).م٢٠٠٤الكحلوت، (مع األخذ في االعتبار عناصر المخاطرة المرتبطة بتلك االستثمارات

وعليه ومن أجل رفع مستوى الثقة والشفافية في القوائم المالية للمصارف الفلسطينية، 

معايير التي تعزز الشفافية واإلفصاح بحثت هذه الدراسة مدى االلتزام بمجموعة القواعد وال
                                                

 حصول المراجع على كتاب تمثیل منفصل یتعلق بمعامالت خاصة، أو أحداث آخرى خالل إجراء عملیة  1
 )٢٩٠،ص٢٠٠٢جربوع،(المراجعة

وتتضمن مثل ھذه الخطابات تفویضًا من .  یتم إرسال خطابات المصادقة من قبل المراجع، ویطلب من المدینین الرد مباشرة إلى المراجع 2
 ) .٢١٦، ص٢٠٠٢جربوع،( لإلفصاح عن أیة معلومات ضروریة إلى المراجعاإلدارة إلى المدینین

  .  ھم عمالء المصرف، حیث یعتبروا أطراف خارج المؤسسة 3
 . وھي المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة المنشورة من بیانات وأرقام وشروحات 4



 

 ٤

المالئم بأسلوب يتفق مع معايير الجودة المحاسبية والمالية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي 

والمعرفة بدور الشفافية واإلفصاح المحاسبي في تعزيز الرقابة والمساءلة في المصارف 

ورة، وإعدادها على أسس ومعايير الفلسطينية، ورفع مستوى جودة وفعالية القوائم المالية المنش

المحاسبة لدعم المصداقية والثقة في المعلومات والتقارير المالية التي تصبح ذات جودة عالية، 

  .    وتفي باحتياجات المستخدمين لهذه التقارير

  : مشكلة الدراسة١.٢
 القوائم المالية األساسية واإليضاحات( في المخرجات تظهر أهمية العمل المحاسبي

 تمثل أداة مفيدة ومؤثرة تمت العناية بها، وتم إظهارها بدقة وشفافية فإنهاالتي إن  )المتعلقة بها

على نتائج األعمال التي تعبر عنها هذه القوائم، ولقد تبين من خالل مسح مبدئي لمجتمع الدراسة 

رية في القوائم أن المصارف الفلسطينية ال تولي اهتماماً كافياً باالفصاح عن المعلومات الضرو

شاهين، (المالية وقد رافق ذلك ضعف في اإلمكانيات البشرية وتدني مستوى الخبرة لديها

وعدم مواكبة الجامعات الفلسطينية للتطور العالمي في المناهج الدراسية بشكل دائم ) م١٩٩٥

حث الرئيسي وأوالً بأول يؤثر سلباً على شفافية وداللة القوائم المالية، وعليه تمحور سؤال الب

  :  بالشكل التالي

ما هي متطلبات االفصاح الالزمة في القوائم المالية للمصارف الفلسطينية التي تجعلها 

  ذات داللة كافية تمكن مستخدميها من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ودقيق؟ 

 :فرضيات الدراسة ١.٣

r  الحالي المعلومات ال توفر القوائم المالية األساسية للمصارف الفلسطينية بوضعها

 .الكافية والالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف



 

 ٥

r  ال توجد عالقة معنوية بين متغيرات داللة القوائم المالية للمصارف الفلسطينية

 .ودرجة اإلفصاح الالزمة لمستخدمي هذه القوائم

r التتباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى آخر. 

r  "     أفراد المجتمع حول مدى داللـة القـوائم الماليـة كـأداة             آراءال يوجد فرق بين 

لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القـوائم الماليـة  يعـزى             

  ")٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ذكر، أنثى(للجنس

r      داة لإلفصاح   أفراد المجتمع حول مدى داللة القوائم المالية كأ        آراءال يوجد فرق بين

عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية  يعزى لمجال العمـل            

  "،)٠,٠٥(عند مستوى داللة 

r "     أفراد المجتمع حول مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح          آراءال يوجد فرق بين 

خبرة العمليـة  عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية  يعزى لل     

 ")٠,٠٥( المحاسبة للمصارف عند مستوى داللة أوفي مجال التدقيق 

r      أفراد المجتمع حول مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح          آراءال يوجد فرق بين 

عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية  يعزى لمستوى اطالع           

  ")٠,٠٥(ير المحاسبة الدولية  عند مستوى داللة المحاسبين والمدققين على معاي

  :  أهداف الدراسة١.٤

r  توضيح مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية

 . الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية

r            اليـة  تحديد مدى كفاية مستوى اإلفصاح عن المعلومات الموجود في القـوائم الم

 للمصارف الفلسطينية وهل يمكن به نيل ثقة مراجعي ومستخدمي هذه القوائم؟



 

 ٦

r             المساهمة في التعرف على كيفية تحسين جودة القوائم المالية، والوصول بها إلى

المستوى المطلوب من اإلفصاح عن المعلومات الواجبة النشر في القوائم المالية           

  .الدولية الفلسطينية، وفقاً للمعايير فللمصار

  :  أهمية الدراسة١,٥

تنبع أهمية الدراسة من الهدف الذي تسعى إليه، كما تنبع أهميتها أيضاً من المجـال               

الذي تناولته، وهو قطاع المصارف، القطاع الذي يعتبـر مـن أهـم القطاعـات               

االقتصادية في فلسطين، وعليه فإن أهمية الدراسة تعود إلى إظهار واقع االفصاح            

القوائم المالية للمصارف الفلسطينية، وكيفية تطويره بما يـؤدي إلـى           الحالي في   

خدمة مستخدمي تلك القوائم، األمر الذي ينعكس بدوره بشكل إيجابي على تطوير            

األداء المصرفي وزيادة مستوى الشفافية في مخرجات العمل المصرفي مما يدعم           

 . ثقة المستخدمين

  : منهجية الدراسة١,٦

  : البيانات مصادر جمع١,٦,١

تم االعتماد على كلٍّ من المصادر األولية والثانوية في جمع البيانات، فالمصادر األولية تم 

كلٍّ من فئة إدارات البنوك وفئة شركات  على ت وزعةالحصول عليها من خالل تصميم استبان

 .لمصارف الفلسطينيةالتدقيق للقوائم المالية ل

تم الحصول عليها باإلطالع على الدراسات السابقة في هذا         أما بالنسبة للمصادر الثانوية فقد      

  .المجال، واالعتماد على الكتب والمجالت والمنشورات والتقارير واإلحصاءات المختلفة



 

 ٧

  : منهجية التحليل١,٦,٢

ييم مدى داللة القوائم المالية ل وصف وتقواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحا

ل المنهج واالمعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية، ويحداة لالفصاح عن أك

 فى التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها ليلي أن يقارن ويفسر ويقيم أمالًالوصفي التح

  .التاليةسيؤول إليه في المراحل  كما الدراسةرصيد المعرفة عن موضوع 

  : الدراسة أداة ١,٦,٣

 : الخماسي في قياس اإلجابات علـى فقـرات االسـتبانة انظـر            "ليكرت"استخدم الباحث معيار    

  :وتنحصر اإلجابات المستخدمة وفق التصنيف التالي) ١(رقم االستبانة في ملحق 

  ارفض بشدة  ارفض  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  

  :يل أقسام كالتاسبعةإلى ) ١انظر ملحق رقم ( وقد قسمت االستبانة 

 مثـل   المجتمـع  فقرات، وتحتوي على المعلومات العامة عن أفراد         ٨  يتكون من     :لو القسم األ 

 والخبـرة   ،والجامعة التي تخـرج منهـا      والتخصص،   ،والعمر، والدرجة العلمية   الجنس،

ومستوى اطالع الموظف على    ،   في مجال التدقيق أو المحاسبة للمصارف      العملية للموظف 

  .ومكان العمللية، معايير المحاسبة الدو

مدي توفير القوائم المالية األساسية      فقرات وتحتوي تلك الفقرات على       ٩يتكون من    :الثانيالقسم  

للمصارف الفلسطينية في الوضع الحالي للمعلومات الكافية والالزمة لمـستخدمي القـوائم            

  .المالية



 

 ٨

ة للمـصارف الفلـسطينية مثـل       فقرة واحدة وتهتم بتحديد القوائم المالي     يتكون من    :الثالثالقسم  

القوائم المالية للمصارف والمركز المالي و الدخل و التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة و                 

  .التدفقات النقدية

 فقرات فرعية وتهتم بتحديد مـدى اعتمـاد         ٥فقرة واحدة منقسمة إلى     يتكون من   : الرابعالقسم  

 قسمت بـدائل اإلجابـة وفـق        المستخدمين على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية، وقد      

  :المقياس التالي

  ال أدري  غير مهمة  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً  التصنيف

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  الدرجة

  

العالقة المعنويـة بـين بنـود    رات على ق، وتحتوي تلك الف فقرة١٥ويتكون من  : الخامسالقسم  

  .مالية للمصارف الفلسطينية لمستخدمي القوائم الةالقوائم المالية ودرجة اإلفصاح الالزم

، ويبين تباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة          فقرات ٥يتكون من    : السادسالقسم  

من مصرف إلى آخر على الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعرض واإلفصاح طبقـاً              

  .للمعايير الدولية

ناول متطلبات اإلفـصاح  مفتوح يتة وهي عبارة عن سؤال  احديتكون من عبارة و    : السابعالقسم  

  .الالزمة في القوائم المالية للمصارف

   ) فقرة٤٤(وبذلك یكون عدد فقرات االستبانة 
  : صدق وثبات االستبيان١,٦,٤

  : وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليالدراسةقام الباحث بتقنين االستبيان قبل توزيعه على عينة 

 .تأكد من صدق االستبيان بطريقتينقام الباحث بال : صدق االستبيان



 

 ٩

  :صدق المحكمين )١

عرض الباحث االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت مـن خمـسة أعـضاء مـن        

 والمحاسـبة واإلحـصاء وقـد       دارةأعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة متخصصين في اإل        

 وتعـديل فـي ضـوء        السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حـذف         راءاستجاب الباحث آل  

: انظر –مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية              

  ).١(ملحق رقم 

 : صدق المقياس )٢

  :صدق االتساق الداخلي لفقرات االختبار: الًأو

 )٢٥(وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبيان على عينة استطالعية مكونة من             

  .ستبانة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لفقرات االستبانةا

  :الدراسة مجتمع ١,٦,٥

  :المصارف الفلسطينية: أوالً

r بنك فلسطين المحدود.  

r التجاري الفلسطيني البنك.  

r بنك االستثمار الفلسطيني.  

r بنك القدس للتنمية واالستثمار.  

r بنك فلسطين الدولي.  

r اإلسالمي الفلسطينيبنكال .  

rالبنك اإلسالمي العربي . 

rبنك األقصى اإلسالمي . 

r بنك االستثمار العربي الفلسطيني للتنمية واإلعمار.  



 

 ١٠

مكاتب تدقيق الحسابات العاملين في قطاع غزة، والمعتمدين من قبل سلطة النقد : ثانياً

  :الفلسطينية لمراجعة حسابات المصارف

rوينغ ت شركة أرنس .  

rشركة سابا وشركاهم .  

rشركة الوفاء وشركاهم .  

rالشركة الفلسطينية للتدقيق . 

rشركة يعقوب اليوسف . 

rشركة طالل أبو غزالة للتدقيق .  

r Pric Water House 

  :الدراسة عينة ١,٦,٦

 الباحث بتوزيع اإلستبانة على جميع المـصارف الفلـسطينية، ومـدققي الحـسابات              قام

  . قطاع غزةفي الخارجيين

  : تحليل البيانات١,٦,٧

اإلحصائي حيث تـم اسـتخدام األسـلوب         SPSSتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج      

اإلحصائي الوصفي المتمثل في حساب النسب المئوية، والوسط الحسابي، وإيجاد العالقـة بـين              

 ما تم الوصول إليـه      المتوسطات، كما تم دراسة العالقات بين المتغيرات المستقلة والتابعة حسب         

  .بهذه الدراسة

  

  

  



 

 ١١

  :مصطلحات الدراسة خمتصرات و١.٧

FASB   : Financial Accounting Standards Board. 
AICPA  : American Institute of Certified Public Accountants. 
T.B        : Trueblood Committee. 
SFAC    : Statements of Financial Accounting Concepts. 
IASC:   Internatinal Accounting Standards Committee 
AASB: Australian Accounting Standard Board 
IFRS: International Financial Reporting Standards 

 
  

  :اإلفصاح

هو كفاية العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية وأنها تظهر بعدل المركـز المـالي                 

  .ئج أعمالها وتدفقاتها النقدية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليهاللمنشأة ونتا

  :مستخدمي القوائم المالية

هم الفئات المستخدمة للقوائم داخل المصارف مثل رجال اإلدارة، والعاملين في   

المصارف، والعاملين خارج المصارف مثل الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب، والمستثمرين 

  .إلخ....والمرتقبين، ووزارة التجارة، و سلطة النقدالحاليين، 

  : حمددات الدراسة١.٨

v  الوطنية(الفلسطينيةاقتصرت الدراسة على المصارف.( 

v  كمستخدمين ق يدقفئة شركات التواقتصرت الدراسة أيضاً على كلٍّ من فئة إدارات البنوك

  . صارف الفلسطينيةداخليين للقوائم المالية للم

  



 

 ١٢

  :السابقة األدبيات 1.8

لمدى داللة القوائم المالية كاداة لإلفـصاح عـن المعلومـات            من األهمية البالغة     بالرغم

الكافي مـن    االهتمام أن هذا الموضوع لم يلق       الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية، إال     

مـات  النزاهة، والشفافية في تقديم اإلفصاح الكافي عـن المعلو   انب  و، وخصوصاً ج  جميع جوانبه 

وما التي تمكن المستخدمين الخارجين لهذه القوائم من االستفادة منها بشكل معقول، وبغير خداع،              

التي تجبر اإلدارة على اإلفصاح الكافي عن المعلومات بشكل متوازن مـع مـصلحة               السبلهي  

 لوضـع  تبنيها  الرقابيةسلطة ال التي يجب على القوانين والضوابط ، وما هي    )صرفلما(المؤسسة  

معايير تضمن بها التزام المصارف الفلسطينية باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بقوائمها المالية            

  .المنشورة

وقد قام الباحث بدراسة نظرية في مجال اإلفصاح في القوائم المالية بشكل عام من خالل 

 التي تناولت المعايير الدولية والمعايير األمريكية واألسترالية، ومن خالل الدراسات السابقة

  :موضوع اإلفصاح فكان من ضمن هذه الدراسات ما يلي
 ) م١٩٩٠( دراسة توفيق .١1.8

 العام وتقييم مدى توافرها في التقارير المالية للـشركات       اإلفصاحقياس متطلبات العرض و   "حول  

سـة  وقد تناولـت الدرا "  العام بالمملكة العربية السعودية  اإلفصاحالمساهمة وفي معيار العرض و    

قضية مدى وفاء المتطلبات من اإلفصاح للقوائم المالية ذات الغرض العام لالحتياجات الواقعيـة              

للمستفيدين الرئيسيين في المملكة حالياً ومستقبالً، وذلك بهدف زيـادة فعاليـة معيـار العـرض             

  :واإلفصاح العام، وقد عني الباحث بتحقيق هذا الهدف من خالل

المستفيدين من التقارير المالية الالزمة لهم، مع بيـان المنـاهج           دراسة نظرية تناولت تنوع      •

  .الممكن اتباعها؛ لزيادة فاعلية وفاء التقارير المالية باحتياجات المستفيدين



 

 ١٣

دراسة ميدانية للتعرف على متطلبات العرض، واإلفصاح العام بالنسبة لقطاعات المستفيدين            •

بما استوجبه معيار العرض و اإلفصاح من ناحيـة،  الرئيسيين في المملكة، إلى جانب مقارنتها     

وما تم عرضه واإلفصاح عنه فعالً في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة الـسعودية              

 .من ناحية آخرى

وقد أتاحت هذه الدراسة بيان سبل زيادة فعالية العرض واإلفصاح في المملكـة العربيـة     

ن التباين بين متطلبات العرض واإلفصاح بين قطاعات        السعودية، وذلك من خالل ما أوضحته م      

المستفيدين الرئيسيين، والتعرف على القطاعات التي تناسبها التقارير ذات الغـرض الخـاص،             

والقطاعات التي تناسبها التقارير ذات الغرض العام، وتحديد محتوياتها حاليـاً ومـستقبالً، هـذا           

لمساهمة السعودية لمتطلبات معيار العرض واإلفصاح      باإلضافة إلى تقييم مدى تطبيق الشركات ا      

 .                                                                   العام

  )م١٩٩٠(يماني، وعبد المعطي   دراسة١,٨,٢

 في القـوائم الماليـة      اإلفصاح العام على مستوى     اإلفصاحاألثر المتوقع لمعيار العرض و    "حول  

حيث تناولت هذه الدراسة األثر المتوقع الذي أحدثه جعل         " ركات المساهمة السعودية  المنشورة للش 

معيار العرض واإلفصاح العام إلزامياً على مستوى اإلفصاح فـي القـوائم الماليـة للـشركات                

المساهمة في المملكة واإليضاحات المرفقة بها، وقد أوضحت الدراسة أن هناك العديد من البنود              

اإلفصاح عنها بنسب متفاوتة وبالتالي فإن صدور المعيار وجعله إلزامياً سوف يؤدي            التي ال يتم    

إلى زيادة مستوى اإلفصاح في القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة السعودية، علماً أنـه              

يجب االستمرار في وضع المعاييرة التي تعتبر عملية مستمرة من خالل ما أثبتته تجارب الـدول           

  .مة، وهذا األمر يدركه كل مهني يمارس مهنة المحاسبةالمتقد

  



 

 ١٤

  ) م١٩٩٣( دراسة مطر ١,٨,٣

 الفعلي في القوائم المالية المنـشورة للـشركات المـساهمة           اإلفصاحتقييم مستوى   حول  

 عليها في أصول المحاسبة الدوليـة وقـد          المنصوص اإلفصاحالعامة األردنية في ضوء قواعد      

ستوى اإلفصاح الفعلي عن المعلومات المحاسبية المتوفرة في البيانات         هدفت الدراسة إلى تقييم م    

المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة األردنية، وذلك بالمقارنـة مـع شـروط وقواعـد               

  .اإلفصاح المنصوص عليها  في أصول المحاسبة الدولية 

ت أن الـشركات  وقد اشتملت الدراسة على جانب نظري، وجانب ميداني اختباري، وأظهر   

 صمن متطلبات، وشروط اإلفصاح المنـصو     %) ٨٠(المساهمة األردنية تلبي بوجه عام حوالي       

عليها في أصول المحاسبة الدولية، وهو إلى حد ما مستوى معقول إال أن هذا اإلفصاح يتفـاوت                 

ـ                  ـ  في مداه سواء في ما بين القوائم المالية األساسية، أو في ما بين عناصر كل قائمة منه  ىا عل

حدة، وذلك يوجب على إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية، وكذلك مدققي حساباتها إيالء             

عناية أكبر نحو تحقيق االتساق المطلوب في اإلفصاح الفعلي الموفر على مستوى جميـع هـذه                

  .القوائم، وبشكل يزيد من فعاليتها كمصدر للمعلومات

  ) ٢٠٠٢(  دراسة حسن ١,٨,٤

لدراسة اإلفصاح العام وأهميته لمستخدمي القوائم المالية حيث إن المعـايير هـي             تناولت ا 

الضابط الذي يتم بموجبه إعداد هذه التقارير وعرضها بصورة تجعلها أكثر مـصداقية وتكـون               

مكان ثقة للجهات المقدمة لها، وقد ظهرت أهم النتائج مع حسن أن الدور الذي تلعبـه المعـايير                  

 التقارير المالية وإخراجها بصورة تجعلها مفيدة لمستخدميها وبـدونها فـإن            المحاسبية في ضبط  

التقارير المالية قد تكون مضللة في إتخاذ القـرار، كمـا أن آراء مجتمـع بحثـه أكـدت دور                    

اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية وأهيتها في تسهيل قراءة تلك القوائم، وعليه أوصى الباحـث              



 

 ١٥

كامل بتطبيق المعايير المحاسبية من قبل معدي القوائم المالية، وأوصى أيضاً           بضرورة اإللتزام ال  

بالتوسع في شرح السياسات الحاسبية المتبعة وإظهار تفاصيل األرقام الواردة في صلب القـوائم              

  .وباإليضاحات المرافقة لها حتى تسهل فهم محتوى تلك القوائم

  )٢٠٠٣( دراسة خشارمة ١,٨,٥

اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والشركات المالية المشابهة حول قياس مستوى 

حيث تناول خشارمة متطلبات المعيار ) ٣٠(معيار المحاسبة الدولي رقم "المندمجة في األردن 

ببنود، قسمت إلى أجزاء رئيسية األول تضمن متطلبات المعيار الخاصة بقائمة ) ٣٠(الدولي رقم 

والثاني تضمن متطلبات المعيار الخاصة بالميزانية العمومية، وقد الدخل واألرباح والخسائر، 

إلى عدة نتائج كان من أهمها اتفاق المجيبين في الشركات المالية المندمجة ت الدراسة خلص

، كما أوصى بمتابعة ٣٠العاملة في األردن حول أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

ءم مع المعايير المحاسبية الحديثة لتلبي حاجة البنك ومدققي المستجدات في العمل المصرفي ليتال

  .الحسابات

  )٢٠٠٤( دراسة نشوان ١,٨,٦

 موضوع تطوير وإعداد ونشر القوائم المالية في إطار معـايير المحاسـبة         ت الدراسة تناول

در فأشار أن األهمية النسبية تزداد للبيانات المنـشورة كمـص         الدولية في ضوء التغيرات البيئية      

للمعلومات التي تخدم اتخاذ القرارات في المؤسسات االقتصادية، وبخاصة في ظـل التـأثيرات              

الهامة والمختلفة للعولمة، ولكي تفي هذه البيانات المالية المنشورة بإحتياجات مـستخدميها كـان              

ئم البد من أن تتسم المعلومات بقدر معقول من المصداقية، وقد كان من أهـم النتـائج أن القـوا                  

المالية تعاني من قصور شديد وأن المعلومات المحاسبية التي يمكن استخالصها من هذه القـوائم               

ال تعبر عن طبيعة المركز المالي، وال تساعد في اكتمال محتوى المعلومات، كما تعتبر معـايير                



 

 ١٦

بعـد أن   المحاسبة الدولية بمثابة المرجع الذي يسترشد به المهنيون في جميع أنحاء العالم خاصة              

يتم تكييف التطبيق بما يتالءم مع متطلبات البيئة االقتصادية، وقد شكلت الدوائرالضريبية أكثـر               

األطراف استخداماً للقوائم المالية، وأوصى نشوان بضرورة وضع إطار عام للنواحي المحاسبية            

حاسـبة  وإلزام الوحدات االقتصادية به، مع ضرورة الوحدات االقتصادية بتطبيـق معـايير الم            

  .   الدولية مع األخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية الفلسطينية

 اإلفصاح في القوائم علىقد ركزت سات السابقة اأغلب الدر وبناء على ما سبق نجد أن 

المالية للشركات المساهمة ما عدا إحدى الدراسات التي تناولت قياس مستوى اإلفصاح في 

ركات المالية المشابهة المندمجة في األردن، وعليه يعتقد الباحث أن البيانات المالية للبنوك والش

الموضوع الذي تتناوله هذه الدراسة يتطرق إلى موضوع هام يتعلق بمدى داللة القوائم المالية 

المنشورة للمصارف  كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية

 التعرف على واقع القوائم المالية المنشورة للمصارف الفلسطينية والوقوف ، حيث سيتمالفلسطينية

على داللة عمليات اإلفصاح فيها واقتراح السبل والوسائل الالزمة لتطويرها بما يؤدي إلى خدمة 

  .  مستخدمي القوائم المالية وزيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في تلك القوائم 



 

 ١٧

 

  يـل الثانـالفص
  

   املالية يف الفكر احملاسبيالقوائم
  

  
 .المقدمة ?

 ).محتوياتها-أهميتها-أهدافها-مفهومها( القوائم المالية ?

 . مستخدمي القوائم المالية ومجاالت االستخدام?

   . القوائم المالية من وجهة نظر أهم المنظمات المحاسبية العالمية?

  

  



 

 ١٨

  :ةـــ املقدم٢.١
مات يقوم بتجميع، وتوصيل المعلومات االقتصادية عن نظام للمعلوالمحاسبة هي           

منشأة معينة إلى عدد كبير من المستخدمين ومختلف األشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه 

كيسو، ( والمديريين والمصالح الحكومية، وغيرها نمن المستثمرين والموردي المنشأة،

مخرجات األساسية لهذا النظام والموصل وتعتبر القوائم المالية هي ال) ٢٢،ص١٩٩٩وويجانت،

األساسي للمعلومات ، هذا وتختلف مفاهيم ومحتويات القوائم المالية التي تعدها المنشآت باختالف 

الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة، واختالف مفهومها للمستخدم النهائي للمعلومات الواردة في هذه 

بهجت، (فصح عن كل ما من شأنه أن يجعلها غير مضللة القوائم، كما أن التقارير المالية يجب أن ت

وهذا الفصل يتناول مفهوم القوائم المالية، وأهميتها ومحتوياتها بشكل عام . )٦١م، ص١٩٩٠ويماني، 

  .، وكذلك من وجهة نظر عدة منظمات مهنية في العالم

  ):حمتوياتها-أهميتها-أهدافها- مفهومها( القوائم املالية ٢.٢

 عبارة عن مجموعة من القوائم المالية، لنظام المعلومات المحاسبيةاألساسية إن المخرجات 

  : ما يليهاومن أهم

 .قائمة الدخل •

  . قائمة المركز المالي •

 .قائمة التغير في حقوق الملكية •

 .قائمة التدفق النقدي •



 

 ١٩

   : قائمة الدخل٢,٢,١

  :مفهوم قائمة الدخل
 التي تعبر عن مدى نجاح عمليات       -اناًكما يطلق عليها البعض أحي    -هي قائمة المكاسب    

، وتعد قوة الثقـة فـي       المنشأة في فترة زمنية معينة، وتستخدم هذه القائمة لتحديد ربحية           المنشأة

 الدخل المستخرج منها يعتبر في أحـسن الحـاالت تقـديرياً    ألنقائمة الدخل من األمور الظنية،    

المبـاديء  اس للعديد مـن االفتراضـات و       قياس الدخل في المحاسبة هو انعك      ألنتقريبا، وذلك   

التي وضعها المحاسبون على مدى العقود الماضية مثـل افتـراض الدوريـة ومبـدأ          ) المعايير(

وعليه يمكن القـول أن قائمـة   ، )١٦٧،ص١٩٩٩كيسو، وويجانت، ( االعتراف باإليراد، ومبدأ المقابلة   

 أومصروفات لتحديد صـافي الـدخل        مبدأ مقابلة اإليرادات بال    قالدخل هي عبارة عن أداة لتحقي     

  ).٢٥٩، ص٢٠٠٣جعفر،( الخسارة بطريقة مبسطة وواضحة

  :الهدف من إعداد قائمة الدخل
 الفترة الماليـة    آخرإن الهدف من إعداد قائمة الدخل هو إظهار صافي نتيجة النشاط في             

 صافي خسارة، فهي إذاً تهدف إلـى معرفـة وقيـاس مـدى نجـاح           أوسواء كان صافي ربح،     

في استغالل الموارد المتاحة فـي تحقيـق       )  سنة نصف أوعادة سنة   ( المشروع خالل فترة معينة   

  :وعليه يمكننا القول أن قائمة الدخل تهدف إلى، )٤٧،ص١٩٩٩الدهراوي، وهالل، ( حاألربا

 .تقييم جدوى االستثمارات وعوائدها .١

 . المشروع وفعاليتهاإدارةتقييم كفاءة  .٢

جربـوع، وحلـس،    ( .على االقتراض من المصارف، والمستثمرين    تقييم مدى قدرة المشروع      .٣

 ).١٠٥، ص٢٠٠١



 

 ٢٠

   :أهمية قائمة الدخل
ي التقرير الذي يقيس نجاح     إن قائمة الدخل تعتبر األكثر أهمية من بين القوائم المالية، فه          

 الشركة لفترة محددة مـن الـزمن، وعليـه فـإن أهميـة هـذه القائمـة تنبـع مـن                    عمليات  

  :)١٠١،ص٢٠٠٢الفداغ،(

 .  في المستقبلالمنشأةتساعد بالتنبؤ بشكل دقيق لدخل  .١

 . األفضل إلمكانية استالم المشروع لمبالغ نقديةمتساعد في التقيي .٢

 .وجه تساعد في التأكد من أن المصادر االقتصادية قد تم استخدامها على أفضل .٣

  :محتويات قائمة الدخل
  :التالية بعض العناصر أو تحتوي على كل غالباً مارغم تعدد أشكال قائمة الدخل لكنها في 

 .صافي المبيعات .١

 .تكلفة المبيعات .٢

 .مجمل الربح .٣

 . األعمالإدارةمصاريف  .٤

 .صافي الدخل من النشاط العادي .٥

 .اآلخرى، واإليرادات اآلخرىالمصاريف  .٦

 .صافي الدخل السنوي قبل الضرائب .٧

 .مخصص الضرائب .٨

 .صافي الدخل السنوي قبل الضرائب .٩

  ).٢٦٠، ص٢٠٠٣جعفر،(  مصروفاتأوالمتكررة سواء كانت إيرادات، العناصر غير  . ١٠



 

 ٢١

  :   قائمة المركز المالي٢,٢,٢
  :مفهوم قائمة المركز المالي

، والتزامات  المنشأةهي قائمة توفر معلومات عن طبيعة ومقدار االستثمارات في أصول           

 فـي  للمنشأةلمركز المالي ، حيث يتمثل االمنشأة لدائنيها، وحق المالك على صافي أصول       المنشأة

 وذلك في اللحظـة األخيـرة   خرين، التزامات تجاه اآل   أوما لها من أصول وما عليها من خصوم         

وتعد هذه القائمة بعد إعداد الحسابات الختامية       ،  )٢٦٦، ص   ٢٠٠٣جعفر،( من الفترة المالية المنتهية   

لحسابات التي لـم تـزل       خسارة، وهي تتضمن جميع ا     أوومعرفة صافي نتيجة النشاط من ربح       

ل ويـسمى الجانـب     ومفتوحة في الحسابات الختامية أي التي لم تقفل بعد، وللميزانية جانبان، األ           

، والثاني ويـسمى    خرين وحقوقها على اآل   المنشأةاأليمن وتندرج فيه كافة البنود الخاصة بأصول        

، خـرين اماتهـا تجـاه اآل     والتز المنشأةالجانب األيسر وتندرج فيه كافة البنود الخاصة بخصوم         

  .المنشأةوتختلف طريقة ترتيب بنود الحسابات في الميزانية بحسب طبيعة 

  :الهدف من إعداد قائمة المركز المالي
 المـالي للوحـدة     أوتهدف قائمة المركز المالي إلى بيان وتصوير المركز االقتـصادي           

  ).٩٩، ص٢٠٠١جربوع، وحلس،( االقتصادية في لحظة معينة

  :ئمة المركز الماليأهمية قا
 في عملية التقرير المالي عن طريق توفير        تهاساهمتنبع أهمية قائمة المركز المالي من م      

  ):٢٢٤،ص١٩٩٩كيسو، وويجانت،( أساس لما يلي

 .حساب معدالت العائد .١

 .المنشأة المال في رأستقييم هيكل  .٢

 .المنشأةتقدير درجة السيولة والمرونة المالية في  .٣



 

 ٢٢

 وحـول مرونتهـا     Liquidityالمنشأة  ر المصدر الرئيسي للمعلومات حول سيولة       فالميزانية تعتب 

 والتي بدورها تمكن مستخدمي القوائم المالية من الحكـم علـى    Financial Flexibility المالية

 يجـب   إنـه  وتقدير التدفقات النقدية لها قي المستقبل، ف       المنشأةالتي تتعرض لها    ١درجة المخاطرة 

  . ومرونتها الماليةالمنشأة وتحديد مدى سيولة تحليل الميزانية

  :محتويات قائمة المركز المالي
  :  الصناعية يتم تصنيفها كما يليأومعظم ميزانيات المنشآت سواء التجارية منها 

  :األصولجانب : الًأو

 أو البيـع    أو بالـشراء    أموال المنـشأة فيهـا    وهو الجانب الذي يمثل البنود التي استمرت        

  : وهي تتكون مما يلي، غيرهاأور االستثما

  .األصول الثابتة .١

  .األصول المتداولة .٢

 .اآلخرى المتنوعة األصول .٣

  :جانب الخصوم: ثانياً

  :وينقسم إلى قسمين

 المال وهـو حقـوق أصـحاب    رأس ويمثلها المنشأة يمثل االلتزامات الداخلية على   :لوالقسم األ 

 المـال   رأس(لمستقلة، وهـو عبـارة عـن         نفسها بصفتها المعنوية ا    المنشأة على   المنشأة

 مطروحاً منه   أو ،يصل المال األ  رأسالمدفوع مضافاً إليه األرباح المحققة واإلضافات إلى        

  .صل المال األرأسالخسائر والمسحوبات من 

                                                
  .وصفقات وظروف ونتائج أعمال المنشأة للتنبؤ في المستقبلتعبیرًا عن عدم قابلیة أحداث RISKتمثل المخاطرة 1



 

 ٢٣

وهي تتكـون   . المنشأة للغير من خارج     المنشأة فهو االلتزامات الخارجية على      :أما القسم الثاني  

  ):٢٦٩،٢٦٨، ص٢٠٠٣جعفر، ( عادة مما يلي

 .) الخصوم الثابتةأو(خصوم طويلة األجل  .١

 .خصوم قصيرة األجل .٢

 .األخرىالخصوم الدائنة  .٣

  : قائمة التغير في حقوق الملكية٢,٢,٣

  :مفهوم قائمة التغير في حقوق الملكية
، ولكن مـع تعـدد مـصادر        هي حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز المالي         

  .في حقوق الملكية، توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغير ومصادرهالتغير 

  :الهدف من إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية
 إلى تقديم معلومات مفيدة عن مصادر التغيـر فـي       تهدف قائمة التغير في حقوق الملكية       

  .عناصر المركز المالي

  :أهمية قائمة التغير في حقوق الملكية
 ربطها لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي،       نبع أهمية قائمة التغير في حقوق الملكية من       ت

فتفصح عن التغير الناجم عن قائمة الدخل متمثالً في صورة أرباح أو خسائر الدورة المالية ومـا       

ينجم عنه من تغير في األرباح المحتجزة، كما تقوم برصد التيارات التي تؤثر على بنود حقـوق                 

الملكية من أول الدورة المالية وصوالً إلى حقوق الملكية في آخر الـدورة؛ لـذلك فـإن قائمـة                   

  ).٢٩٢، ص٢٠٠٣حنان، (التغيرات في حقوق الملكية هي نوع من قوائم التدفقات 



 

 ٢٤

  

 :محتويات قائمة التغير في حقوق الملكية

  :تتكون قائمة التغير في حقوق الملكية مما يلي  

  .مال المدفوع الرأسالتغيرات في  -١

 .التغيرات في األرباح المحتجزة -٢

 .التغيرات في رأس المال المحتسب -٣

  : المال المدفوعرأس في التغيرات

يتكون رأس المال المدفوع من رأس المال القانوني، والذي يمثل القيمة االسمية لألسـهم                

 والهبـات   أو قيمة الحصص ورأس المال اإلضافي، والذي يشمل عالوة أو خصم إصدار األسهم            

التغيرات في رأس المـال المـدفوع زيـادة رأس المـال            : ، وتشمل ١الرأسمالية وأسهم الخزينة  

باالستثمارات اإلضافية التي يقدمها المالك في صورة نقدية أو عينية أو تسديد لبعض التزامـات               

و المنشأة، كما يتم تخفيض رأس المال عن طريق التوزيعات النقدية مـن األربـاح المحتجـزة أ               

  .بشراء أسهم الخزانة

  :التغيرات في األرباح المحتجزة

  :إن التغيرات في هذا القسم من حقوق الملكية يعود إلى ثالثة مصادر على النحو التالي  

  .رصيد األرباح المحتجزة أو الدورة وتعديله بتسويات السنوات السابقة .٣

  .توزيعات األرباح على المالك أو المساهمين خالل الدورة .٤

  . الدخل الشامل أو الخسارة حسبما تظهره قائمة دخل الدورة الجاريةصافي .٥

علماً أن توزيعات األرباح تتم إما نقداً أو عيناً، وفي كلتا الحالتين تؤثر هذه التوزيعات علـى                 

  . إجمالي حقوق الملكية

                                                
  .تعتبر أسھم الخزینة من العناصر السالبة التي تؤدي إلى تخفیض رأس المال 1



 

 ٢٥

  : المال المحتسبرأسالتغيرات في 

  :ادر التغيرصأهم م

  :إن أهم مصادر التغير هنا هي

 .سب أو خسائر إعادة التقديرمكا -١

 .مكاسب أو خسائر الحيازة غير المحققة -٢

 .مكاسب أو خسائر ترجمة أرصدة العمالت األجنبية المتوافرة في نهاية الدورة -٣

  : قائمة التدفقات النقدية٢,٢,٤

  :مفهوم قائمة التدفقات النقدية
صيلي لكـلٍّ مـن     نظراً للقصور في القوائم المالية سابقة الذكر في عرض الملخص التف          

  مصادر واستخدامات النقدية خالل الفترة المالية فقد طالـب أوالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة،  

بقائمة مالية جديدة، ) ٢٩٨، ٢٠٠٣حنان،)(١٩٨٧لعام ٩٥المعيار(FASB1ة هيئة معايير المحاسبة المالي

مـة عـن    ئمعلومـات المال  وهي قائمة التدفقات النقدية، والغرض الرئيسي منها هـو تـوفير ال           

 خالل الفترة، وذلك لمـساعدة المـستثمرين والـدائنين،          للمنشأةالمتحصالت والمدفوعات النقدية    

  :، وتقرر هذه القائمة عما يلي)٢٤٧،ص١٩٩٩كيسو، وويجانت،( وغيرهم في تحليلهم للتدفقات النقدية

 . خالل الفترةالمنشأةاآلثار النقدية لعمليات  §

 .صفاتها االستثمارية §

 .صفاتها التمويلية §

  . النقص في النقدية خالل الفترةأوصافي الزيادة  §

                                                
1 Financial Accounting Standards Board ھیئة معاییر المحاسبة المالیة 



 

 ٢٦

  :الهدف من إعداد قائمة التدفقات النقدية
المعـروف  (١٩٧٣ أهداف التقارير المالية الصادر عام دراسةأكد تقرير مجموعة العمل ل  

 التابعـة للمعهـد األمريكـي    TRUEBLOOD COMMITTEEباسم تقرير لجنة تروبلـود  

من أهداف القوائم الماليـة تقـديم معلومـات مفيـدة           " على أن   ) AICPA1بين القانونين   للمحاس

 من حيث المبلـغ  CASH FLOWSللمستثمرين والدائنين من أجل التنبؤ وتقييم التدفقات النقدية 

البيـان رقـم    (أيـضاً فـي أول بيـان لهـا           أكدت   FASBوالتوقيت ونسبية عدم التأكد، كما أن       

SFAC21  األهداف األساسية الثالثة للتقرير المـالي هـو تقـدير مقـدار      أحدلى أن   ع) ١٩٧٨عام 

  :    وتوقيت درجة عدم التأكد الخاصة بالتدفقات النقدية، لذلك فإن قائمة التدفقات النقدية تهدف إلى

 . على توليد النقدية في المستقبلالمنشأةتقييم قدرة  .١

 .السيولة الالزمة لذلك على سداد الديون ومدى توفير المنشأةتقييم قدرة  .٢

 .للمنشأةتقييم التغيرات التي تحدث في الهيكل المالي  .٣

 علـى   المنـشأة تقييم الجوانب النقدية وغير النقدية لعمليات االستثمار والتمويل وقـدرة            .٤

 .التحكم في توقيت التدفقات ومدى مالءمتها مع الظروف والمتغيرات

ن القائمة تستبعد أثـر     إنشآت المماثلة حيث    تعزيز القدرة على عقد المقارنات مع أداء الم        .٥

 .استخدام المعالجات المحاسبية المختلفة لنفس المعامالت

 من حيـث مقارنـة التقـديرات      المنشأةتستخدم كأساس لتقييم دقة التخطيط المالي ألداء         .٦

ت بالواقع الفعلي، وتقييم العالقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية، وتقييم آثار التغيرا           

  .في األسعار

                                                
1 (American Institute of Certified Public Accountants) 
مجلس مباديء المحاسبةقائمة  2  



 

 ٢٧

  :أهمية قائمة التدفقات النقدية
ا تقدم معلومات أكثر وضوحا عن مصادر       أنهتبرز أهمية قائمة التدفقات النقدية من حيث        

واستخدام األموال، والتي تعرضها كل من قائمة الدخل وقائمة الميزانية وقائمة األرباح المحتجزة             

، ACCRUAL BASISى أسـاس االسـتحقاق   ن تلك القوائم تعد علإ، إذ جداًبصورة مختزلة 

 الملخص التفصيلي لكل التـدفقات  – مجتمعة  أو منفردة   –ولكن ال تعرض أي من القوائم السابقة        

 مصادر واستخدامات النقدية خالل الدورة الماليـة، وللوفـاء بهـذه            أوالنقدية الداخلة والخارجة    

 مالية جديدة هي قائمة التدفقات النقدية،       بقائمة) ١٩٨٧لعام  / ٩٥/المعيار( FASBالحاجة فقد طالبت    

ومنـذ ذلـك   . ١٩٩٢عام " بيانات التدفق النقدي/ "٧/ المعيار المحاسبي الدولي رقم      إصدارتبعها  

  . أساسياً من القوائم الماليةبحت قائمة التدفقات النقدية جزءالحين أص

  :التاليةوقد ساعدت في توفير إجابات عن األسئلة البسيطة الهامة 

 ؟)المصادر(ن أين جاءت النقدية خالل الدورة م .١

 ؟) تمويليةأو استثمارية أواستخدام عمليات جارية (فيم استخدمت النقدية خالل الدورة  .٢

  على إجراء توزيعات األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع؟المنشأةتقييم قدرة  .٣

صـافي التـدفقات النقديـة     و) أساس االستحقاق (تحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل        .٤

 ؟)األساس النقدي(

 .التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية .٥

 . للتدفقات النقدية الحالية والتاريخية FEEDBACKالتقييم االرتدادي  .٦

  
  
  



 

 ٢٨

  :محتويات قائمة التدفقات النقدية
، والخارجـة  من الواضح أن تحقيق األهداف السابقة يتطلب األخذ بمفهوم النقدية الداخلة          

فإعداد القائمة يجب أن يكون على أساس مفهوم النقدية وما في حكمها، أي يشمل النقدية إضـافة                

راق القـبض والمـدينين وأيـة       أو: مثل دية حاضرة ى سريعة التحول إلى نق    أخرإلى أية أصول    

 عموماً يشترط أن ال تزيد مدة استحقاق        ،استثمارات قصيرة األجل يمكن تحويلها بيسر إلى نقدية       

اصر في قياس التدفقات النقدية فكلما كانت فترة االستحقاق قصيرة، كلما انخفض أثر التقلبات              العن

في سعر الفائدة على القيمة النقدية للعنصر، وفي جميع األحوال يتوجب على الوحدة المحاسـبية               

  ومـن أجـل  ، عن السياسات التي اتبعتها في تحديد العناصر التي تعتبر في حكم النقدية         اإلفصاح

 ثالث مجموعات   زيادة فعالية القائمة في تحقيق األغراض المحددة يتم تبويب التدفقات النقدية في           

  ).٣٠٠، ص٢٠٠٣حنان، (

  :أنشطة التشغيل وتشمل

/ المعامالت التي تدخل فـي تحديـد صـافي الـربح         (شطة الرئيسية المنتجة للدخل     ألنكافة ا  •

  ).الخسارة

 . تمويلأوثمار كافة العمليات التي لم تصنف كأنشطة است •

كافة المقبوضات النقدية الناتجة عن البيع وتقديم الخدمات والعمـوالت واإليـرادات وكافـة        •

 . العاملينأوالمدفوعات النقدية سداداً لاللتزامات 

 . اآلخرينجار مع ت اإلأوكافة المدفوعات والمقبوضات النقدية المتعلقة بعقود التعامل  •

قدية المتعلقة بضرائب الدخل وكذلك المعامالت مع شركات        كافة المدفوعات والمقبوضات الن    •

 .التأمين

  

 



 

 ٢٩

  :أنشطة االستثمار وتشمل

  . جل والتخلص منها طويلة األاألصولشطة المتعلقة بامتالك ألنا •

 . الثابتة وغير الملموسةاألصولالمقبوضات النقدية الناتجة من بيع  •

 ). للمتاجرةأصالًغير المخصصة (ت المقبوضات النقدية والناتجة من بيع األسهم والسندا •

 ).المصارف على المؤسسات المالية ويال يسر(مقبوضات النقدية من تحصيل القروضال •

 . الثابتة وغير الملموسةاألصولالمدفوعات النقدية القتناء  •

 ).ليست لغرض  المتاجرة(المدفوعات النقدية لشراء األسهم والسندات  •

 .وحة للغيرالمدفوعات النقدية والقروض الممن •

  :أنشطة التمويل وتشمل

  .شطة التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكية وعمليات االقتراضألنكافة ا •

 . األسهمإصدارمقبوضات نقدية عن  •

 .راق الدفعأو أو القروض أو السندات إصدارمقبوضات نقدية عن  •

 . لتخفيض التزامأومدفوعات نقدية لسداد مبالغ مقترضة  •

  :مستخدمي القوائم املالية وجماالت االستخدام ٢.٣

  : مستخدمي القوائم المالية٢,٣,١
 إدارة هو عبارة عن مجموعة من التقارير المالية التي تعدها           للمحاسبةإن المنتج النهائي      

، وعليه فإن المحاسبة تنطلـق مـن تحديـد          المنشأة لصالح أطراف متعددة داخل وخارج       المنشأة

لهذه التقارير، وقد تؤثر وتتأثر بذلك أطراف عدة بإعداد هذه التقارير، والواقع            الوظائف الرئيسية   

أن جانباً كبيراً من المشاكل التي تثيرها عملية تحديد أهداف التقارير المالية ينشأ من  احتمـاالت                

تعارض وجهات النظر بين مستخدمي القوائم المالية، وما قد يفرضه ذلك من تغليب وجهة نظـر           



 

 ٣٠

، وفي الوقت الحاضر أصبحت وجهة نظر مستخدمي        خرين معينة على وجهات نظر اآل     مجموعة

 أوالقوائم المالية هي السائدة في تحديد أهداف المحاسبة، وقد عرف هذا االتجاه باالتجاه النفعـي،       

 الوظيفـة   ألن نظـراً    أنـه  القرارات، ومؤدى هذا االتجاه هـو        ذاتجاه فائدة المعلومات في اتخا    

لتقارير المالية وطبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويها إنما يعتمد علـى المعلومـات              الرئيسية ل 

 يلزم تحديد احتياجات مـستخدمي التقـارير الماليـة،          إنهالتي يحتاجها مستخدمو هذه التقارير، ف     

 المنـشأة وتغليب وجهة نظرهم في عملية إنتاج وتوزيع المعلومات المحاسبية، وعلى كـل مـن               

مسؤولية توجيه وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم نحو تحقيق هذه االحتياجات، حيث يـتم            والمهنة تقع   

جربـوع،  (و ممكن تحقيقـه القضاء على أي تعارض بين ما هو مطلوب من معلومات وبين ما ه         

  : و يمكن تقسيم مستخدمي القوائم المالية إلى قسمين رئيسيين).٣٦، ص٢٠٠١

  :لمشروعالمستخدمين ذوي المصلحة المباشرة في ا

 ).الحاليين والمحتملين(المساهمين  -١

 ).قصيرة وطويلة األجل( الدائنين  -٢

 . المديرين -٣

 .   العاملين -٤

 . الموردين -٥

 . المنافسين -٦

 .السلطات الضريبية -٧

  :المستخدمين ذوي المصلحة غير المباشرة في المشروع

 . محللي القوائم المالية وسماسرة البورصة-١

 . اتحادات العمال-٢



 

 ٣١

 .هيئات الحكومية الوكاالت وال -٣

 .الجهات المهنية ومصدري المعايير المحاسبية -٤

  . مكاتب تدقيق الحسابات -٥

  : احتياجات المستخدمين٢,٣,٢
  :القياس الشامل لألداء

  . مطلقةسمقايي •

  .بالمقارنة مع األهداف والمعايير •

 .ىأخربالمقارنة مع شركات  •

  :تقييم أداء اإلدارة

  .األرباح والكفاءة في استخدام الموارد •

 .المسؤولية القانونية •

  :التوقعات المستقبلية

 .األرباح •

 .التوزيعات والفوائد •

 .االستثمارات •

 .التوظيف •

  :الحكم على المركز المالي

 .تقييم اليسر المالي •

 .تقييم درجة السيولة •

 .تحديد درجة المخاطرة، وعدم التأكد •



 

 ٣٢

  .تخصيص الموارد •

  .تقييم الديون وحقوق الملكية •

  .للوائح والقوانينتقييم االلتزامات با •

  .  تقييم مساهمة المشروع االجتماعية، وخدمة البيئة، واالقتصاد القومي •

وبناء على ما تقدم من اختالف الحاجات من المعلومات المحاسبية، فإن القوائم المحاسبية تعد                

 بحيث يمكن تلبية احتياجات العديد مـن المـستخدمين   ،ا قوائم ذات أغراض عامة  أنهعلى أساس   

 التركيز على احتياجات المستخدمين المباشرين، والـذين لـديهم الـسلطة للحـصول علـى                مع

 ).٥، ص١٩٩٩الدهراوي، وهالل، (  والدائنينلومات المحاسبية، وهم المستثمرينالمع

  :تعريف المستخدمين

  :المستثمرون الحاليون والمتوقعون )١(

 ، فـي األمـر   ن يفكرون جـدياً   لئك الذي أو المال الحاليين باإلضافة إلى      رأسوهم مقدمي   

 أي جهـة  أو اآلخرى الشركات أو رجال األعمال  غالباً:تشملولديهم القدرة على ذلك وهذه الفئة    

 وهم يعتمـدون علـى التقـارير الماليـة        ،المنشأةلديها فائض من المال ترغب في استثماره في         

ة التخاذ قـرارات بـشأن       ويهتم هذا القطاع بتوفر المعلومات الالزم      ،كمصدر أساسي للمعلومات  

   . عدم االستثمارأو ببساطة االستثمار أو المنشأة بيع استماراتهم في أواإلبقاء 

  والمتوقـع تحققـه مـستقبلياً      وبالتالي يركزون على المخاطر الضمنية والعائد المتحقـق حاليـاً         

نافسة في  ستمرار والم ومعلومات عن توزيع األرباح ومعدالت النمو ومدى قدرة الشركة على اإل          

 وغيرها من األمور التي يريـدون أن توفرهـا لهـم التقـارير               دارةالسوق وقرارات مجلس اإل   

   .المالية

  



 

 ٣٣

  :المقرضون الحاليون والمرتقبون)٢(

 صناديق  أو حملة السندات    أو  المصارف من المقرضين العاديين ك    المنشأة دائني   :تشملو

 وهؤالء يعتمدون على التقارير الماليـة       ،ة للربح  غير الهادف  خرىاأل المؤسسات المالية    أوالتنمية  

 أو المتوسط   أو شراء سندات سواء في األجل الطويل        أو اإلقراض   أوفي اتخاذ قرارات االئتمان     

  .القصير

ويهتم هذا القطاع بتوفر المعلومات التي تساعدهم في معرفة مـا إذا كانـت قروضـهم                

وبالتـالي فهـم يركـزون علـى       ،  خ االسـتحقاق  والفوائد المتعلقة بها سوف يتم دفعها في تواري       

 على القروض والسندات ومعرفة ما إذا كانت الشركة قادرة علـى  المنشأةالضمانات التي توفرها   

  .الوفاء بالتزاماتها في تواريخ استحقاقها

  :إدارة المنشأة )٣ (

 أحـد  تعتبر   اأنه المنشأ هي التي تقوم بإعداد التقارير المالية إال          إدارةعلى الرغم من أن     

 مصادر المعلومات الالزمة للحـصول علـى مؤشـرات    أحد لها باعتبارها كثر الفئات استخداماً أ

  .الكفاءة والفاعلية  ولعمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء وإعداد الموازنات الخاصة بالمستقبل

  :الموردون والعمالء) ٤(

 أوستمرار  ا من اتخاذ قرار بشان      ويهتم هذين القطاعين بالحصول على معلومات تمكنهم      

دراسـة قـدرة     وبالتالي فهم يستخدمون التقارير المالية فـي         ،المنشأةستمرار تعاملهم مع    اعدم  

 عند وجود تعامالت طويلة     أكبريركزون على هذه المعلومات بدرجة      ستمرارية و المنشأة على اال  

قـصر مـن    أ علـى مـدى      نـشأة المأغلب الموردون يهتمون ب     ولكن ،المنشأةاألجل بينهم وبين    

  .المقرضين

  



 

 ٣٤

    :الموظفون) ٥(

سـتقرار وربحيـة رب    ا المتعلقة ب  هتمون بالمعلومات ين والمجموعات الممثلة لهم     والموظف

سـتمرار ودفـع     على اال  المنشأةهتمون بالمعلومات التي تمكنهم من تقييم قدرة        يم  أنهالعمل، كما   

  .تهم وتعويضاتهمآمكاف

  :لمؤسسات العامةالدوائر الحكومية وا)٦(

   :تتنوع هذه الدوائر والمؤسسات وبالتالي تتنوع استخداماتها للتقارير المالية

وزارة المالية ودوائر الضرائب والضريبة المـضافة والجمـارك والمكـوس فيهـا تهـتم                •

ع السياسات الضريبية وفحـص مـدى        وض أو ،بالمعلومات التي تمكنه من التقدير الضريبي     

  .ريبة الدخللتزام بقانون ضاإل

حـص  سلطة النقد تطلع على التقارير المالية للبنوك ألغراض الرقابة واإلشراف عليهـا وف             •

  .المصارفلتزامها باللوائح والقوانين ذات العالقة مثل قانون امدى 

دائرة اإلحصاء المركزية تطلع على التقارير المالية ألغراض اإلحصاءات العامـة وإعـداد              •

  .ات الدخل القومي وغيرها من االحتياجاتميزان المدفوعات وإحصاء

وزارة التخطيط تحتاج المعلومات التي يمكن استخدامها فـي التخطـيط الـشامل والتنميـة                •

  . بالقيمة المضافةمثالً القطاع في االقتصاد الوطني مأو المنشأةمة ومساهمة يالمستد

 أوبعناية لتستطيع قبـول     أسواق المال والبورصات العالمية والمحلية تدرس التقارير المالية          •

 على الكثير من المعايير التـي تتطلبهـا    بناء،وراق المالية للشركات فيها ل األ واعدم قبول تد  

   .ي أعلى حد من الشفافيةخل من خاللها توواوالتي تح

غرف التجارة والصناعة واتحادات أرباب العمل الستخدامه في الترويج لالقتصاد الـوطني             •

  .وتبادل المعلومات



 

 ٣٥

  .مكاتب ومراكز األبحاث والباحثين الستخدامها في أغراض البحث العلمي •

 وعند النظر إلى فئات المستخدمين وحاجتهم من المعلومات تالحظ أن التنوع الكبير فـي                     

 ولكـن   ، في حاجاتهم من المعلومات وأغراض استخدامهم للتقارير المالية         كبيراً  تنوعاً أنتجفئاتها  

 فئات المستخدمين وهذه األغراض قد حـددتها لجنـة          أكثرجدها مشتركة بين    هناك أغراض قد ن   

المجمع العربـي،  (  التاليةمعايير المحاسبة الدولية في اإلطار العام للمعايير حيث ذكرت األغراض          

        ):٣٧، ص١٩٩٩

  . بيعهاأو االحتفاظ في حقوق الملكية أوتحديد متى يتم الشراء  )أ(

  . بمسؤولياتهادارةاإلتقييم مدى قيام  )ب(

  . على سداد وتوفير منافع لموظفيهاالمنشأةتقييم مدى قدرة  )ج(

  .للمنشأةتقييم درجة األمان المتوفر لألموال التي أقرضت  )د(

  .تحديد السياسات الضريبية )ه(

  .تحديد األرباح القابلة للتوزيع وتوزيعات األرباح )و(

  .يتحضير واستخدام إحصاءات الدخل القوم)ز(

  .المنشأة نشاطات إدارةتنظيم و)ح(

وعند النظر في فئات المستخدمين على تنوعها وتنوع أغراضهم وتنوع إمكانياتهم نـستنتج   

أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل فرضية أساسية وهي وجود مستويات مختلفة من الكفـاءة                 

مة ومنطقية بحيـث يمكـن      في استخدام وتفسير المعلومات المالية كما يجب عرضها بطرق منظ         

   .للمستخدم المتوسط الكفاءة قراءتها وفهمها بيسر وسهولة



 

 ٣٦

إن التحديد السابق للمستخدمين وأغراضهم المختلفة ال يلغي الجدل القائم حول موضـوع          

 بين اإلدارة من جهـة ومـدقق        اًحتدموم اإلفصاح والعرض بشكل كامل فالصراع ما زال كثيراً       

  .أخرىخرى أو بين اإلدارة من جهة ومأمور الضرائب من جهة أة الخارجي من جه حساباتها

  : القوائم املالية من وجهة نظر بعض املنظمات احملاسبية العاملية٢.٤

 وسريعة ومتالحقة في معايير المحاسبة الدولية، في الوقت الذي نجد فيه تغيرات واسعة

 هذه المعايير، كما أننا نجد أن نجد أن مجتمعاتنا العربية تعتمد وبشكل شبه كامل على ترجمة

هذه الترجمات ال تواكب المستجدات الدائمة للمعايير الدولية، فنجد اآلن ما يعرف باتفاقيات 

تحرير التجارة وتحديات العولمة، وكل ذلك وغيره من التطورات العالمية والتي تحتاج من 

ورتها بما يتفق مع واقع هذه العلماء واألساتذة العرب شحذ الهمم لترجمة هذه المستجدات وبل

      .   األمة العربية لخدمة أبنائها ومواطنيها

  :FASB القوائم املالية حسب جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية ٢.٤.١

و الجهة الرسمية المخولة    م ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية وه      ١٩٧٣منذ عام   

الواليات المتحدة األمريكية، وقد أعيد تنظيمه كجهة رسـمية         بوضع معايير المحاسبة المالية في      

عن طريق لجنة بورصة األوراق الماليـة ومـن         ) ١(من خالل المنشور أو اإلصدار المالي رقم      

  ).١٠، ص٢٠٠٤حماد،( AICPA1 الصادرة من Conduct وقوانين ٢٠٣خالل القاعدة 

مبـادىء المحاسـبة     اللجنة الخاصة بآراء مجلـس  AICPAم أوردت   ١٩٦٥ففي سنة 

APB           ،بأنه يجب تعداد وتعريف األهداف والمفاهيم والمباديء والمصطلحات الخاصة بالمحاسبة 

المفـاهيم األساسـية    " بعنـوان    ٤وأكدت على هذه التوصية نشرة مجلس مبادىء المحاسبة رقم          

                                                
1 (American Institute of Certified Public Accountants) 



 

 ٣٧

ن هذا البيـان    وقد كان الغرض م   " والمبادىء المحاسبية المالزمة للقوائم المالية لمنشآت األعمال        

هو زيادة فهم األسس المحاسبية وتقديم أساس لتطوير المحاسبة، وكان هذا البيان وصفياً ولـيس               

 إرشادياً، وذلك ألنه عرف ونظم المبادىء المحاسبية المتعارف عليها القائمـة علـى مالحظـة              

يكـل أكثـر    الممارسة العملية للمحاسبة، ورغم أن المقصود من البيان كان اإلسهام في تطوير ه            

توافقاً وشموالً للمعلومات المالية المفيدة فإنه لم يحاول أن يقدم حلوالً للمشكالت المحاسبية، ولـم               

  .يحاول كذلك تحديد ما الذي يجب أن تكون عليه المباديء المحاسبية المتعارف عليها

والمعـروف  ( مجموعة لدراسة أهداف القوائم المالية AICPA م شكلت ١٩٧١في سنة 

 هدفاً للقوائم الماليـة،  ١٢، وقد حددت هذه اللجنة  Trueblood Committee لجنة باسم

  . سمات نوعية للتقارير٧و

أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية      T.Bم وعلى أساس تقرير لجنة      ١٩٧٦وفي سنة     

FASB              النتائج المبدئية ألهداف القوائم المالية لمشروعات األعمال، وفي نهايـة الـسنة ذاتهـا  

أصدرت  اإلطار المفاهيمي للمحاسبة والتقارير المالية عناصر القوائم المالية وقياسها، وقـد أدى              

ذلك إلى وضع خمسة قوائم بالمفاهيم المحاسبية للتقارير المالية لمنشآت األعمـال علـى النحـو                

  :التالي

 والتـي  أهداف التقارير المالية لمنشآت األعمـال، :  بعنوان[SFAC1 No1] ١القائمة رقم  •

  .تعرض أهداف المحاسبة والغرض منها

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسـبية، والتـي   : بعنوان [SFAC No2] ٢القائمة رقم  •

  .تتعرض للخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة

                                                
1 Statements of Financial Accounting Concepts. قوائم مفاھیم المحاسبة المالیة 



 

 ٣٨

عناصر القوائم المالية لمنشآت األعمال والتي تقـدم  :  بعنوان[SFAC No3] ٣القائمة رقم  •

للبنود التي تتضمنها القـوائم الماليـة مثـل األصـول، االلتزامـات، اإليـرادات،        تعريفات  

   . المصروفات

اإلعتراف والقياس في القـوائم الماليـة لمنـشآت    :  بعنوان[SFAC No4] 5القائمة رقم  •

األعمال، والتي قامت بوضع أربعة معايير أساسية لالعتراف والقياس وبعـض اإلرشـادات             

 .     التي يلزم أن تتضمنها القوائم المالية ومتى يتم ذلكحول نوعية المعلومات

عناصر القوائم المالية والتي حلت محل القائمة رقم : بعنوان [SFAC No6] 6القائمة رقم  •

كيـسو،  ( ١المنظمات غير الهادفة للربح   :  السابقة، حيث قامت بتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل       ٣

  ).66،ص١٩٩٩وويجانت،

  :ريمقومات اإلطار الفك
:  المقومـات التاليـة    FASB اإلطار المفاهيمي للمحاسبة والتقارير المالية حـسب         تضمن

، القيـاس، عـرض القـوائم الماليـة،         )االعتراف(األهداف والسمات النوعية، العناصر، اإلثبات    

  .المكاسب، تدفقات األموال، السيولة

قوائم المالية والـسمات    وتمثل المقومات األساسية أهداف مشتقة من احتياجات المعنيين بال        

النوعية، هي المعايير التي تستخدم في اختبار وتقييم السياسات المحاسـبية والتقـارير، وتمثـل               

عناصر القوائم المالية المكونات الالزمة إلعداد القوائم المالية وتتـضمن األصـول والخـصوم              

الـدخل الـشامل    وحقوق الملكية واالستثمارات بواسطة المالك والتوزيعـات علـى المـالك و           

واإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر، ومن أجل اظهارها في القوائم المالية فإنه البـد             

  .أن يتوافر في كل عنصر معايير االعتراف وأن يتمتع بسمات تمكن من قياسه بموثوقية كافية

                                                
 بعنوان أھداف التقریر ٤قم  أیضًا بإصدار قائمة في مفاھیم المحاسبة المالیة ترتبط بالمنظمات غیر الھادفة للربح ھي القائمة رFASBقام  1

  .المالي في المنظمات غیر الھادفة للربح
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ها ومن الـذي    وتتعلق التقارير أو اعتبارات عرض البيانات فيها بأي المعلومات التي يجب تقديم           

المركز المالي، والمكاسب، والتـدفق     (يقدمها وأين يجب أن تُعرض وكيفية عرض القوائم المالية          

  .، والتي تمثل بؤرة هذا الجزء من مشروع اإلطار الفكري)النقدي

  :أهداف التقارير المالية لمنشآت األعمال
األهداف تنطبـق علـى    أهداف التقارير المالية، ويشير إلى أن هذه SFAC 1يحدد البيان 

جميع التقارير المالية وأنها ليست قاصرة على القوائم المالية والتقارير المالية هي مفهوم أشـمل               

باإلضافة إلى القوائم المالية كل من األشكال األخرى لالتصاالت         : حيث تشمل "من القوائم المالية؛    

ة للمنشأة، التوقعات، التقـارير الماليـة       والمتعلقة بتقديم المعلومات المحاسبية مثل التقارير السنوي      

  )٥٢، ص٢٠٠٤حماد، (" المودعة لدى بورصة األوراق المالية، واألخبار الجديدة، تنبؤات اإلدارة

 :SFAC 1أهداف التقارير المالية حسب تحديد البيان  

 مستخدمو   تقديم المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات التجارية واالقتصادية وينقسم         :الهدف األول 

الفئـات الداخليـة اإلدارة     : المعلومات المالية إلى فئات داخلية وخارجية، حيـث تـشمل         

والمديرين العاملين في المنشأة، وتميل التقارير الداخلية إلى تقديم معلومات أكثر تفـصيالً             

عن تلك المتاحة لالستخدام بواسطة األطراف الخارجية، ويشمل المستخدمون الخـارجيون    

ء األفراد الذين لهم أو تتوافر لديهم النية بأن يكون لهم مصلحة اقتصادية مباشـرة  كل هؤال 

في منشآت األعمال وكذلك أولئك الذين لهم مصلحة غير مباشرة ألنهـم يـؤثرون علـى                

هؤالء األفراد ذوي المصلحة المباشرة أو يمثلونهم، ويشمل هؤالء المستخدمون كـل مـن     

لمستثمرين والدائنين المحتملـين والعـاملين، والعمـالء        المالك والمقرضين والموردين وا   

والمحللين والمستشارين الماليين والسماسرة والمؤمن لديهم وبورصـات األوراق الماليـة           

والمحامين واالقتصاديين والسلطات الضريبية والسلطات التنظيمية والمشرعين والصحافة        



 

 ٤٠

مالية والبـاحثين فـي مجـال األعمـال         المالية وأجهزة التقارير واالتحادات والنقابات الع     

 موجـه للغـرض العـام    SFAC 1والمدرسين والطالب والجمهور، ويالحظ أن البيـان  

للتقارير المالية الخارجية لمنشأة األعمال في توصيل المعلومات الالزمة لتفهم القدرة على            

يين ألنـه ال  توليد تدفقات نقدية مناسبة، ويتم التركيز على احتياجات المستخدمين الخـارج        

يتوافر لديهم السلطة للحصول على المعلومات المالية التي يحتاجون إليها من المشأة، ومن             

ثم ال يجد المستخدمون الخارجيون أمامهم سوى االعتماد على معلومـات تقـدمها إلـيهم               

  .اإلدارة

 للتـدفقات    توفير معلومات سهلة الفهم تساعد المستثمرين والدائنين علـى التنبـؤ           :الهدف الثاني 

النقدية للمنشأة حيث يبحث المستثمرون والدائنون على المعلومـات المتعلقـة بالتـدفقات             

النقدية، ألن التوقعات عن التدفقات النقدية تؤثر في قدرة المنـشأة علـى سـداد الفوائـد                 

  .والتوزيعات والتي تؤثر بدورها على األسعار السوقية ألسهم المنشأة وسنداتها

 توفير المعلومات المتصلة بالموارد االقتصادية للمنشأة والمطالبات علـى هـذه   :الهدف الثاالـث  

وآثار الصفقات واألحداث والظروف التي تغير الموارد والمطالبـات         ) االلتزامات(الموارد  

  )٥٤، ص٢٠٠٤حماد، .(على الموارد

  : الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةSFAC 2بيان المفاهيم 

قارير المالية هو إمداد متخذي القرارات بالمعلومات المفيدة وعندما تـتم        إن الغرض من الت   

االختيارات المحاسبية بواسطة أفراد أو جهات وضع المعايير، يجب أن تتم هذه االختيارات على              

أساس صالحية تلك المعلومات لعملية اتخاذ القرار، وهذا البيان يحدد الـصفات أو الخـصائص               

مفيدة في عملية اتخاذ القرار، كما أنه يضع المصطلحات ومجموعة مـن            التي تجعل المعلومات    

 وضـح الخـصائص للمعلومـات    SFAC 2التعاريف لتوفير فهم أكبر للخـصائص، والبيـان   



 

 ٤١

المحاسبية بمدى صالحيتها التخاذ القرارات وهذه هي الخاصية األكثر أهمية للمعلومات، حيـث             

لحة لالستخدام، وحتى تكون المعلومات المحاسبية      يجب أن تكون المعلومات مفيدة حتى تكون صا       

حمـاد،  (صالحة لالستخدام فإنه يجب أن تكون مالئمة وموثوق بها ولها قـدرة علـى التحقـق                 

  ).٥٧، ص٢٠٠٤

  : االعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت االعمال)SFAC ٥البيان(

ية لتوصيل معلومات ماليـة مفيـدة،   يشير البيان إلى أن القوائم المالية هي الوسيلة الرئيس   

  : المجموعة الكاملة من القوائم مايلي: وتشمل

  .الموقف المالي في نهاية السنة •

  .المكاسب عن الفترة •

  .الدخل الشامل عن الفترة •

  .التدفقات النقدية عن الفترة •

 .االستثمارات والتوزيعات للمالك خالل المدة •

تجميع الصفقات ولذلك فإنه ال توجد قائمة مالية        وتأتي هذه القوائم نتيجة تبسيط واختصار و      

  .تقدم معلومات كافية بذاتها، وكذلك ال يوجد بند أو جزء من قائمة يمكن أن يلخص المعلومات

وتقدم قائمة المركز المالي المعلومات عن أي أصول للمنشأة أو خصوم عليها أو حقـوق                

ة، وهي مشابهة لصافي الدخل وإن كانـت  الملكية، وتكون المكاسب هي مقياس لألداء خالل الفتر       

تستبعد التعديالت المحاسبية من الفترات السابقة مثل األثر التراكمي للتغيـرات فـي المبـاديء               

المحاسبية، ويتضمن الدخل الشامل جميع التغيرات المثبتة في حقوق الملكية غير تلك الناشئة عن              

س معـايير المحاسـبة الماليـة األمريكـي     استثمارات المالك والتوزيعات عليهم، وقد أورد مجل      

FASB     يتم اإلفصاح عن الدخل الشامل سواء كجزء من قائمة الـدخل            أن ١٣٠ في المعيار رقم 



 

 ٤٢

أو في قائمة مستقلة لألداء المالي، وتعكس قائمة التدفقات النقدية كل من المقبوضات والمدفوعات              

أنـشطة التـشغيل واالسـتثمار      : تشملالنقدية بواسطة المصادر واالستخدامات األساسية والتي       

  .والتمويل

وتعكس االستثمارات والتوزيعات للمالك ما يطلق عليه عمليات رأس المال مـع المنـشأة              

ويتحدد الدخل بمفهوم المحافظة على رأس المال بما يعني أنه فقط إذا كان مقـدار               .  خالل الفترة 

 فيكـون   -ستبعاد عمليات رأس المـال    مع ا -األموال المضافة لصافي األصول يزيد خالل الفترة      

هناك ربح، وألغراض االعتراف في القوائم المالية فإنه يخضع لكل من التكلفة والعائـد وقيـود                

  ):٦١،ص٢٠٠٤حماد،(جوهرية، وأي بند يجب أن يستوفي المعايير التالية 

  .أي يتفق البند مع تعريف أي عنصر في القوائم المالية: التعريف .١

  .ند ميزة متعلقة به يمكن قياسها بدرجة موثوقية كافية يكون للب:القياس .٢

 .أن يكون مالئماً .٣

 .أن يكون موثوقاً به .٤

وتقوم البنود الواردة في هذه القوائم على أساس التكلفة التاريخية وتكلفة االحالل والقيمة السوقية،              

 بتغيـرات مـستوى     والقيمة الصافية القابلة للتحقق والقيمة الحالية للتدفقات النقدية وال يعتـرف          

  . األسعار في هذه القوائم ويوجه مبدأ التحفظ تطبيق معايير االعتراف

 :  FASBتعريف القوائم حسب 

 للمفاهيم المحاسبية أن القوائم المالية للوحدة المحاسبية بأنها         ٥عرفت الهيئة في البيان رقم      

س البيانـات المعتمـدة،   مجموعة مترابطة بشكل أساسي مع بعضها البعض، ويتم اشتقاقها من نف   

وأن إعداد مجموعة مترابطة تماماً من القوائم المالية التي تزود باألنواع المختلفة من المعلومات              

حول المركز المالي لهو أمر حيوي لتلبية األغراض المتعددة للتقرير المالي، فـالقوائم الماليـة               



 

 ٤٣

أو األحداث األخرى المؤثرة فـي    تترابط مع بعضها؛ ألنها تعكس مظاهر مختلفة لنفس العمليات          

الوحدة المحاسبية، فتعد القوائم المالية الوسائل األساسية التـي يمكـن مـن خاللهـا توصـيل                 

المعلومات المالية لألطراف الخارجية وهذه القوائم تقدم تاريخاً مستمراً ومعبراً عنـه بوحـدات              

بية يتم توصيلها لألطراف الخارجية     نقدية، فالقوائم المالية هي عبارة عن نظام للمعلومات المحاس        

عن المشروع، ولقد حددت الهيئة أربع قوائم مالية مترابطة ومتكاملـة يتوجـب علـى جميـع                 

  :الوحدات المحاسبية إعدادها  دورياً وهي كما يلي

 :قائمة الدخل

المالي للمنشأة خـالل فتـرة، فالمـستثمرين        بتزويد المعلومات عن األداء     هذه القائمة   تقوم  

دائنين عادة ما يستخدموا هذه المعلومات عن الماضي للمساعدة فـي تقيـيم مـدى ازدهـار                 وال

المشروع لذلك فإن قرارات االستثمار ومنح الديون تعكس توقعات المستثمرين والـدائنون عـن              

األداء المستقبلي للمشروع فهذه التوقعات عادة ما تكون مبنية على األقل جزئياً على التقييم ألداء               

روع في الماضي، وتقوم هذه القائمة بالتركيز بشكل أولى على المعلومات التي تخـص أداء               المش

، فقياس اإليرادات الفترية    )FASB,1978,p19(المشروع بواسطة القياس لإليرادات وعناصرها    

يتضمن العائدات عن هذه الفترة والتكاليف الخاصة بالتشغيل والعمليات األخرى مـن األحـداث              

  . تؤثر على المشروعوالظروف التي

 :قائمة المركز المالي

وتعمل على التزويد بالمعلومات لإلدارة أو ألي أطراف خارجية ذات اهتمام بالمشروع عن             

األصول وااللتزامات والعناصر األخرى ذات الصلة مثل حقوق الملكية؛ لذلك فإن اإلدارة هـي               

مـن التقـارير الماليـة لألطـراف        المستخدم األساسي لمثل هذه المعلومات والتي تزود بنـوع          

الخارجية، على أية حال فإن الدور األساسي لإلدارة في التقرير المالي الخاص هو في توصـيل                



 

 ٤٤

المعلومات لالستخدام من قبل اآلخرين لهذا السبب وجهت اهتمامهـا إلـى التكـاليف، والدقـة،                

ائم من التقارير المالية أنها موجهة      والقابلية للفهم لمثل هذه التقارير، والهدف العام  لمثل هذه القو          

  ).FASB,1978,p15(لالستخدام العام من قبل المستخدمين المحتمليين والمعنيين بنشاط المشروع 

 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية

هي عبارة عن التغيرات بين تاريخين للميزانية سواء بالزيـادة أم بـالنقص فـي صـافي        

 التغيرات الناتجة عن العمليات مع المساهمين مثل المـساهمة فـي   أصولها خالل الفترة، باستثناء  

رأس المال وتوزيعات األرباح، وبذلك يكون إجمالي التغير عبارة عن صافي الربح أو الخـسارة            

الناتج عن نشاط المنشأة، فهي تقدم معلومات عن المصادر االقتصادية للمـشروع وااللتزامـات              

يل إلتزامات المشروع لوحدات آخرى أو لحقـوق الملكيـة          على هذه المصادر الخاصة مثل تحو     

والتي تؤثر في األحداث والظروف التي تغير المصادر والمطالبات على هذه المصادر؛ كما أنها               

تزود بمعلومات عن الموارد االقتصادية عن االلتزامات وحقوق الملكية، وإن هـذه المعلومـات              

لى تحديد نقاط القوة والضعف المالية للمـشروع  تساعد المستثمرين والمقرضين وجهات آخرى ع   

  ).١٨FASB,1978,p(ومالءته والقدرة على سداد التزاماته 

 :قائمة التدفق النقدي

هي عبارة عن قائمة تزود بمعلومات نقدية للمستثمرين الحاليين والمـرتقبيين والمقرضـيين            

 والتوقعات وحالـة عـدم التأكـد        الحاليين والمرتقبيين، والمستخدميين اآلخرين في تقدير المبالغ      

للتدفقات االنقدية المستلمة من الكوبونات والفوائد وتوابعهـا وكـذلك المـستلمة مـن المبيعـات            

والتسديدات للقروض واألوراق المالية المستحقة وهذه التوقعات النقدية المـستلمة تتـأثر بقـدرة              

ما تـستحق كـذلك، االحتياجـات النقديـة     المنشأة على توليد النقدية الكافية لمقابلة التزاماتها عند   



 

 ٤٥

اآلخرى الستخدامها في عمليات التشغيل ودفع الكوبونات وأقساط القروض التى سوف تـستحق             

)FASB,1978,p17(.  

 ACCRUALعلـى أسـاس االسـتحقاق    ويالحظ أن القوائم الثالث األولى يتم اعـدادها  

BASIS       لمحاسـبة الدوليـة، أمـا قائمـة     ، وهو أساس مقبول في المعايير األمريكية ومعايير ا

وهـذا يمثـل   ، CASH BASISعدادها استناداً إلى فكرة األساس النقدي ا فيتم التدفقات النقدية

  ).٢٢٧ ص٢٠٠٣حنان،( إضافة جديدة في المحاسبة تربط بين األساسين في االستفادة من ميزاتهما

 :FASBاألهداف العامة للقوائم المالية حسب 

ية لمساعدة المستثمرين والدائنين فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة         توفر البيانات المال   .١

  . تجاه الوحدة االقتصاديةبمصالحهم

توفير البيانات الالزمة لتقدير صافي التدفقات النقدية المتوقعة من حيث قيمتها وتوقيت             .٢

  .حدوثها في ظل عدم التأكد المحيطة بها

 عليها من حقوق أو التزامات سواء       ، وما )األصول(تحديد ممتلكات الوحدة االقتصادية      .٣

  ).الخصوم(أو لآلخرين ) حقوق الملكية(ألصاحبها 

  .توفير البيانات الالزمة عن نشاط الوحدة االقتصادية ومقدرتها الكسبية .٤

بيان مصادر أموال الوحدة االقتصادية وأوجه استخدامها وما طرأ على كل منها مـن               .٥

   .)FASB,NO1,p14.(تغيرات خالل فترة مالية معينة

  
  

  
  
  
  
  



 

 ٤٦

  :  هيFASBخصائص المعلومات حسب ما أشارت 
 ):   ٥٨، ص٢٠٠٤حماد،(الخصائص األساسية 

 تكون المعلومات مالئمة إذا أدت إلى اختالف لدى متخذ القرار في قدرته على التنبـؤ                :المالئمة §

باألحداث أو لتأكيد التوقعات أو تصحيحها، فتقلل المعلومات المالئمة من درجة عـدم             

 . التأكد

تمثل القوائم المالية عرض مجرد ألنشطة المنشأة، وهي تبسط أنـشطة            ):الموثوقية( المصداقية §

المنشأة الحالية وحتى يمكن االعتماد عليها فأنها يجب أن تـصور العالقـات الماليـة               

الهامة للمنشأة ذاتها، وتكون المعلومات ذات اعتمادية إذا كانت محققـة ومحايـدة وإذا    

ستخدمين االعتماد عليها لعرض ما هو مستهدف من معلومات مفيـدة لهـم             أمكن للم 

، وال يمكن أن تعبر المعلومات عن التمثيل الصادق إذا كانت مغرضة            )أمانة العرض (

أو منحازة، وال تستخدم طريقة القياس بشكل صحيح أو ألن طريقة القياس ال تمثل ما               

 .  هو مقصود أن تعبر عنه

عني أن المقاييس المستقلة العديدة سوف تحظى بـنفس القيـاس المحاسـبي،         وت: القابلية للتحقق  §

يكون مرغوبـاً ألنـه     ) إجماع(والقياس المحاسبي الذي يمكن أن يتكرر بنفس النتيجة         

يخدم في اكتشاف وتقليل انحياز القياس، وتمثل النقدية قدرة عالية على التحقـق، فـي            

ميل ألن تكون أقل قدرة علـى التحقـق         حين أن المخزون واألصول القابلة لإلهالك ت      

وذلك لوجود طرق تقييم بديلة، والتحقق المباشر للقياس المحاسبي سوف يخـدم فـي              

تحجيم انحياز القائم بالقياس فقط، وأخيراً فإن القدرة على التحقق ال تـضمن صـدق               

 .  التعبير أو المالءمة



 

 ٤٧

 اتفاق بين األرقام واألوصـاف     يعني هذا المفهوم ضرورة وجود مطابقة أو       :الصدق في العرض   §

بمعنى آخر هل تمثل األرقام ما حدث بالفعل؟ فعندما تبين          .  لعرضها من ناحية آخرى   

 ٨٠٠(في حين أن المبيعات الفعلية      ) بليون دوالر (القوائم المالية لشركة مبيعات قدرها      

 .فقط، فإن هذه القوائم تكون غير صادقة في العرض) مليون

ى الجماعـات   أحد ال يمكن انتقاء المعلومات بشكل يتضمن تفضيل         أنهلمفهوم  يعني هذا ا   :الحياد §

ن المعلومات الحقيقية والصادقة يجـب أن تمثـل         إ، حيث   اآلخرىالمستفيدة بها على    

يونيـون  "ن للمحاسبين السماح لشركة     ك ال يم  :على سبيل المثال  . لومحل االهتمام األ  

ث دضايا العديدة المرفوعة عليها بسبب حـا       بأن تخفي المعلومات المتعلقة بالق     "كاربيد

في مجرد مالحظات مختـصرة علـى       "  الهندية لباه وبا "الغاز السام في مدينة     تسرب  

  .القوائم المالية رغم أن مثل هذا اإلفصاح قد يكون شديد الضرر للشركة

ـ    :القابلية للمقارنة  § ي المنـشآت  تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة ف

المختلفة قابلة للمقارنة، حيث تمكن صفة القابلية للمقارنة المـستخدمين مـن تحديـد              

جوانب االتفاق واالختالف األساسية في الظواهر االقتصادية طالما أنه لم يـتم إخفـاء    

إذا قامـت  : على سـبيل المثـال  .  هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية غير متماثلة     

 Bوماتها على أساس التكلفة التاريخية في حين تستخدم الـشركة   بإعداد معلAالشركة  

التكلفة التاريخية المعدلة بالمستوى العام لألسعار، فسوف يكون مـن الـصعب جـداً              

إن قرارات تخـصيص المـوارد تتـضمن        .  المقارنة بين الشركتين لتقييم كل منهما     

 إال إذا كانت هناك معلومـات  عمليات تقييم للبدائل، وال يمكن إجراء تقييم دقيق للبدائل      

 .قابلة للمقارنة



 

 ٤٨

يقصد بالتماثل أن المقارنة بين الفتـرات تتطلـب اسـتخدام نفـس المبـادىء                ):التماثل(الثبات §

المحاسبية من فترة إلى آخرى، وعلى الرغم من أن تغيير مبدأ محاسبي لطرق أفضل              

ا تم اإلفصاح عـن تـأثير    يترتب عليه عدم التماثل، إال أن هذا التغيير يكون مقبوالً إذ          

هذا التغيير، والتماثل ال يؤكد المقارنة، فإذا كانت المقاييس المستخدمة غيـر صـادقة              

  . التمثيل فإن القدرة على المقارنة ال يمكن تحقيقها

 :١IASC القوائم المالية حسب لجنة المعايير المحاسبية الدولية٢,٤,٢
)STANDARD,2000,P81(  

تقدم للمستخدمين الخارجيين من قبل العديد من المنشآت حـول العـالم   تعد القوائم المالية و   

ورغم أن القوائم المالية قد تبدو متشابهة بين بلد وآخر إال أن هناك فروق بينها تتسبب فيها ربما                  

ظروفاً اجتماعية واقتصادية وقانونية مختلفة، وبسبب ما تتصوره بلدان مختلفـة مـن حاجـات               

  .للقوائم المالية عندما تخضع للمتطلبات الوطنيةللمستخدمين المختلفين 

إن هذه الظروف المختلفة قد أدت إلى استخدام تعاريف مختلفة لعناصر القـوائم الماليـة،               

وينـتج عـن    .  األصول، االلتزامات، وحقوق الملكية، والدخل والمصروفات     : على سبيل المثال  

صر القوائم المالية وفـي تفـضيل أسـس         ذلك أيضاً استخدام لمعايير مختلفة في االعتراف بعنا       

  .مختلفة للقياس؛ كما يتًأثر كذلك نطاق القوائم المالية ومستوى اإلفصاح فيها 

  ):٢٠٠٤حماد، ( وقد جاءت هذه الفروق في كتاب شرح للمعايير المحاسبة الدولية كما يلي

ي إن لجنة معايير المحاسبة الدولية ملتزمة بتضييق هذه الفروق من خـالل الـسع        

لزيادة توافق التشريعات ومعايير المحاسبة واالجراءات المتعلقة بإعداد وعرض القـوائم       

المالية، ويعتقد أن المزيد من هذا التوافق يمكن أن يتحقق بـشكل أفـضل مـن خـالل               

                                                
1 Internatinal Accounting Standards Committee  



 

 ٤٩

التركيز على القوائم المالية التي تعد ألغراض توفير المعلومـات المفيـدة فـي صـنع                

  .القرارات االقتصادية

د مجلس إدارة اللجنة أن القوائم المالية المعـدة لهـذا الغـرض تحقـق األغـراض           ويعتق

ذلك أن كافة المستخدمين تقريباً يصنعون قرارات اقتصادية على         .  المشتركة لمعظم المستخدمين  

  :سبيل المثال من أجل

  . تحديد متى يتم الشراء أو االحتفاظ باستثمار في حقوق الملكية أو بيعها .١

  .يام اإلدارة بمسئولياتهاتقييم مدى ق .٢

  .تقييم قدرة المنشأة على سداد وتوفير منافع آخرى لموظفيها .٣

  .تقييم األمان المتوفر لألموال التي اقترضت للمنشأة .٤

  .تحديد السياسات الضريبية .٥

  .تحديد األرباح القابلة للتوزيع وتوزيعات األرباح .٦

  .تحديد واستخدام احصاءات الدخل القومي .٧

 .منشأةتنظيم نشاطات ال .٨

تدرك اللجنة بأن الحكومات بشكل خاص قد تحدد متطلبات مختلفة أو إضافية ألغراضـها              

إن مثل هذه المتطلبات يجب أن ال تؤثر علـى القـوائم الماليـة المنـشورة لمنفعـة                  .  الخاصة

  .المستخدمين اآلخرين ما لم تحقق حاجات هؤالء المستخدمين اآلخرين

وء نموذج محاسبي مبني على التكلفة التاريخية القابلة لالسـترداد  تعد القوائم المالية عادة على ض     

وعلى مفهوم الحفاظ على رأس المال االسمي ويمكن أن يكون هناك نماذج آخرى ومفاهيم أكثـر       

مالءمة لتحقيق هدف توفير المعلومات المفيدة لصنع القرارات االقتصادية، إال أنه ال يوجد فـي               



 

 ٥٠

لقد أعد هذا اإلطار ليكون مالئماً لمـدى مـن النمـاذج    .   التغييرالوقت الحاضر اتفاق عام على  

  ).٦٨،ص٢٠٠٤حماد،(المحاسبية ومفاهيم رأس المال والحفاظ عليه

  :IASCتعريف القوائم المالية حسب 
 مالي منظم للموقف المالي والعمليات الماليـة التـي          القوائم المالية عبارة عن إعادة عرض     

ة زمنية محددة، وغالباً ما تكون سنة وأحدة، ولقـد طالبـت الهيئـة    قامت بها المؤسسة خالل فتر  

  ::بإعداد القوائم التالية

 :IASCحسب  الميزانية العمومية

عبارة عن بيان بالمركز المالي الذي يوضح األصول والخصوم وحقوق الملكية فـي نقطـة             

اديء المحاسبية التي تـم     زمنية محددة، وتعكس الميزانية الوضع المالي للمنشأة بما يتفق مع المب          

 ). ١١١،ص٢٠٠٤حماد،(إعداد القوائم المالية على أساسها

 :IASCحسب  قائمة الدخل

تعتبر قائمة الدخل مكون رئيسي في التقارير المالية الدورية للمنشأة؛ فهي تعبر عن معظـم               

والتي غالباً مـا   التغيرات الحادثة في المركز المالي للمنشأة على مدى الفترة التي يغطيها التقرير             

فلذلك تستخدم اإلدارة قائمة الدخل كمقياس لفاعليتها وكفاءتها في مزج عوامل           .  تكون سنة كاملة  

األنتاج في صور سلع وخدمات تخلقها وتبيعها والمعلومات التي توفرها قائمـة الـدخل والتـي                

لـك المؤشـرات   ترتبط بالبنود الفردية للدخل والنفقات تسهل عملية التحليـل المـالي خاصـة ت            

المرتبطة بربحية المنشأة، عألوة على ذلك فإن قائمة الدخل توفر معلومات وثيقة الصلة من أجل               

 ).١٥٧،ص٢٠٠٤حماد،(اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة 



 

 ٥١

 : كما يليIASCحسب  التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 

 .كل التغيرات في حقوق الملكية .١

ية سوى تلك التي حدثت نتيجة عمليات مـع المـالك،           التغيرات التي طرأت في حقوق الملك      .٢

 .والتوزيعات للمالك

تعتبر قائمة التغيرات في حقوق الملكية مكون مستقل في القوائم المالية إلى جانـب القـوائم                

المالية التقليدية، فقد فرضت لجنة المعايير الدولية من خالل المعيار المحاسبي الدولي المعدل في              

  :نالقائمة والتي يجب أن تقدم بأحدى اآلليتين التاليتي بتقديم هذه ١٩٩٧

  : لىواآللية األ

تعرض فيها مجموع أرباح أو خسائر المنشأة المعترف بها عن الفترة بما فـي ذلـك تلـك                   )١

مع إعطاء تفاصيل كل بند في الدخل، المـصروف،         (المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية     

 المحاسبة الدولية األخرى بيانهـا مباشـرة ضـمن          المكسب أو الخسارة التي تشترط معايير     

حقوق الملكية، وإلى جانب مجموع هذه البنود يجمع صافي ربح أو خسارة الفتـرة واألثـر                

التراكمي لتغيير السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء الجوهرية إذا تم معالجتها محاسـبياً            

  ).٨رقمبالمعالجة القياسية المنصوص عليها في المعيار الدولي 

التغيرات اآلخرى الحادثة في حسابات حقوق الملكية إلى جانب تسويات األرصـدة فـي أول      )٢

مع إعطاء تفاصيل حسب كل فئة من فئـات         (ونهاية المدة في كل من مكونات حقوق الملكية         

مع إعطاء تفاصـيل الحركـات      (وأرصدة األرباح والخسائر المتراكمة     ) رأس المال المملوك  

  ).عن الفترة



 

 ٥٢

  :لية الثانيةاآل

 عن الفترة بحيث " والخسائر المحققةباألرباحقائمة  "المنشأةتقضي هذه اآللية بأن تقدم   

فقط األثر الصافي للدخل والمصروفات والربح أو الخسارة المبينة في قائمة الدخل عن : تشمل

تغيرات في بما في ذلك األثر التراكمي لل–الفترة، ويعني ذلك أن الدخل أو الخسارة الصافية 

السياسة المحاسبية وتصحيح األخطاء الجوهرية، وسوف يضاف للبنود األخرى الدخل 

والمصروفات والربح والخسارة المرحلة مباشرة لحقوق الملكية مع عرض مجموع هذه البنود 

 ).١٧٣،ص٢٠٠٤حماد،(كمبلغ نهائي في قائمة الربح والخسارة المعترف فيها

 :IASCقائمة التدفق النقدي حسب 

وتقوم هذه القائمة بتزود مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة المنـشأة علـى توليـد                

النقدية وما يعادلها وحاجات المنشأة في استخدام هذه التدفقات النقدية فالقرارات االقتصادية التـي            

نقدية وما يعادلهـا    تتخذ من قبل مستخدمي القوائم المالية تتطلب تقييماً لقدرة المنشأة على توليد ال            

وعلى توقيتها ودرجة التأكد من عملية توليدها، فهي توفر المعلومات حول التغيـرات التاريخيـة    

في النقدية وما يعادلها للمنشأة والتي تصنف التدفقات النقدية خالل الفتـرة إلـى تـدفقات مـن                  

 .النشاطات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية

 .ة المتبعة، مع شرح مختصر لكلٍّ منهاقائمة للسياسات المحاسبي

 :)٧٤،ص٢٠٠٤حماد،(IASCاألهداف العامة للقوائم المالية حسب 

، و األداء، والتدفق النقدي للمؤسسة، والمعلومات التـي          الموقف المالي  :تزود بمعلومات عن   .١

  .تهم شريحة واسعة من المستخدمين في اتخاذ القرارات االقتصادية

  .نتيجة أسلوب اإلدارة في استخدام الموارد المتاحةتظهر القوائم المالية  .٢



 

 ٥٣

  :تظهر القوائم المالية معلومات خاصة عن المؤسسة حول .٣

  .األصول •

  .االلتزامات •

  .حقوق المالك •

  .العوائد والخسائر: الدخل والمصاريف، كما تشمل •

  .التدفق النقدي •

 .تساعد المستخدمين في التنبؤ بالتدفق النقدي للمؤسسة في المستقبل .٤

دف القوائم المالية إلى توفير معلومات حول المركز المالي، واألداء والتغيرات في المركز             ته .٥

  .المالي للمنشأة تكون مفيدة لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات االقتصادية

تحقيق الحاجات العامة لغالبية المستخدمين، ولكن القوائم المالية على كل حال ال توفر كافـة              .٦

 يحتاجها المستخدمين لصنع القرارات االقتصادية، ألن هذه القـوائم تعكـس            المعلومات التي 

 .إلى حد كبير اآلثار المالية لألحداث السابقة وال توفر بالضرورة معلومات غير مالية

  إليها تظهر القوائم المالية نتائج الوكالة اإلدارية، أو محاسبة اإلدارة عن الموارد التي أوكلت  .٧

خصائص نوعية تجعل المعلومات الظـاهرة فيهـا       م المالية يجب أن يتوفر بها       كما أن هذه القوائ   

  :مفيدة للمستخدمين وهذه الخصائص هي

  : IASCالخصائص النوعية للمعلومات حسب 

إن إحدى الخصائص األساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم المالية هي قابليتها           :القابلية للفهم  •

ن، لهذا الغرض فإنه من المفترض أن لـدى المـستخدمين            المباشر من قبل المستخدمي    للفهم

مستوى معقول من المعرفة في األعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبية وأن لديهم الرغبة            



 

 ٥٤

في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية، وعلى أية حال، فإنـه يجـب عـدم تنحيـة                  

 في القوائم المالية إن كانت مالئمـة        المعلومات الخاصة بالمسائل المعقدة التي يجب إدراجها      

  . الحتياجات صانعي القرارات االقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل المستخدمين

تكون المعلومات مفيدة فإنها يجـب أن تكـون مالئمـة لمتطلبـات صـناع          حتى  : المالءمة •

ـ              . القرارات رارات وتتوفر في هذه المعلومات خاصية المالءمـة عنـدما تـؤثر علـى الق

االقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم األحداث الماضية والحاضـرة والمـستقبلية أو            

  .عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية

مالءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتهـا النـسبية، فتعتبـر         تتأثر   ):األهمية النسبية ( المادية •

يفها يمكـن أن يـؤثر علـى القـرارت          المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحر        

االقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية، وتعتمد األهمية النسبية على            

   . حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو التحريف

 وتمتلـك   عليهـا  يجب أن تكون موثوقة ويعتمد       إنهحتى تكون المعلومات مفيدة ف    : الموثوقية •

المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من األخطاء الهامة والتحيز، وكان باسـتطاعة             

المستخدمين االعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو المتوقـع أن               

  .تعبرعنه

مليـات  لتكون المعلومة موثوق فيها يجب أن تمثل المعلومات بـصدق الع           :التمثيل الصادق  •

  . من المتوقع أن تعبر عنهاأوا تمثلها أنه التي يفهم األخرىاث حدالمالية واأل

لكي تمثل المعلومات تمثيالً صادقاً للعمليات المالية واألحداث األخـرى     :الجوهر فوق الشكل   •

التي يفهم أنها تمثلها، فمن الضروري أن تكون قد تمـت المحاسـبة عنهـا وقـدمت طبقـاً         

  .ا االقتصادية وليس لمجرد شكلها القانونيلجوهرها وحقيقته



 

 ٥٥

حتى تكون موثوقة، فإن المعلومات المحتواة في القـوائم الماليـة يجـب أن تكـون                 :الحياد •

محايدة، أي خالية من التحيز، وال تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقـة اختيـار أو                 

  .يق نتيجة محددة سلفاًعرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم بهدف تحق

البد من أن يجابه معدي القوائم الماليـة حـاالت عـدم التأكـد المحيطـة                 :الحيطة والحذر  •

والمالزمة لكثير من األحداث والظروف، مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل ، وتقدير             

  .العمراالقتصادي للمصنع والمعدات وعدد مطالبات الكفاالت التي يمكن أن تحدث

لتكون موثوقة، فإن المعلومات في القوائم المالية يجب أن تكون كاملة ضمن حدود              :االكتمال •

  .األهمية النسبية والتكلفة

 مـن   ٤٧ فـي صـفحة      FASBتم تعريفها بنفس التعريف السابق حسب       : القابلية للمقارنة  •

 .البحث

 :١AASB القوائم المالية حسب مجلس معايير المحاسبة االسترالية ٢,٤,٣

 إلنجاز سياسة المجلس الخاصة بالتقـارير   معايير المحاسبة االستراليةإصدار أسبابان من  ك

 حـسب   ٢٠٠٥المالية لتبني المعايير الدولية للمحاسبة وللتطبيق على الفترات التي تبدأ من يناير             

AASB .              وهذه المؤسسة قررت في االستمرار في إصدار مقاطع حيادية من المعـايير القابلـة

ق على الوحدات الربحية وغير الربحية، كما ويتضمن وحدات القطاع العـام فيمـا عـدا                للتطبي

المعايير المخصصة للقطاعات العامة غير الربحية أو تلك ذات الطبيعة المحليـة البحتـة فـإن                

معايير المحاسبة االسترالية تستخدم المعايير الدولية كأساس يضاف إليـه تفاصـيل ذات أهميـة               

التطبيق في البيئة االسترالية، وهذه اإلضـافات حينمـا وجـدت الـضرورة      بخصوص المجال و  

                                                
1 (Australian Accounting Standard Board)    



 

 ٥٦

لتوسيع المحتوى وتغطية قطاعات ليست متناولة من قبل المعايير الدولية، فالمعايير الدولية والتي             

  : تناولت القوائم المالية من خالل ما يليAASBالتزمت بها المعايير االسترالية 

  .وليةمعايير التقارير المالية الد •

  .معايير المحاسبة الدولية •

   المحلية لجنة التفسيرأوالتفسيرات المبادر إليها من خالل لجنة تفسير التقارير المالية الدولية  •

 معايير المحاسبة االسترالية والتي تعادل المعايير الـصادرة          هي IFRS1االسترالية  فالمعايير  

فالمعيار األول يصف محتويات    .  IFRS عن معايير المحاسبة الدولية والتي تعود إلى سلسلة       

  :وعناصر التقرير المالي وهي كما يلي

  .قائمة المركز المالي .١

 .قائمة الدخل .٢

 .قائمة التدفقات النقدية .٣

 .قائمة التغير في حقوق الملكية .٤

قائمة مالحظات تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية والمالحظات والتفـسيرات       .٥

مة التي يجب على الوحدة أخذها بعين االعتبـار عنـد إعـداد             األخرى واالعتبارات العا  

 .التقارير المالية

كما أن العرض العادل الذي يتمشى مع معايير المحاسـبة االسـترالية والـسياسات المحاسـبية                

واالستمرارية وحسب مبدأ االستحقاق، كما أن التناسق في التقديم مع األهمية والتـرابط ونظـام               

ت المقارنة وتصنيف للعناصر والبنود المفردات والمدى فـي اإلفـصاح عـن             المقابلة والمعلوما 

   .(AASB,2004,P7)المركز المالي واألداء المالي 

                                                
1 International Financial Reporting Standards 



 

 ٥٧

  :أغراض وأهداف التقارير المالية

تهدف التقارير المالية إلى تقديم عرض منظم ومهيكل للمركـز المـالي واألداء المـالي              

ن الوضع المالي واألداء المالي والتـدفقات النقديـة         للوحدة، وهدفها األساسي توفير معلومات ع     

  .للوحدة، والتي تكون مفيدة لتوسيع المدى أمام المستخدمين التخاذ القرارات االقتصادية

إن التقارير المالية تظهر نتائج ريادة اإلدارة للموارد الموكلة إليها، ولتحقيق هذا الهـدف              

 - الملكيـة  - االلتزامـات  -األصـول : ( مؤسسة مايلى فإنه يجب على التقارير المالية أن توفر لل       

كما أن هـذه    )  التدفقات النقدية  - التغيرات اآلخرى  - األرباح والخسائر  -اإليرادات والمصروفات 

المعلومات مع المعلومات األخرى والتي في الهوامش تساعد مستخدمي التقارير المالية في توقع             

  .ديد توقيتها ودرجة دقتهاالتدفقات النقدية في المستقبل للمنشأة وتح

  : AASBتعريف القوائم المالية حسب 

هي عبارة عن قائمة تظهرها الوحدة االقتصادية من خالل األصول الجارية واألصـول               

غير الجارية وااللتزامات قصيرة وطويلة األجل كتصنيفات، باإلضافة إلى حقوق الملكية، ومـن             

 على سبيل المثال ال الحصر تحت بند أصول قصيرة          العناصر التي تظهرها قائمة المركز المالي     

األجل أو جارية كما يسميها البعض اآلخر البضاعة المحجوزة للبيع والنقدية وما فـي حكمهـا،                

: وأما الخصوم الجارية قصيرة األجل هي مبالغ متوقع تسديدها خالل دورة التشغيل العادية مثـل           

ومـن األمثلـة بالنـسبة      .  ين، تكاليف التـشغيل   الدائنون من التجارة، بعض استحقاقات الموظف     

لألصول الثابتة المعدات واآلالت، االستثمارات، أصول غيـر ملموسـة، اسـتثمارات مـسجلة،       

مخزون، مدينون بسبب التشغيل، احتياطيات، التزامات مالية آخرى، الضريبة المـستحقة، ومـن     

مرخص بها والمـصدرة وغيـر   ضمن حقوق الملكية رأس المال األسهمي ويظهر عدد األسهم ال       



 

 ٥٨

المدفوعة، القيمة االسمية للسهم وهل هذه األسهم عادية أو ممتازة وهل محتفظ بها في الـشركة                

  .(AASB,2004,P25-32)األم أو في شركات فرعية تابعة 

  :AASBتعريف قائمة الدخل حسب 

ة، هي عبارة عن قائمة تزود بمعلومات عن نشاط الوحدة االقتصادية عن فتـرة محـدد              

هذه البيانات المعلومات عن اإليراد والتكاليف كذلك الحصة في أرباح وخسائر الشركات            : وتشمل

التابعة ومصروفات الضريبة، وكذلك الربح أو الخسارة للمشروع والفوائد أيضاً كما توضح قيمة             

ة تحت  المواد الخام المستخدمة في التصنيع وتكاليف الموظفين وتكاليف البضاعة التامة والبضاع          

  .(AASB,2004P33-36)التشغيل 

  :AASBتعريف قائمة التغير في حقوق الملكية حسب 

يجب أن تظهر التغيرات في الملكية حيث إن عناصر هذه القائمة تتكـون مـن الـربح                 

والخسارة عن الفترة كل بند من بنود الدخل أو المصروف، والتي تعتبر مرتبطة بحقوق الملكيـة              

 باإلضافة إلى كل عنصر من عناصـر الملكيـة وآثـار التغييـر فـي               حسب القانون األسترالي  

السياسات المحاسبية واألخطاء المصححة، كذلك المبالغ للمعلومـات الخاصـة بحملـة األسـهم             

  .ورصيد األرباح المحتجزة

إن التغيرات في حقوق الملكية للمشروع هي عبارة عن التغيـرات مـا بـين تـاريخين       

ادة أو النقص في صافي األصول عن هذه الفترة باسـتثناء التغيـرات             للتقرير، والذي يعكس الزي   

الناتجة عن معامالت تخص حملة األسهم مثل التبرعات من حقوق الملكيـة أو الـسيطرة علـى        

أدوات ووسائل وكوبونات خاصة بحقوق الملكية، فالتغيير بصفة عامة خالل الفترة يمثل إجمـالي   

 الخسارة المتولدة عن أنشطة الوحدة االقتصادية سواء تلك         الدخل والمصروفات متضمنة الربح أو    



 

 ٥٩

المصروفات أو اإليرادات المعترف بها كربح أو خسارة أو تغيير بشكل مباشر في حقوق الملكية               

(AASB,2004P36-38).  

  :AASBتعريف قائمة التدفقات النقدية حسب 

سس التـي تُقـيم قـدرة     هي قائمة تقوم بتوفير معلومات لمستخدمي التقارير المالية وباأل        

المنشأة على توليد النقدية أو مـا فـي حكمهـا وحاجـة الوحـدة السـتخدام هـذه التـدفقات                     

  . (AASB,2004,P38)النقدية

  : AASBالخصائص النوعية للمعلومات حسب 

 إن المعلومة يجب أن تساعد في تكوين االفتراضات بشكل مـستمر وبالـشكل              :االستمرارية •

رة تأخذ في االعتبار كل المعلومات المتاحة عن المستقبل ومـا هـو             المناسب بحيث أن اإلدا   

  .المتوفر على األقل وليس المحدد بالضبط خالل فترة اإلثنى عشر شهراً الخاصة بالتقرير

 أي معلومة توفر للمؤسسة كأساس لتصنيف البنود في التقارير المالية أن            ":االتساق"التناسق   •

وذلك بمـا يـساعد علـى    : اظ به من فترة إلى الفترة التاليةيكون لها مفهوم متسق يتم االحتف   

 الفهم لنشاط المشروع

 أن تكون المعلومة لها أهمية نسبية مقارنة بالتكاليف المضحى بها، حيث أن             :األهمية النسبية  •

توفر هذه المعلومة يساعد إدارة المؤسسة أو أي طرف خارجي في أن يكـون فـي وضـع                  

نه إذا كانت المعلومة غير ذات أهمية فقد تكون مضيعة للجهـد            أفضل التخاذ القرار، حيث أ    

 .والوقت وليست ذات أثر جوهري في اتخاذ القرار



 

 ٦٠

 ويعني أن كل معلومة ليست معزولة بمفردها ولكنها تبنى على معلومات سـابقة،              :التراكمية •

لـك مـن    وتستخدم كأساس لمعلومات الحقة بما يفيد في التقييم أو اتخاذ القرارات أو غير ذ             

 .االستخدامات

 أي معلومة تقوم على أساس فهمها من خالل النقيض منها والعنصر المـضاد لهـا            :المقابلة •

 .على سبيل المثال األرباح والخسائر، اإليرادات والمصروفات، المصادر واالستخدامات

ة في   ال يمكن أن نتصور معلومة مفيدة بالشكل السليم بدون أن تستخدم هذه المعلوم             :المقارنة •

المقارنة مع معلومات آخرى، فمثالً إيرادات المؤسسة عن هذا العام يمكـن مقارنتهـا فـي                

إيرادات سنوات آخرى وعلى ذلك يكون لدينا معلومتين من خالل المقارنة يمكن الحكم على              

صحة النشاط المالي للمؤسسة كذلك مقارنة الدائنون مع المدينون يعطينا فرصة في معرفـة              

 .مه مع المتوقع تسديده للدائنين وهذا يعكس المالءة الماليةالمتوقع استال

 التصنيف للمبالغ الموجودة يجب أن يكون عملياً يساعد في إثراء           : تكون المعلومة عملية   أن  •

المعنيين بجمع المعلومات ألنه على العكس من ذلك اإلفراط في التصنيف يؤدي إلى نتيجـة               

 فمثالً قد يكون من المفيد تـصنيف بنـود األصـول            عكسية غير عملية يمكن التعامل معها،     

الخ، ولكن هل من المعقول القول أن تصنيف النقدية نفـسها           ... المتدأولة إلى نقدية وبضاعة   

يفيد بشكل يرجح التضحية بالجهد والوقت في هذا        $ ١٠٠و  $ ١٠و  $ ١إلى فئات ووحدات    

 .التصنيف غير المفيد

توفر لقاريء المعلومة القدرة على تتبع هيكلية وتكوين         يجب أن ي   :وضوح الهيكلية للمعلومة   •

حيث إن  : المعلومة إن رغب في ذلك لتحقق من مصداقيتها والقدرة على قياسها زمنياً وكمياً            

ضياع الهيكلية التي يمكن التحقق منها قد يجعل من المعلومة طالسم يصعب علـى الكثيـر                

 .فهمها



 

 ٦١

ن من السهل على القـاريء لهـا خاصـة إن كـان              بمعنى أن المعلومة يكو    :القابلية للفهم  •

متخصصاً أن يصل إلى فهم مشترك متفق عليه بين المتعاملين في نفس المجال دون وجـود                

فجوة كبيرة لالختالف في فهم ما تفصح به معلومة معينة بذاتها، ومن هنا كان التركيز على                

والبنود المشتملة ضمناً في القوائم     اإلفصاح للقوائم المالية بهدف زيادة الفهم لكثير من األمور          

المالية بشكل مختصر ال يعطي المجال للفهم الشامل ألنشطة المشروع وذلك حسب قـاريء              

 .(AASB,2004,P18-24)القوائم المالية المختلفة 

  :السمات المشتركة ونقاط الخالف بين المنظمات المحاسبية بخصوص القوائم المالية

عيار الدولي الخاص بالقوائم المالية المقدم مـن المنظمـات          من خالل العرض السابق للم      

 التي تناول الباحث آرائها بخـصوص القـوائم   )FASB، IASC، AASB(العالمية الثالثة 

  : بأغلب المجاالت الخاصة بالقوائم المالية من حيثفقوت قد االمالية نجد أنهم

ز المالي، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الدخل، قائمة المرك(أنواع القوائم المفروض تقديمها •

، وقد زاد مجلس المعايير المحاسبية االسترالية عن ذلك بأن )قائمة التغير في حقوق الملكية

قائمة مالحظات تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية : طالب بقائمة خامسة وهي

الوحدة أخذها بعين والمالحظات والتفسيرات األخرى واالعتبارات العامة التي يجب على 

  .االعتبار عند إعداد التقارير المالية وهي زيادة مفيدة للمستخدمين

  .أغراض وأهداف القوائم المالية •

  .التعريفات الخاصة بالقوائم •

   .  الخصائص النوعية للمعلومات الواجب توافرها •



 

 ٦٢

 أنه ال يوجد نقاط خالف جوهرية بين المنظمات المحاسبية: مكننا القولوعليه ي  

بخصوص القوائم المالية إال أنه هناك بعض التكيفات للمعيار ليتانسب مع طبيعة وبيئة البلد 

  .والتي ليس لها تأثير جوهري على متطلبات اإلفصاح في القوائم المالية

  

  

  

  
  
  



 

 ٦٣

  
  

  الفصل الثالث 
  

  ياجلهاز املصريف الفلسطين



 

 ٦٤

  : ٍةـــ مقدم٣.١
 المركـزي والمـصارف التجاريـة       يتكون الجهاز المصرفي ألي دولة من المـصرف       

 .والمصارف المتخصصة باإلضافة إلى الكثير من المؤسسات التي تتعامل بـاألموال واالئتمـان            

 إلى هذا الجهاز المصارف اإلسالمية فـي كثيـر مـن دول العـالم اإلسـالمي      وقد انضم حديثاً 

 لعـدد مـن    تبعاًى وذلك   آخر، وتختلف األجهزة المصرفية من حيث قوتها من دولة إلى           وغيرها

  ):١٩٩٥عاشور، (العوامل

 علـى أهميـة     التقدم واالستقرار االقتصادي في الدولة، ويعطينا النموذج السويسري مثاالً         .١

  .االستقرار كما يعطينا النموذج األمريكي مثاال على أهمية التقدم

  .حجم االقتصاد والموارد المالية للدولة .٢

  .مدى التطور في أسواق المال وأسواق النقد .٣

نوع النظام السياسي واالقتصادي والنقدي ومدى قوة المصرف المركزي في ظله وطبيعة             .٤

  .نفوذ الدولة في محيطها وقوتها السياسية وعالقاتها الخارجية

  . العاملةالمصارفقوة المصرف المركزي وعدد  .٥

  . في التنميةالمصارف اإلقراض واالقتراض ودور نظرة المجتمع إلى .٦

لى العالم والتزامها بالمعايير الدوليـة فـي مجـاالت المحاسـبة             ع المصارفمدى انفتاح    .٧

  . والعمل المصرفيدارةواإل

 أووعادة ما يكون هيكل الجهاز المصرفي على شكل هرم يتربع علـى قمتـه المـصرف      .٨

  . المركزيالمصرف



 

 ٦٥

  : سلطة النقد الفلسطينية٣.٢ 

ه جهـازاً   رأس ال يمكن ألي جهاز مصرفي حديث أن ينمو ويتطور بدون أن يكون على            

 المـصارف م كانت   ١٩٦٧ مركزياً فعاالً وكفؤاً ومستقالً، ففي فلسطين قبل عام          مصرفاً أو،  نقدياً

 المركزي األردني، وفي قطاع غزة فتخـضع        المصرففي الضفة الغربية تخضع لسلطة ورقابة       

ـ     ١٩٦٧ أما بعد عام     ، المركزي المصري  المصرف لرقابة   المصارف اع م فقد دمر االحتالل القط

 ،المصرفي الفلسطيني وتعرض القطاع المالي كغيره من القطاعات إلى تشوهات بنيويـة كبيـرة             

 المـصرف  بقرار عسكري إسرائيلي وحولت أموالها وأرصدتها إلـى          المصارفوأغلقت جميع   

 اإلسرائيلية تفتح فروعاً لها في الضفة الغربيـة        المصارف وبعد فترة بدأت     ،المركزي اإلسرائيلي 

 المحليـة والعربيـة بفـتح أبوابهـا         المصارف، وسمح االحتالل اإلسرائيلي لبعض      وقطاع غزة 

  . ):١٩٩٥عاشور، ( المركزي اإلسرائيليالمصرفوخضعت جميعها لسلطة 

لى سلطة نقديـة    وأما بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية فقد أصبح لفلسطين وللمرة األ          

رض أدة السلطة الوطنيـة الفلـسطينية إلـى         وطنية حيث تأسست سلطة النقد الفلسطينية بعد عو       

م الـصادر عـن    ١٩٩٤ لعـام    ١٨٤م وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم       ١٩٩٤الوطن في عام    

 حيث أدركت السلطة الوطنية الفلسطينية مبكراً أهمية وجـود          ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   

 على إيجاد جهاز مـصرفي      شطة المصرفية والعمل  ألنسلطة وطنية تتولى مهمة تنظيم ومراقبة ا      

قوي وفعال ويعمل بكفاءة عالية في تنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني وإعادة إعمار األراضـي              

  .اآلخرى ومؤسسات المال المصارف بيد مع القطاع الخاص من الشركات والفلسطينية وذلك يداً

  

  



 

 ٦٦

  ):١٩٩٥عاشور، (وقد أوكلت لسلطة النقد الفلسطينية األهداف التالية 

  . النقدإدارةتنظيم و .١

   .تقرير السياسات النقدية الالزمة .٢

   . احتياطي السلطة الوطنية الفلسطينية من الذهب والعمالت األجنبيةإدارةاالحتفاظ و .٣

   .ظمة الخاصة بالقطاع المصرفيألناقتراح القوانين وا .٤

 وقـت  العملـة الفلـسطينية فـي ال       إصدار المركزي والقيام بمسؤولية     المصرفالقيام بمهام    .٥

  . المناسب

  ): ١٩٩٥عاشور، (التالية كلت بسلطة النقد المهام والوظائف أوولتحقيق هذه األهداف 

 أو التراخيص للمصارف والشركات والمؤسسات الماليـة        إصدارشطة المصرفية و  ألنتنظيم ا  .١

  . إلغاءها والرقابة على هذه المصارف والشركات

امل بالنقد األجنبـي وتوجيههـا وتنظيمهـا        وضع السياسات النقدية والسياسات الخاصة بالتع      .٢

  . التراخيص للصرافين ومراقبة أنشطتهمإصداروتنفيذها و

تطوير وتسهيل نظام المدفوعات وتوفير السيولة الالزمة للمصارف ضمن الحـدود المقـرة              .٣

 والعمل على وضع وتنفيذ السياسات النقدية واالئتمانية والسياسات الخاصة بالتعامـل            ،قانوناً

  . د األجنبيبالنق

القيام بمهام الوكيل المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الفلـسطينية العاملـة فـي         .٤

  . الوطن الفلسطيني وخارجه

القيام بوظيفة المستشار المالي واالقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الوطنيـة            .٥

  . اآلخرى



 

 ٦٧

 ألن األجنبية وبالذات اإلسـرائيلية منهـا        المصارفاإلشراف على العالقات المصرفية مع       .٦

 .االقتصاد الفلسطيني ما زال ملحقا باالقتصاد اإلسرائيلي ومحكوم بالتبعية الكاملة له

 واإلشراف على عملية المقاصة، والمالحـظ أن        المصارف غرفة المقاصة بين     إدارةالقيام ب   .٧

راق النقدية  و مهمة صك األ   سلطة النقد تقوم بجميع وظائف ومهام أي بنك مركزي  باستثناء          

 الجنيـه   إصـدار التي تستلزم حصول الدولة الفلسطينية على السيادة الكاملة حتـى تقـوم ب            

ن سـلطة   أ وحينها ستتولى سلطة النقد الفلسطينية بهذه المهمة بإذن اهللا مع العلم ب            ،الفلسطيني

قـرار الـسياسي   خطط وهي تنتظـر ال لات واراسالنقد جاهزة للقيام بهذه المهمة من حيث الد   

  .للتنفيذ

  : املصارف يف فلسطني٣.٣

 المـصارف  وقد عرفت فلسطين      وأساسياً  مهماً  الفلسطيني قطاعاً  المصارفيعتبر قطاع   

تداب البريطاني كان يعمل في دولة فلـسطين عـدد   الن ففي عهد ا،قبل غيرها من الدول المحيطة   

لعربي الذي أسسه المرحوم عبـد       ا المصرفها  رأس البريطانية والفلسطينية وعلى     المصارفمن  

 وكان يعتبـر الجهـاز      ، العثماني وبنك باركليز   المصرف و ١٩٣٠الحميد شومان في القدس عام    

ان ـث ك ـ بالمقارنة مع غيره من الدول العربية المحيطة حي         متطوراً المصرفي الفلسطيني جهازاً  

التـابع  )لنقـد الفلـسطيني   مجلس ا (وهيئة نقدية عامة    ) الجنيه الفلسطيني (ن عملة وطنية    ـلفلسطي

 ولكن األزمات المتتالية التي لحقت بدولة فلسطين سببت لها الكثير مـن             ،لحكومة عموم فلسطين  

 ١٩٤٨ حيث حلت نكبة فلسطين فـي عـام          ،ة على الكوارث السياسية   والكوارث االقتصادية عال  

  ).١٩٩٥عاشور، ( وانتقل الجهاز المصرفي الفلسطيني المنظم إلى عالم النسيان



 

 ٦٨

كـان الـشعب    ١)من النكبة إلـى النكـسة      (١٩٦٧ وحتى عام    ١٩٤٨وفي الفترة من عام     

الفلسطيني يمر بمرحلة ضياع وتشرد وتبعية اقتصادية وسياسية فقد كانت الضفة الغربيـة لنهـر         

 وقطاع غزة كان يتبـع جمهوريـة مـصر     وقانونياًاألردن تتبع المملكة األردنية الهاشمية إدارياً     

ين المـصرف  العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتبع         المصارف وبالتالي كانت    العربية إدارياً 

(  وقد عمل في الضفة الغربية في تلك الفترة ثمانية بنـوك هـي             ،ي والمصري نالمركزيين األرد 

، األردن، األهلي األردني، إنتـرا      )جريندليز(عمان، العثماني   -العربي، العقاري العربي، القاهرة   

  ).١٩٩٥عاشور، (فرعاً  ٣٢بشبكة فروع بلغت)سطوبريطاني للشرق األ، ال)المشرق(

فلـسطين،  :  العاملة في قطاع غزة خالل تلك الفترة سـتة بنـوك هـي             المصارفوقد بلغ عدد    

    .العربي، اإلسكندرية، األمة، شركة التسليف الزراعي بشبكة فروع بلغت سبعة فروع

ثنا عشر   في الضفة الغربية وقطاع غزة إ      ١٩٦٧عاموكان يوجد قبل االحتالل اإلسرائيلي مباشرة       

 هو بنك فلسطين المحدود والباقي هي بنوك عربيـة وأجنبيـة مـن     احد منها بنك وطني و    ،شبكة

  ).١٩٩٥عاشور، ( العقاري العربي وبنك القاهرة عمانالمصرف العربي  والمصرفأهمها 

 المصرية وقد   دارة لإل عاً نشاطاتها في قطاع غزة باعتبارها تاب      المصارفوقد مارست هذه    

 فرعـاً  ٢٣ فروع في القدس الشرقية  و٩ فروع في غزة و٧ منها  فرعاً ٤٩ المصارفكان لهذه   

  .في الضفة الغربية

قـدوم  م إلـى    ١٩٦٧ومنذ احتالل إسرائيل للبقية المتبقية من األراضي الفلسطينية عـام           

عاني مـن ممارسـات االحـتالل       السلطة الوطنية الفلسطينية كان الجهاز المصرفي الفلسطيني ي       

التي كانت تهدف إلى سحب أموال المودعين الفلسطينيين وضـخها فـي االقتـصاد              و ،البغيضة

    .اإلسرائيلي

                                                
ة الغربیة والقدس الشرقیة وقطاع غزة بعام النكبة، كما یسمى العام الذي تم یسمى العام الذي إحتلت بھ إسرائیل أرض فلسطین ماعدا الضف 1

  .بھ السرائیل إحتالل باقي األراضي المستثناة بعام النكسة
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 اإلسرائيلية العمل في قطاع غزة والضفة الغربية حيث         المصارف احتكرت   م٦٧بعد عام   و

 المصارفإغالق جميع    ب م٧/٦/٦٧ بتاريخ   م٦٧ لعام   ٧صدر القرار العسكري  اإلسرائيلي رقم       

بنك هبـوعليم وبنـك     ( اإلسرائيلية مثل    المصارفالعربية في قطاع غزة والضفة الغربية وبدأت        

 اإلسرائيلية بافتتاح فروع لها في الضفة والقطـاع         المصارف وغيرها من    )لئومى وبنك مزراحي  

 فـي إسـرائيل   ا فبدأت بسحب أموال المودعين الستثماره احتاللياً  دوراً المصارفومارست هذه   

ـ  وبالتالي خسرت ثقـة المـواطنين        ،ولم تمنح للمواطن الفلسطيني تسهيالت ائتمانية تذكر       م ألنه

شعروا أن هدفها تكريس االحتالل اإلسرائيلي  إلى أن عاد بنك فلسطين ليمارس أعماله في عـام      

 المركـزي   المـصرف  وخضع لرقابـة     ، بعدما سمح له ممارسة عمله داخل قطاع غزة        ١٩٨١

 في الضفة الغربية    ٨٦سرائيلي وعاد بنك القاهرة عمان وهو بنك أردني ليمارس أعماله  عام             اإل

ين المركزيين األردني واإلسرائيلي وذلك بعـد  المصرف وخضع لرقابة ،وبالتحديد في مدينة نابلس  

 لفروعها وفي كل مرة كانـت تفـشل هـذه        المصارفالت عديدة إلعادة فتح هذه      اوأن بذلت مح  

 المركـزي   المـصرف  بين إدارات هذه المصارف و     أ بسبب الخالفات التي كانت تنش     التاوالمح

  ). ١٩٩٥عاشور، ( اإلسرائيلي حول قضايا الرقابة واالحتياطات النقدية

 في تلك الفترة كانت مقيدة وغير قادرة على القيـام  المصارفويالحظ أن طبيعة عمل هذه    

قتصر عملها فقط على مهمة تـسهيل العمليـات         بمهمة الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، إذ ا      

  . التجارية وحفظ الودائع

والى جانب هذه المصارف فقد عمل في تلك الفترة العديد من مؤسسات اإلقراض المتخصـصة               

- مؤسسة التنمية المتخصصة، ومجموعة التنمية االقتصادية، وكـذلك اللجنـة الفلـسطينية            :مثل

ــدعم     ــدمت ال ــي ق ــشتركة الت ــة الم ــي   األردني ــكانية ف ــشاريع اإلس ــر للم الكبي

   .www.pnic.gov.ps,1999)(فلسطين

http://www.pnic.gov.ps,1999
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 عن الـساحة     كان غائباً  وخالصة القول أن الجهاز المصرفي الفلسطيني المنظم فلسطينياً        

ما فتح المجال لوجود بديل غير منظم تمثل في قطـاع الـصرافة            م م١٩٩٤الفلسطينية قبل العام    

ث كانت مؤسسات الصرافة تقدم الكثير من الخدمات المصرفية          حي ، للبنوك  فعاالً الذي شكل بديالً  

  .الت وتلقي الحواالت وصرف الشيكات تبديل العم:مثل

 ١٩٩٣سـلو عـام     أوبعد توقيـع اتفـاق      ١٩٩٤واستمر الوضع على هذا الحال إلى عام        

الذي نصت المادة الرابعـة منـه       ٢٩/٤/١٩٩٤وبروتوكول باريس االقتصادي الذي وقع بتاريخ       

  .شكيل سلطة النقد الفلسطينيةعلى ت

 وتشكيل سلطة النقد الفلسطينية بـدأت       م١٩٩٤وبعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

تنهمر عليها وعلى الوزارات ذات االختصاص طلبات تأسيس شركات ومؤسسات مالية فلسطينية            

لنظـام المـالي     واسـعة إلعـادة بنـاء ا        حيث فتح ذلك آفاقاً    ،وأجنبية تطمح للعمل في فلسطين    

والمصرفي الفلسطيني حيث اعتقدت هذه الشركات والمؤسسات من أن االستقرار قد حل  والذي              

يار وضعف االقتصاد الوطني الفلسطيني وذلك بعد أن كان         انه العوامل في    أكبركان يعتبر غيابه    

ما بنـك   وه، في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل قدوم السلطة مباشرة    النن فقط يعم  مصرفاهناك  

 المـصارف أصبح عـدد  ففلسطين ويعمل في غزة وبنك القاهرة عمان ويعمل في الضفة الغربية   

  .فرعاً ٣٣ سبعة بنوك تعمل من خالل شبكة من الفرع بلغ تعدادها ١٩٩٤في نهاية عام 

 مـصرفاً  ١٣ التي تعمل في فلـسطين       المصارف  أصبح عدد     م١٩٩٥أما مع نهاية عام     

   .فرعاً ٥٧ بشبكة فروع بلغ تعدادها

   .فرعاً ٧١ بشبكة فروع بلغتمصرفاً ١٧المصارف بلغ عدد ١٩٩٦وفي عام 

   .فرعاً ٨٩ بشبكة فروع بلغتمصرفا٢١ً المصارف بلغ عدد ١٩٩٧وفي عام 

   .فرعا١٠٥ً بشبكة فروع بلغت مصرفا٢٢ً المصارف بلغ عدد ١٩٩٨وفي عام 
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   .فرعاً ١١٥غت  بشبكة فروع بلمصرفاً ٢٣المصارف بلغ عدد ١٩٩٩وفي عام 

   .فرعاً ١٢٠ بشبكة فروع بلغ تعدادها مصرفاً ٢٣ المصارف بلغ عدد ٢٠٠٠وفي عام 

  :تقسيم املصارف من حيث اجلنسية

فلسطين المحدود، التجاري الفلسطيني، االستثمار الفلسطيني، اإلسالمي       (هي  : تسعة بنوك وطنية  

لالستثمار، فلـسطين الـدولي، اإلسـالمي    العربي، القدس للتنمية واالستثمار، العربي الفلسطيني   

 تـشكل مـا     فرعـاً ) ٥٧(ولها  ) الفلسطيني، األقصى اإلسالمي، والمؤسسة المصرفية الفلسطينية     

  . www.pnic.gov.ps,1999)(من إجمالي الفروع%) ٤٥,٦(نسبته 

 معـامالت إسـالمية، األردن،      -العربي، القاهرة عمان، القاهرة عمان    (هي   :تسعة بنوك أردنية  

ألهلي األردني، اإلسكان األردني، األردن والخليج، االتحاد لالدخـار واالسـتثمار، األردنـي             ا

 . من إجمالي الفروع%) ٤٥,٦( تشكل ما نسبته فرعاً) ٥٧(ولها ) الكويتي

)  الرئيسي للتنميـة واالسـتثمار الزراعـي       المصرفالعقاري العربي،   (هما   :مصرفان مصريان 

  .من إجمالي الفروع%) ٦,٤(ه فروع تشكل ما نسبت) ٨(ولهما 

 البريطـاني للـشرق     المـصرف ستاندرد تشارترد جريندليز المحدود،     (هما  : مصرفان أجنبيان 

 . من إجمالي الفروع%) ٢,٤(فروع تشكل ما نسبته ) ٣(ولهما ) سطواأل

تشير البيانات السابقة إلى التغييرات الجوهرية التي حدثت على هيكل النظام المصرفي في             

 الوطنية وفروعهـا بـصورة      المصارف بصورة عامة، وعلى التطور الملحوظ في عدد         فلسطين

 الوطنية، حيث بلـغ عـدد هـذه    المصارفخاصة، حيث انتهجت سلطة النقد سياسة تشجيع نمو       

 عند تشكيل سـلطة النقـد       أنه، مع العلم    فرعاً) ٥٤( ولها   ٢٠٠٠بنوك حتى نهاية    )٩ (المصارف

 . www.pnic.gov.ps,1999)(فرعاً ) ١٤( وطنيين لهما الفلسطينية لم يكن سوى بنكين

http://www.pnic.gov.ps,1999
http://www.pnic.gov.ps,1999
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 العاملة في فلسطين بتقديم خدماتها المصرفية للمؤسسات والشركات والمواطنين          المصارفوتقوم  

والسلطة الوطنية الفلسطينية وكل من يحتاج هذه الخدمات بشكل يبشر بنمو وتطور هذا القطـاع               

  :مات التاليةحيث تقوم هذه المصارف بتقديم الخدالمهم 

 الـدينار، (لة الثالثاوبالعمالت المتد)مدين،دائن(فتح الحسابات الجارية بأنواعها المختلفة       .١

  .)، اليوروالشيكل الدوالر،

  .لةاو الشيكات بالعمالت المتدإصدار .٢

  .قبول الودائع بجميع أشكالها .٣

  .منح التسهيالت االئتمانية للتجار وغيرهم .٤

  . واستقبال الحواالت الواردةالقيام بتنفيذ الحواالت الصادرة .٥

  . وتنظيم االكتتاب للشركات المساهمة المحلية الجديدةإدارةالقيام ب .٦

  .تأجير الخزائن الحديدية للعمالء .٧

  . وبيع الشيكات السياحيةإصدار .٨

  . الكفاالت وفتح االعتمادات المستنديةإصدار خطابات الضمان وإصدار .٩

 تحصيل الشيكات المـسحوبة علـى مـصارف     أودفع شيكات مسحوبة على المصرف       .١٠

 .ى لعمالء المصرفأخر

 .شراء وبيع العمالت .١١

 .)قرض ومرابحة(تمويل شراء سيارات وأثاث وأقساط  .١٢

  .القيام بسداد الفواتير مثل فواتير الكهرباء والهاتف نيابة عن العمالء .١٣
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 فـي   التوسع في مجال الخدمات أكثر من أهميـة التوسـع          آلن ا المصارفوالمطلوب من   

مجال الفروع وذلك من خالل تقديم خدمات مصرفية جديدة والتركيز بشكل خاص على الخدمات              

التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في مجالي الكمبيوتر واالتصاالت مثل تقديم الخـدمات              

   .ترنت وكذلك التوسع في مجال الخدمات االستشاريةإلنالمصرفية عبر ا

نقد إيجاد اآلليات المناسبة التي تكفل الحد مـن تـسرب األمـوال    كما ويجب على سلطة ال  

الفلسطينية إلى الخارج والتشجيع على منح االئتمان في المجاالت الصناعية واالسـتثمارية التـي     

 االقتصاد الفلسطيني في مرحلـة  وذلك ألن ،لويات القطاعات االقتصادية الفلسطينيةأوتتناسب مع   

 بالخارج لتعود بـالنفع علـى الـدول         توظيف األموال يس إلى عملية    بحاجة إلى إعادة إعمار ول    

 الخارج وعلى السلطة الوطنية تـوفير       من بل المطلوب هو عودة المدخرات الفلسطينية        األخرى

البيئة المناسبة والمناخ المالئم من حيث القوانين والضمانات والقضاء علـى ظـواهر التـسيب               

ـ السيئة وذلك لعودة هذه األموال إلى مك      والفساد اإلداري الذي يقدم السمعة       ا الطبيعـي فـي     انه

  . الفلسطينية في الوطن الفلسطينيالمصارف

  :دور سلطة النقد يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية

  الهرم للجهاز المصرفي الفلسطيني وتقع علـى كاهلهـا مهمـة           رأستعتبر سلطة النقد    

وقد تنبهت سـلطة    ،  ام من القطاعات االقتصادية   اإلشراف والرقابة على هذا القطاع الحيوي واله      

 ال  أنـه  خـصوصاً  و ،النقد لدورها في مجال تطبيق المصارف لمعايير المحاسبة الدولية مبكـراً          

الصادر عـن  ) ١( ومن خالل القرار رقم     أنهمحاسبية خاصة بها حيث      يوجد في فلسطين معايير   

يعين "التي نصت على  )١٢( المادة رقم     وفي م،٢٠/٧/١٩٩٥محافظ سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ      

 لمراجعـة  ؛ للقـانون وفقـاً المصرف مدقق حسابات قانوني مستقل يوافق المراقب على تعيينـه     



 

 ٧٤

ن المعلومـات   أوتدقيق الميزانية العامة وحساب األرباح والخسائر سنوياً وإعطاء تقريـره بـش           

معلومات لقواعـد المحاسـبة     مة ومطابقة هذه ال   ءوالتفسيرات التي يطلبها ويحصل عليها مع مال      

وقد حرصت سلطة النقد على التأكد مـن    .)١٩٩٥)١(قرار المراقب، رقـم     ( عليها الدولية المتعارف 

 ومـن   ،لوتطبيق هذا البند فأصدرت العديد من التعميمات التي تؤكد على ما جاء في القرار األ              

 العاملة في فلسطين    ارفالمصلزام  االذي يقضي ب  )٤/٢/١٩٩٩د-١٣(هذه التعميمات التعميم رقم     

  :بتزويد سلطة النقد وبشكل دوري بما يلي

 المـال   رأسالميزانية السنوية ونصف السنوية وتقرير مدقق الحسابات وكـشف كفايـة             §

  .)١٩٩٩، ١٣تعميم رقم (حسب قرارات لجنة بازل

تقرير  على   المصرفوتقوم سلطة النقد باالطالع على التقارير المالية للبنوك والتأكد من حصول            

دائرة الرقابة على   ، كما تقوم    نظيف من مدقق حساباته للتأكد من التزامه بمعايير المحاسبة الدولية         

 بتطبيق القرارات والقـوانين واللـوائح ذات العالقـة          المصارف بمهمة مراقبة التزام     المصارف

 تفتـيش   حيث يقوم موظفي هذه الـدائرة بزيـارات       ،  منه) ١٢(والمادة رقم )١(ومنها القرار رقم    

  .ورقابة للبنوك لالطالع على سير العمل فيها وموافقته للقوانين واللوائح ذات العالقة

  

  

  



 

 ٧٥

  

  الفصل الرابع
متطلبات العرض واإلفصاح يف القوائم املالية للمصارف وفق 

  "٣٠"املعيار احملاسبي الدويل رقم 



 

 ٧٦

  :ةـ مقدمـ٤.١

 لغة األعمال ما زال يتطور بـشكل        إن علم المحاسبة الذي يطلق عليه الكثير من الباحثين        

 حيث تطور من مجـرد عمليـة مـسك للـدفاتر     ،سريع ليواكب التطور الكبير في عالم األعمال  

صبح نظام للمعلومات يختص بتحديد وقياس وتوصيل معلومات كميـة           أ وتنظيم للسجالت إلى أن   

طـراف  رات من قبل األ   عن الوحدة االقتصادية، يمكن استخدامها في عمليات التقييم واتخاذ القرا         

  .)٣٠، ص١٩٩٣مطر، (المستخدمة لهذه المعلومات

     ومن أهم أهداف المحاسبة توفير المعلومات التي تخدم أغراض المـستخدمين الخـارجيين             

External users والمستخدمين الداخليين Internal users  وتحقق المحاسبة هذا الهدف مـن ،  

  .داة المحاسبة في توصيل المعلومات وإبالغ المستخدمين بهاخالل القوائم المالية التي تعد أ

     لذلك ألزمت األعراف المحاسبية المتبعة ومعايير المحاسبة المحلية والدولية المتبعة في كـل            

أرجاء العالم معدي القوائم المالية بتوفير متطلبات معينة كحد أدنى من المعلومات التـي يجـب                

توصيلها بشكل دقيق إلى مستخدميها وكيفية عـرض وتنظـيم هـذه        و ،)اإلفصاح( عنها   نالاإلع

مهمة مستخدم المعلومات وبالتالي وصوله إلى قرار سليم         حتى يتم تسهيل     ،)العرض(المعلومات  

 معرفة ألي معلومات كان     موفي الوقت المناسب ودون حرمان أي مستخدم ألية فرصة بسبب عد          

  .من الواجب إعالمه بها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٧

  : اإلفصاح والعرض٤.٢

 والعرض باهتمام كبير من قبـل الجمعيـات المهنيـة للمحاسـبة             اإلفصاححظي موضوع        

خـذ  أ  لـذلك  ،وأسواق المال العالمية والدولية والمحلية التي تهتم بشكل خاص بموضوع الشفافية          

راق المالية موقعه في المجموعة االستشارية للجنة معايير المحاسـبة          وتحاد الدولي ألسواق األ   اإل

 الكـافي  اإلفـصاح الدولية لحرصه الشديد على أن تتوفر في معايير المحاسبة الدولية متطلبـات     

لـى وهـم    و وكذلك الباحثين والمهتمين باإلضافة إلى ذوي المصلحة األ        ،الالزمة لألسواق المالية  

، كما يعتبر اإلفصاح أنه اإلعالم المحاسبي الذي يؤدي دوره عن طريـق     القوائم المالية  ومستخدم

توفير المعلومات المالية والمحاسبية التي تمثل المحتوى لرسائل اإلعالم المحاسـبي الـذي يمـد         

ؤ وتقدير الموقف   اآلخرين بالمعلومات الكافية والمالئمة التي تسهم مساهمة فعالة في عمليات التنب          

 المناسبة للفترة المستقبلية وبما ينعكس علـى األسـعار الحاليـة لألسـهم          -ووضع االستراتيجية 

  . )٥٠٨، ص١٩٩٧الشامي، (ارتفاعاً وانخفاضاً 

ـ                 ع المعلومـات الالزمـة     ويقضي هذا المبدأ بضرورة شمول التقارير الماليـة علـى جمي

 اليـة صـورة واضـحة عـن الوحـدة المحاسـبية           قوائم الم العطاء مستخدمي   والضرورية إل 

 ازدادت أهميتها   ا عنها كلم  اإلفصاح  هذا ويزداد التركيز على المعلومة و       .)١٠٨،ص٢٠٠١جربوع،(

  .النسبية

 الترتيب الذي يتم به تنظـيم       أو الشكل   أو األسلوب   أو     أما مفهوم العرض فيشير إلى الطريقة       

لمعلومات المحاسبية المتعلقة بنتـائج النـشاط والمركـز         وإظهار ا  ،للمنشأةعرض القوائم المالية    

 البدائل المختلفة من أساليب     ألن جداًوكيفية عرض المعلومات تعتبر قضية مهمة       ،  للمنشأةالمالي  

ـ   وطرق عرض المعلومات في القوائم والتقارير المالية تترك آثاراً         ارات ر مختلفة على متخذي الق



 

 ٧٨

 أن تفصح عـن  أو ،هتداء إليهجداً في مكان يصعب اإلهمة فقد تفصح شركة معينة عن معلومة م      

  . لكي تخفيها عن المستخدماإليضاحاتمعلومة يجب عرضها في صلب القوائم المالية في 

 The هو المـستوى المثـالي لإلفـصاح    :لواأل ،اإلفصاح     ويالحظ أن هناك مستويين من 

ideal level of disclosure المستوى الممكـن لإلفـصاح     فهو :أما المستوى الثاني  The 

attainable of disclosure ل لإلفصاح ال يمكن تـوفيره فـي الحيـاة    والمستوى األ علماً أن

العملية الواقعية بسبب عدم اإللمام الكامل بأنواع القرارات المختلفة التي تعتبر البيانـات الماليـة          

لقرار وجود بدائل ليتم المفاضلة فيما       وحيث إن من أهم مقومات ا      ،والمحاسبية هي المدخالت لها   

 . ال يوجد إلمام مطلق بمدى حساسية القراراتأيضاًبينها ولكن 

 المستوى الواقعي من    أيضاًهتمام على المستوى الممكن والذي يسمى       إلا لذلك فقد انصب  

   الذي ال يدرك كله ال      ألن الكافي من قبل العرف المحاسبي       اإلفصاح والذي يعتبر هو     ،اإلفصاح

 المباديءكتفاء به أن األعراف و    تبني هذا المستوى من اإلفصاح واإل     ومما يدفع  إلى      جله،   يترك

 بين المحاسبين والمراجعين وضعت الكثير من القيود        والفروض المحاسبية المتعارف عليها مهنياً    

  . قبل الوصول إلى مرحلة إعداد التقارير المالية اإلفصاحعلى عملية 

كلفة التاريخية يحد من قدرة مستخدمي التقارير المالية على الوصول إلـى التقيـيم             مبدأ الت  :مثالًف

  . الحالية وبالذات في فترات التضخم األصولالدقيق لقيمة 

 قد يمكن معد التقارير المالية من دمج عدة بنود مـع            مثالًكما أن مفهوم األهمية النسبية      

 ولكن   أيضاً، ن وجهة نظره أهميتها النسبية    بعضها البعض بسبب صغر حجمها األمر الذي يقلل م        

  .ى الفئات المستخدمة للتقارير الماليةحد إلربما تكون هذه البنود مهمة تفصيلياً

  



 

 ٧٩

  :واألهمية النسبية للبند تتحدد بعاملين

  . القيمة المادية للبند:لو األ

  . طبيعة البند:الثاني

 ولـو    نسبياً  مهماً  مدرائها يعتبر بنداً   أحد  للشركة على  حظ أن قرضاً   وللمثال على طبيعة البند نال    

 وهذا ما يطلق عليه في المحاسبة معامالت        ،كانت قيمته ال تذكر بالنسبة لمجموع أصول الشركة       

  .األطراف ذات العالقة

 المحاسبي حيـث يـوازن      اإلفصاح على عملية    كما أن مفاهيم التكلفة والمنفعة تشكل قيداً      

 الحدث المحاسبي  وبين التكاليف      أو المعلومة   أو عن البند    اإلفصاحة  معدو القوائم المالية بين تكلف    

 حيث من الممكن أن يستخدم التقارير والقوائم الماليـة          ،اإلفصاح بسبب هذا    المنشأةالتي تتكبدها   

  .المنشأةبعض المنافسين ويتعرفوا على نقاط ضعف 

عتراف بـاإليراد   دم اإل  ع إن على اإلفصاح حيث      يشكل قيداً  أيضاًومفهوم الحيطة والحذر    

 فـي   مثالً من المعلومات عن بعض المستخدمين الذين يرغبون          حجب كثيراً  فعلياًإال حال تحققه    

  . والتي ال تظهر في القوائم المالية إال عند تحصيلها،معرفة اإليرادات تحت التحصيل

لهـا بحجـة أن    إهمال من قبأو يمكن أن تخفي المعلومات التي توضح أي تقصير دارةكما أن اإل  

  .المعلومات تندرج تحت البنود السرية

لذلك يدعو الباحثون إلى إيجاد حلول لهذه القضايا يمكن من خاللها الحد من تـأثير القيـد                 

   . على قرار المستخدم وقد توصلوا إلى حل الكثير من القضايااإلفصاحعلى 

 عن قيم بعض البنود المدرجة      فصاحاإل مفهوم استخدام المقاييس المتعددة في        قد شاع حالياً   :مثالًف

 فـي   بجانب قيمته التاريخية وذلـك صل اإلستبدالية لألأوفي القوائم المالية كإدراج القيمة الحالية    

  .حالة وجود فرق جوهري بينهما



 

 ٨٠

 وهذا ما تتبناه معايير المحاسبة الدوليـة حيـث   اإلفصاح توسيع نطاق  أيضاًومن الحلول   

 اإلفـصاح   مثلير من األمور اإلضافية التي لم تكن شائعة سابقاً       عن كث  اإلفصاحأصبحت تتطلب   

تـرات التـضخم     عن القيم الجارية فـي ف      اإلفصاحعن بيانات المحاسبة عن الموارد البشرية  و       

  .نات محاسبة المسؤوليةاجتماعية وبيوبيانات المحاسبة اإل

ا تصطدم بالكثير مـن  نهأل طويال في انتقالها من النظرية للتطبيق     وهذه الحلول تأخذ وقتاً   

ا تحتاج إلـى  ألنه نقص الخبرات والكفاءات التي تستطيع التكيف معها بسهولة وذلك          العوائق مثل 

 وجود معارضة كبيرة لإلغـراق فـي        أيضاً و اإلفصاحمهارات في القياس وكذلك في العرض و      

 أوم له ألسـرارها     ال لزو   لها وكشفاً  التفاصيل من قبل إدارات المنشآت التي ترى في ذلك إرهاقاً         

 ذو حدين قد يتمكن من خالله معـدي         بأجهزة الرقابة التي ترى في اإلغراق في التفاصيل سالحاً        

التقارير المالية من التالعب في التقارير كإخفاء المعلومات السلبية عن الشركة في خضم الكثيـر          

  .من التفاصيل وعرضها في مكان يصعب الوصول إليه

ات المنشورة كمصدر للمعلومات التي تخدم مستخدميها في اتخاذ القرارات في            أهمية البيان   تتزايد

المؤسسات االقتصادية، وخاصة في ظل التأثيرات الهامة والمختلفة للعولمة، ولكـي تفـي هـذه               

البيانات المالية المنشورة باحتياجات مستخدميها كان البد من توافر المصداقية والقابلية للمقارنـة             

ايير المحاسبة الدولية التبويب والعرض واإلفصاح الكافي بحد معقول والذي يمكـن       بها وتوفر مع  

من خالل اتباع المنشأت له عند إعداد القوائم المالية أن يجعل هذه القوائم مفيدة لمستخدميها بحـد     

 العادل في معيـار المحاسـبة       باإلفصاح معايير المحاسبة الدولية عما أسمته       تحدثتمقبول، وقد   

  ).١٥، فقرة١معيار المحاسبة الدولي، رقم ( : كما يلياإلفصاحمتطلبات به ل وحددت وي األالدول

     .اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة ومالئمة وموثوق بها .١

   .لة الثبات على هذه السياساتوامح .٢



 

 ٨١

تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوق             .٣

   .ا  وقابلة للمقارنةبه

 أو مـدقق حـساباتها الـداخلي        أو المنـشأة  إدارةتقديم إفصاحات إضافية عندما تشعر       .٤

 وذلك لتمكـين    ، في معايير المحاسبة الدولية غير كافية      اإلفصاحن متطلبات   أالخارجي ب 

اث معينة على المركز المـالي واألداء المـالي         أحدالمستخدمين من فهم تأثير عمليات و     

  .ةللمنشأ

 Full الكامـل  اإلفـصاح  المحاسبية المتعـارف عليهـا يعتبـر مبـدأ     المباديءية و     ومن ز

Disclosure   يء أربعـة مبـاد  بعض الباحثين المحاسبية المتعارف عليها وقد حدد المباديء أحد 

ا ليست قوانين رياضية ثابتة بـل       أنه ب م إطار العمل العام للعمل المحاسبي مع اعترافه       اهوواعتبر

تطورات العمليات التجاريـة التـي      النظر فيها وتطويرها لتتماشى مع      ا متحركة ويمكن إعادة     نهأ

 وقد وضع هذا المبدأ بجانب مبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ االعتراف بـاإليراد ومبـدأ             تزداد تعقيداً 

ـ  حددها بعض البـاحثين ب  في حين )١٠٦،١٠٧، ص ٢٠٠١جربـوع،   ( قياس وتحقق المصروف   ا أنه

   ):١٩٩٣مطر، ( وهي يءمبادعشرة 

   .مبدأ الفترة المالية .١

  .مبدأ التكلفة التاريخية .٢

  .مبدأ االستحقاق .٣

  .مبدأ تحقق اإليراد .٤

  .مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفقات .٥

  . الكاملاإلفصاحمبدأ  .٦



 

 ٨٢

  .مبدأ األهمية النسبية .٧

  .مبدأ الثبات .٨

 .مبدأ الموضوعية .٩

  .مبدأ الحيطة والحذر .١٠

 المحاسـبية   المباديء أحد هو   اإلفصاحبين الباحثين على أن مبدأ      ومهما يكن من أمر فال خالف       

  .المتعارف عليها

 جميع الحقائق التـي     المنشأة     وحسب هذا المبدأ يجب أن تعطي التقارير المالية التي تصدرها           

 يقضي بمنع إخفاء أيـة معلومـة   أي أنه للمنشأةتعبر بعدالة ووضوح عن الوضع المالي الحقيقي    

 وذلك ليس فقط للعام     ،ائم المالية مضللة لمن يستخدم هذه القوائم في عملية اتخاذ القرار          تجعل القو 

ـ      حد إلى األ  أيضاًالحالي الذي يغطيه التقرير والقوائم المالية بل يمتد           داث الهامة التي تحـدث بع

  .)١٩٩٥الصبان، وجمعة، ( تاريخ القوائم المالية وقبل نشره

  :  مبدأ أربع فروض رئيسية هيوقد حدد الصبان وجمعة لهذا ال

أن احتياجات المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاسبية يمكن مقابلتهـا بمجموعـة مـن              .١

    .القوائم المالية ذات الغرض العام

أن هناك احتياجات مشتركة لألطراف الخارجية يمكن مقابلتها إذا ما اشتملت التقارير المالية              .٢

  .الئمة عن الدخل والثروةذات الغرض العام على معلومات م

 عن المعلومات المالئمة لالحتياجات الخارجية يتحـدد فـي          اإلفصاحأن دور المحاسب في      .٣

  : كحد أدنىالتاليةإعداد وعرض القوائم المالية األربعة 



 

 ٨٣

 .قائمة المركز المالي §

 .قائمة الدخل §

 .قائمة التغير في حقوق الملكية §

  .قائمة التدفق النقدي §

 وذلـك مـن     اإلفـصاح نسب وسائل   أالمالية ذات الغرض العام يعتبر من       إن أسلوب القوائم     .٤

  .وجهة نظر مقارنة التكلفة بالعائد

 أن ال تقتصر التقارير المالية على القوائم الماليـة األربعـة            أيضاً الكامل   اإلفصاحويقتضي  

هـم  ى إذا كـان مـن الم  خرأالسابق ذكرها بل يجب أن يرد في التقرير معلومات وصفية وكمية   

  :التالية عنها و يفصح عنها باألساليب اإلفصاح

  ١ (ال يتجزأ منها ومكملة لها وتشملاإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية والتي تعتبر جزء :  

   .المالحظات الهامشية) أ           

  .القوائم اإلضافية والكشوفات الملحقة) ب          

  :تقرير اإلدارة )٢

  يليويشمل عادة على ما 

  . إلى المساهميندارةخطاب مجلس اإل )           أ

  . للمستقبلدارةتحليالت وتوقعات اإل )          ب

  .تقرير مراجع الحسابات )٣

 مثل تقرير المراقـب  خرىاأل األعراف المهنية أوى يقتضيها العرف المحاسبي   خرأتقارير   )٤

  . اإلسالميةالمصارفالشرعي في 



 

 ٨٤

لقوائم المالية بل مكملة لهـا وال تمـنح         عن ا  سابق ذكرها ال تعتبر بديالً         وهذه المعلومات ال  

 عن أية معلومة يجب أن ترد في القوائم المالية فـي            اإلفصاح لمعدي القوائم المالية من      ترخيصاً

  . غير المكان الذي يقتضي العرض السليم أن ترد فيهآخرأي مكان 

 الجـزء   خرىاألات  اإلفصاحتقرير المالي وتعتبر     من ال  لتالي تعتبر القوائم المالية جزء    وبا

  .المكمل والشارح والموضح لها

 والعرض عن األطراف التي تـستفيد و        اإلفصاح موضع   دراسةومن الطبيعي أن ال يتم      

ـ  ، وكيفية العرض في القوائم المالية    اإلفصاحتتضرر من درجة     ـ نا لـذلك استعراض  أهـم  ابقاً س

راضهم مع العلم أن خاصية الموثوقية التي تقتـضيها معـايير           مستخدمي القوائم المالية وأهم أغ    

علمـاً أن   ،في تلبية متطلبات هذه الفئـات      المحاسبة الدولية تتطلب عدم التحيز كما تتطلب الحياد       

اإلفصاح المالي يشكل روح السوق المالي وأساس استمرار نجاحـه وتطـوره، فعمليـة تـوفير           

والكم والتوقيت إلى المتعاملين فيه من الحماية الـشيء         معلمات سليمة وإيصالها من حيث النوع       

الكثير لهم بالنظر ألهميتها الكبرى في مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم االستثمارية فـي األوراق              

طوقـان،  (المالية، وما لذلك كله من آثار إيجابية في ترسيخ الثقة والطمأنينة بين فئاتهم المختلفـة                

١٩٩٥(.  

ر كبير في حـسم الخالفـات حـول موضـوع          والمحاسبة الدولية بد  وتقوم لجنة معايير    

ها حيـث ال يخلـو أي   إصـدار  وذلك من خالل معايير المحاسبة التي تقوم ب    ، والعرض اإلفصاح

  . والعرضاإلفصاحل موضوع وامعيار حول أي جزئية من عدة فقرات تتن
  

  



 

 ٨٥

  :يةتجهيز التقارير والقوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدول ٤,٣

 قـل ة على األحدا ومن خالل قسم الحسابات بها بإعداد قوائم مالية مرة و المنشأة إدارةتقوم  

 ويجب أن تلتزم بإعدادها وفق معايير معينة قد تكون معايير محلية مثلمـا يحـدث فـي                  ،سنوياً

ر  معـايي  أويمية مثلما يحدث في دول جنوب شرق آسيا         قلإ معايير   أوالواليات المتحدة األمريكية    

 قامت بتبني معايير المحاسبة الدولية وانضمت إليها        نآل حتى ا   بلداً )١٥٠(دولية مثلما يحدث في     

     .حاسبين والمراجعينم من خالل قرار جمعية الفلسطين أخيراً

 يقـع علـى عـاتق       أنه( وينص اإلطار العام لمعايير المحاسبة الدولية في فقرته الحادية عشرة على          

  )٤٢، ص١٩٩٩المجمع العربي، ( )للمنشأةعدد وعرض القوائم المالية إساسية في  المسؤولية األدارةاإل

أن إعـداد القـوائم   "  في مقدمة المعايير المحاسبية الدولية على      ةوتنص كذلك الفقرة السابع   

 أما مسؤولية مدقق الحـسابات فتنـصب   المنشأة إدارة المالئم هما من مسؤولية      اإلفصاحالمالية و 

  )٣٠ ص،١٩٩٩المجمع العربي،  ( تقرير حول القوائم الماليةإصدارعلى تكوين رأي و

 أو/ و دارةأن مجلس اإل   ":ل في فقرته الخامسة على    ووكذلك فقد نص المعيار المحاسبي الدولي األ      

  ).٧٢ص،١٩٩٩المجمع العربي، (  عن إعداد وتقديم بياناتها الماليةنال مسؤوللمنشأةالهيئة الحاكمة 

   : علىالبيانات المالية: ة الدولية فتشملوحسب معايير المحاسب

     .)قائمة المركز المالي(الميزانية العمومية ) أ

  .بيان الدخل) ب



 

 ٨٦

   :بيان يبين إما )ج

  .جميع التغيرات في حقوق المساهمين .١

ـ التغيرات في حقوق المساهمين عدا تلك الناتجة من العمليـات ال           .٢ مالية مـع   رأس

   .ينالمالكين والتوزيعات على المالك

  .بيان التدفق النقدي) د

  .خرىاأل اإليضاحاتالسياسات المحاسبية و) ـه

  :يضاًحات حولإوهذه البيانات يجب أن تقدم 

  .المنشأةموجودات  -

  .المنشأةمطلوبات  -

    .حقوق المساهمين -

  .المنشأةدخل ومصروفات  -

  .التدفقات النقدية -

وفق التعريـف  (ة األخيرة من مراحل المحاسبة     وتعتبر عملية تجهيز القوائم المالية هي المرحل      

  :تاج التقارير وتوصيلها للمستخدميننإأي وتسمى التقرير  )التقليدي

 مـن  شـروطاً   لمعايير المحاسبة الدولية فقد حددت لجنة معايير المحاسبة الدوليةطبقاًو

 اإلطار العـام     وهذه الشروط وردت في    ،الواجب توافرها في القوائم المالية حتى ال تكون مضللة        

تحت مسمى الخصائص النوعية للقوائم المالية وهي الصفات التي تجعل المعلومات المزودة فـي              

  ).٤٥ص ،١٩٩٩المجمع العربي، ( القوائم المالية مفيدة للمستخدمين



 

 ٨٧

 في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية اإلفصاح ٣٠عيار المحاسبة الدولي رقم  م٤,٤

  :المشابهة

 فـي المؤسـسات الماليـة للبنـوك         اإلفصاح (٣٠بر المعيار المحاسبي الدولي رقم      يعت

 IASC30) (Disclosures in the Financial Statements of Bank()والمؤسسات المالية المـشابهة 

and Similar Financial Institutions(  الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدوليـة)IASC (  أهـم

 عمليـات  ألنية المتعلقة بأعمال المـصارف والمؤسـسات الماليـة المـشابهة          المعايير المحاسب 

ـ    خرىاألالمصارف تختلف عن عمليات المنشآت التجارية        ن متطلبـات المحاسـبة    إ وبالتـالي ف

 في الحياة االقتـصادية      ومؤثراً  مهماً  المصارف تمثل قطاعاً   ألنو١ عنها تكون مختلفة   اإلفصاحو

سبة الدولية هذا المعيار الذي يعترف بحاجات المصارف الخاصـة          فقد أفردت لجنة معايير المحا    

 والرقابة على الـسيولة والمخـاطر     دارةويشجع على تقديم تعليقات على القوائم المالية تتعلق باإل        

 أن االتحـاد الـدولي    على اهتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية بقطاع المصارف أيضاًومما يدل   

  .ة في المجموعة االستشارية للجنةيحتل موقع العضويللبنوك 

 التي تنطبق كذلك على المـصارف مـالم   خرىاألويكمل هذا المعيار المعايير المحاسبية الدولية    "

وقد حـدد المعيـار المحاسـبي       ) ٣، فقرة   ٣٠معيار   (  استثناؤها بشكل خاص بمعيار محدد     يتم

ك والمؤسسات الماليـة المـشابهة       في القوائم المالية للبنو    اإلفصاح هذه متطلبات    ٣٠الدولي رقم   

  . عشر بنداًأحد من غيرها بأكثرها تخص المصارف  أنالتي اعتبر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 



 

 ٨٨

  ):٥٥١، ص١٩٩٩المجمع العربي، (اإلفصاح بخصوص قائمة الدخل 

ب على المصارف أن تفصح عن البنود التالية من المصروفات واإليرادات كحد أدنى من  يج-١

  :حتويهاالمعلومات التي يجب أن ت

 .إيراد الفائدة واإليرادات المشابهة §

 .مصروف الفائدة واألعباء المشابهة §

 .الدخل من أرباح األسهم §

 .الدخل من الرسوم والعموالت §

 .مصروف الرسوم والعموالت §

 .ولةاالمكاسب ناقصا الخسائر الناشئة عن األوراق المالية المتد §

 .ية االستثماريةالمكاسب ناقصا الخسائر الناشئة عن األوراق المال §

 .المكاسب ناقصا الخسائر الناشئة عن التعامل بعمالت أجنبية §

 .خرىاإليرادات التشغيلية األ §

 .خسائر القروض والسلفيات §

 .المصاريف اإلدارية العامة §

 .خرىالمصاريف التشغيلية األ §

  :يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن أنواع الدخل الرئيسية للبنك وهي -٢

 .إيراد الفائد §

 . الخدماترسوم §

 .العموالت §

 .ولانتائج التد §



 

 ٨٩

  :جب اإلفصاح بشكل منفصل عن األنواع الرئيسية للمصروفات الخاصة بالمصرف وهي ي-٣

 .مصروف الفائدة §

 .العموالت §

 .خسائر القروض والدفعات المقدمة §

 .ألعباء المتعلقة بتخفيض القيمة المسجلة لالستثماراتا §

  .المصاريف اإلدارية العامة §

تم التقرير عن المكاسب والخسائر الناتجة عن كل مما يلي بصورة منفصلة يجب أن ي -٤

  :وعلى األساس الصافي

 .ولة والتغير في قيمتها المسجلةابيع األوراق المالية المتد §

 .بيع األوراق المالية االستثمارية §

  .التعامل مع العمالت األجنبية §

  .كل على حدهيجب اإلفصاح عن كل من دخل الفائدة ومصروف الفائدة  -٥

  .ن تقدم اإلدارة تعليقا حولأيجب  -٦

 .وسط معدالت الفائدةتم §

 .متوسط األصول التي تكسب فائدة §

 .متوسط االلتزامات التي تدفع عليها فائدة §

  .إيداعات الحكومة والتسهيالت االئتمانية التي تمنحها الحكومة للبنوك §

  

  

  



 

 ٩٠

  ):٥٥٢، ص١٩٩٩، المجمع العربي( بخصوص قائمة المركز المالياإلفصاح 

ع تجمع األصول و االلتزامات حسب طبيعتها و يدرجها .يجب أن يقدم المصرف  م .١

 .بترتيب يعكس سيولتها النسبية

  :يجب أن يفصح المصرف في الميزانية العمومية  عن البنود التالية .٢

 .النقدية واألرصدة لدى المصرف المركزي §

 .لدى المصرف المركزيخرى القابلة للخصم سندات الخزينة والسندات األ §

  .ولاخرى المحتفظ بها لغرض التداألوراق المالية الحكومية واألوراق األ §

 .خرىاإليداعات والقروض والسلفيات المقدمة للبنوك األ §

 .خرىإيداعات سوق المال األ §

 .القروض والدفعات المقدمة للعمالء §

 .األوراق المالية االستثمارية §

 .خرىأاإليداعات من بنوك  §

 .خرى من سوق المالأات إيداع §

 .المبالغ المستحقة لمودعين آخرين §

 .شهادات اإليداع §

 .خرى المثبتة بمستنداتالكمبياالت وااللتزامات األ §

  .خرىاألموال المقترضة األ §

يجب على المصرف تصنيف أصوله والتزاماته حسب طبيعتها وإدراجها بالترتيب  .٣

  .التقريبي لسيولتها



 

 ٩١

خرى أخرى وبين األرصدة لدى أجزاء أصدة لدى بنوك يجب على المصرف تمييز األر .٤

  :المال أو مودعين آخرين وبالتالي يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن من سوق

 .األرصدة لدى المصرف المركزي §

 .خرىاإليداعات لدى المصارف األ §

 .خرى من سوق المالأإيداعات لدى أجزاء  §

  .خرىأالودائع من بنوك  §

 .ق المالخرى من سوأالودائع من أجزاء  §

  .خرىاإليداعات األ §

 من خالل شهادات ايجب على المصرف أن يفصح عن الودائع التي تم الحصول عليه. ٥

  .ولاخرى القابلة للتداإليداع الخاصة به بشكل منفصل عن األوراق المالية األ

يجب على المصرف أن يقسم موجوداته المالية إلى أربعة مجموعات وأن يفصح عن . ٦

  :دلة لها والمجموعات هيالقيمة العا

 .القروض والذمم المدينة الناشئة عن أعماله المعتادة §

 .االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق §

 .الموجودات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة §

  .الموجودات المحتفظ بها ألغراض البيع §
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩٢

  ):٥٥٥، ص١٩٩٩المجمع العربي، ( اإلفصاحات األخرى

  : األصول وااللتزاماتاستحقاقات. أ

لتزامات على أساس تصنيفها في يجب على المصرف أن يفصح عن تحليل لألصول واإل

مجموعات استحقاق على أساس الفترة المتبقية بتاريخ الميزانية العمومية حتى تواريخ االستحقاق 

  المتعاقد عليها

  :لتزامات خارج الميزانية العموميةاإلتركيزات األصول و. ب

يجب على المصرف أن يفصح عن أية تركيزات هامة ألصوله والتزاماته والبنود خارج . ١

   : ما يليالميزانية العمومية ، ويجب وضع هذه اإلفصاحات حسب

 .المناطق الجغرافية §

 .العمالء §

 .المجموعات الصناعية §

  .خرى للمخاطرةأتركيزات  §

  .نكشاف للعمالت األجنبية الهامةالمصرف اإلفصاح عن صافي اإليجب على -٢     

  :خسائر القروض والسلفيات. ج

  :يجب على المصرف أن يفصح عما يلي بخصوص خسائر القروض والسلفيات

السياسات المحاسبية التي يتبعها المصرف في االعتراف بالقروض والسلفيات غير  .١

  .القابلة للتحصيل وشطبها

  : في مخصص الخسائر على القروض والسلفيات خالل الفترة وتشملتفاصيل التحركات .٢

  .المبلغ المعترف به كمصروف خسائر القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل §



 

 ٩٣

 .المبلغ المحمل في الفترة عن القروض والسلفيات المشطوبة §

  .المبلغ الذي تم استرداده خالل الفترة عن القرض والسلفيات المشطوبة سابقاً §

 .مالي مبلغ مخصص القروض والسلفيات بتاريخ الميزانية العموميةإج §

المبلغ اإلجمالي المشمول في الميزانية العمومية للقروض والسلفيات التي ال تحتسب  §

فوائد مستحقة عليها واألساس المستخدم لتحديد القيمة المسجلة لهذه القروض 

  والسلفيات 

  :المخاطر المصرفية العامة. د

صرف أن يفصح بشكل منفصل وكتخصيص لألرباح المدورة عن أية مبالغ يجب على الم

  :جنبت لقاء المخاطر المصرفية العامة وتشمل

  .خرى أو األمور الطارئةالخسائر المستقبلية والمخاطر غير المنظورة األ §

 عن تخفيض لهذه المبالغ يؤدي إلي زيادة األرباح المدورة وال يءأي مبلغ دائن ناش §

   .يد صافي ربح أو خسارة الفترةيدخل في تحد

  :هونة كضمانراألصول المـ ه

يجب على المصرف أن يفصح عن إجمالي مبلغ االلتزامات المضمونة وعن طبيعة 

  .األصول المرهونة كضمان وقيمتها المسجلة

  :نشاطات األمانة. و

 يجب على المصرف أن يفصح عن أي نشاطات أمانة هامة لديه وأن ويعطي مؤشراً

 لاللتزامات المحتملة التي قد تنجم عن فشل دى هذه النشاطات في القوائم المالية نظراًعلى م

   .المصرف في واجبات األمانة



 

 ٩٤

  

  

  :السياسات المحاسبية. ز

  : يجب اإلفصاح من قبل المصرف عن السياسات المحاسبية التي تتعامل مع البنود التالية

 . باألنواع األساسية للدخلالعترافالسياسة المحاسبية التي يتم بموجبها ا §

سياسة التمييز بين العمليات واألحداث التي ينتج عنها اعتراف بأصول والتزامات  §

 عنها التزامات طارئة أفي الميزانية العمومية وبين العمليات واألحداث التي ينش

 .وتعهدات

 قابل للتحصيل منهاالأساس تحديد الخسائر عن القروض والسلفيات وشطب غير  §

   تحديد أعباء المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه األعباءأساس §

  :العالقةمعامالت األطراف ذات . ح

يجب على المصرف أن يفصح عن أي طبيعة أي عالقة مع األطراف ذات العالقة وعن 

  .ورية لفهم القوائم المالية للبنكأنواع العمليات وعناصر العمليات الضر

لعمليات ذات العالقة في مجال المصارف مرتبطة باإلقراض واالقتراض من وعادة ما تكون ا

  :األطراف ذات العالقة لذلك يجب اإلفصاح عن

داعات والقبوالت والكمبياالت وتتضمن يكل من القروض والسلفيات واإل §

وكذلك السلفيات .اإلفصاحات المبالغ اإلجمالية القائمة في بداية ونهاية الفترة 

 .خرى أثناء الفترةالسداد والتغيرات األداعات ويواإل

 .كل نوع أساسي من الدخل ومصروف الفائدة والعمليات المدفوعة §

مبلغ المصروف المعترف به في الفترة عن خسائر القروض والسلفيات ومبلغ  §

 .المخصص بتاريخ الميزانية العمومية

ناشئة عن البنود رتباطات الاالرتباطات غير القابلة لإللغاء واألمور الطارئة واإل §

  .خارج الميزانية العمومية



 

 ٩٥

  
  اخلامسالفصل 

  حتليل البيانات واختبار الفرضيات
  

  مجتمع الدراسة?

 ثبات االستبانة ?

   المعالجات اإلحصائية?

  

  

  



 

 ٩٦

  : جمتمع الدراسة٥.١

مجتمع الدراسة من جميع المصارف الفلسطينية العاملة في قطاع غـزة والـضفة             تكون  ي

فرعاً باإلضافة إلى ومكاتب المحاسـبة      ) ٥٦(مصارف بشبكة فروع عددها     ) ٩(الغربية وعددها   

شـركات،  ) ٧(والمراجعة المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية لمراجعة حسابات البنوك وعددهم           

يبين أسماء البنوك وأعداد الفروع لها في كل من قطاع غزة والـضفة             )  ١(والجدول التالي رقم    

 .الغربية

   أعداد الفروع للبنوك في كل من قطاع غزة والضفة الغربية)١(جدول رقم 

  رفـم المصـاس رعـالف
  ةـالضف زةـغ

  وعـالمجم

  ٢١  ١٠  ١١  فلسطين
  ٥  ٤  ١  التجاري

  ٧  ٦  ١  االستثمار
  ٨  ٦  ٢  القدس

  ٤  ٣  ١  فلسطين الدولي
  ٦  ٤  ٢  اإلسالمي العربي

  ٢  ١  ١  اإلسالمي الفلسطيني
  ٢  ٢  ٠  األقصى اإلسالمي

  ١  ١  ٠عربي الفلسطيني للتنمية ال

  ٥٦  ٣٧  ١٩  المجموع
  

  



 

 ٩٧

   في شركات التدقيقمدققي الحسابات) ٢(جدول رقم 

  عدد مدققي الحسابات  اسـم المؤسسـة

  ٤   وينغتشركة أرنس

  ٤  شركة سابا وشركاهم

  ٣  شركة الوفاء وشركاهم

  ٣  ة الفلسطينية للتدقيقالشرك

  ٣  شركة يعقوب اليوسف

  ٤  شركة طالل أبو غزالة للتدقيق

  ٣  شركة برايس وتر هاوس

  ٢٤  المجموع

  

أما عينة الدراسة من المصارف فتتكون من الموظفين القياديين الذين يتولون مهام رئيـسية              

مدير كـل فـرع، المحاسـب      (ك المذكورة، وهم    تتعلق باإلشراف وإعداد القوائم المالية في البنو      

، كما تتكون عينة الدراسة من الفئة األخرى من المـراجعين الرئيـسين الـذين               )الرئيسي للفرع 

مدقق حسابات حسب الجدول رقـم      ) ٢٤(يتولون مهام مراجعة حسابات تلك المصارف وعددهم        

)٢.(  

اسـتبانة  ) ١٣٦(التـدقيق   وبذلك يكون عدد االستبانات الموزعة على المصارف ومكاتب         

اسـتبانات لعـدم اكتمـال       ٥عد فحص االستنبانات تم استبعاد       ، وب  استبانه) ١٢٠(استرجع منها   

ل جـداو وال.  اسـتبانة ١١٥ دراسةشروط االستجابات بها وبذلك يبلغ عدد االستبانات الخاضعة لل       

  . حسب كل متغيرمجتمع الدراسة  تبين توزيع :التالية



 

 ٩٨

مـن   العينـة  نسبة أفـراد     :تبين أن وقد  : متغير الجنس ب  س ح العينةتوزيع  يبين  ) ٣(جدول رقم   

  % .١٦,٥، ونسبة  األناث  % ٨٣,٥الذكور بلغت 

  حسب متغير الجنستوزيع أفراد العينة ) ٣(جدول رقم 

  % النسبة المئوية   التكرار  الجنس

  ٨٣,٥  ٩٦  رـذك

  ١٦,٥  ١٩  ىـأنث

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع

  

 مـن  )%٤٠,٠( : حسب العمر، وقد تبين من الجدول أن   العينةتوزيع  يبين  ) ٤(جدول رقم   

حت أعمـارهم   او تر العينة من أفراد    )%٣٣,٠( عام ، و     ٣٠ من   أقل كانت أعمارهم    العينةأفراد  

 إلى  )٤١(حت أعمارهم من    او تر عينة من أفراد ال   )%٢١,٧( عام، و  )٤٠( من   أقل إلى   )٣٠(بين  

 . سنة فأكثر)٥٠( كانت أعمارهم عينةد ال من أفرا)%٥,٢( عام و )٥٠( من  أقل

  حسب متغير العمرتوزيع أفراد العينة ) ٤(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  ٤٠,٠  ٤٦   سنة٣٠ من أقل

  ٣٣,٠  ٣٨   سنة٤٠ من أقل-٣٠

  ٢١,٧  ٢٥   سنة٥٠ من أقل -٤٠

  ٥,٢  ٦   سنة فأكثر٥٠

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع



 

 ٩٩

: لعينة حسب متغير المؤهل العلمي، حيث يبـين الجـدول أن          يبين توزيع ا  ) ٥(جدول رقم   

درجتهم العلمية هي شـهادة     %) ٩٣,٩(من أفراد العينة درجتهم العلمية دبلوم فأقل، و         %) ١,٧(

  .       من حملة الدرجة العلمية الماجستير والدكتوراه%) ٤,٣(البكالوريوس، و 

  ة العلميالدرجحسب متغير توزيع أفراد العينة ) ٥(جدول رقم 

  النسبة المئوية  رارـالتك  يـل العلمـالمؤه

  ١,٧  ٢  دبلوم فأقل

  ٩٣,٩  ١٠٨  بكالوريوس

  ١,٧  ٢  ماجستير

  ٢,٦  ٣  دكتوراه

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع

من  العينة، ويتبين من الجدول أن نسبة أفراد        التخصص حسب   العينةيبين توزيع   ) ٦(جدول رقم   

مـن االقتـصاد، و   %) ٢,٦( إدارة األعمال، و  من%) ٣٣,٠(، و   %)٦٠,٩(تخصص المحاسبة   

 .من تخصصات أخرى%) ٣,٥(

  حسب متغير التخصصتوزيع أفراد العينة ) ٦(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص

  ٦٠,٩  ٧٠  محاسبة

  ٣٣,٠  ٣٨  إدارة أعمال

  ٢,٦  ٣  اقتصاد

  ٣,٥  ٤  تخصص آخر

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع



 

 ١٠٠

: بلد التخـرج، حيـث يبـين الجـدول أن     حسب متغير    ينةالعبين توزيع   ي) ٧(جدول رقم   

تخرجوا مـن الجامعـات   % ٣١,٣من أفراد العينة تخرجوا من الجامعات الفلسطينية، و   % ٦٤,٣

 .تخرجوا من الجامعات األجنبية% ٤,٣العربية غير فلسطين، و

  بلد التخرج حسب متغير توزيع أفراد العينة) ٧(جدول رقم 

  بة المئويةالنس  التكرار  بلد التخرج

  ٦٤,٣  ٧٤  فلسطين

  ٣١,٣  ٣٦  عربي غير فلسطين

  ٤,٣  ٥  أجنبي

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع

  

عدد سنوات الخبرة العمليـة فـي مجـال          حسب متغير    العينةبين توزيع   ي) ٨(جدول رقم   

من أفـراد العينـة كانـت     %) ٢٨,٧( :، حيث تبين من الجدول أن     التدقيق أو محاسبة المصارف   

) ١٥-١١(مـن   %) ١٧,٣(سنوات، و   ) ١٠-٥(من  %) ٣٨,٣( سنوات، و    )٥(خبرتهم أقل من    

 .سنة) ٢٠-١٦(من %) ١٥,٧(سنة، و 

   المحاسبة للمصارفأوعدد سنوات الخبرة العملية في مجال التدقيق ) ٨(جدول رقم 

  النسبة المئوية  رارـالتك  رةـالخب

  ٢٨,٧  ٣٣   سنوات٥أقل من 

  ٣٨,٣  ٤٤   سنوات١٠-٥

  ١٧,٣  ٢٠   سنة١٥-١١



 

 ١٠١

  النسبة المئوية  رارـالتك  رةـالخب

 ١٥,٧  ١٨   سنة٢٠-١٦

  ٠ ٠   سنة فأكثر٢٠

 ١٠٠,٠  ١١٥  المجموع

  

مـستوى االطـالع علـى معـايير         حسب متغير    العينةيبين توزيع أفراد    ) ٩(جدول رقم   

من أفراد العينة يطلعون بشكل كامل علـى معـايير          %) ٢,٦: (المحاسبة الدولية، حيث تبين أن    

يطلعـون  %) ٣٩,١(ينة يطلعون بشكل جيـد، و     من أفراد الع  %) ٤٦,١(المحاسبة الدولية، بينما    

  . ال يطلعون مطلقا على معايير المحاسبة الدولية%) ١٢,٢(بشكل متوسط، و 

  مستوى االطالعمتغير ) ٩(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  مستوى االطالع

  ٢,٦  ٣  بشكل شامل

  ٤٦,١  ٥٣  بشكل جيد

  ٣٩,١  ٤٥  بشكل متوسط

  ١٢,٢  ١٤  عدم االطالع مطلقا

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع

  

  

  



 

 ١٠٢

: حيـث تبـين أن    : يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير مجال العمل        ) ١٠( جدول رقم   

هـم مـن المـدققين      %) ١٨,٣(من أفراد العينة هم من محاسـبين المـصارف، و           %) ٨١,٧(

  .الخارجيين للمصارف

  متغير مجال العمل ) ١٠( جدول رقم 

  يةالنسبة المئو  رارـالتك  مجال العمل

  ٨١,٧  ٩٤  محاسب في المصرف

  ١٨,٣  ٢١  مدقق خارجي للمصارف

 ١٠٠,٠ ١١٥  المجموع

  
يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم الثاني والدرجة           ) ١١(جدول رقم   

الكلية لفقرات االستبانة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى معنويـة                

 .ل  صادقة لما وضعت لقياسهولك تعتبر فقرات القسم األوبذ) ٠,٠٥،٠,٠١(

  يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة في القسم الثاني والمجموع الكلي لفقرات االستبانة) ١١(جدول رقم 

مستوى   معامل االرتباط  رقم الفقرة
  المعنوية

غير /دال
  دال

٠,٠٣٩  ٠,١٩٣  ٩  *  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٦٥  ١٠  **  

٠)٠,٠٠(  ٠,٣٤٦  ١١  **  

٠)٠,٠٠(  ٠,٧٢٩  ١٢  **  

ية 
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م ال
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زمة
الال

ة و
كافي

ت ال
وما
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لل

لية
لما

م ا
وائ

الق
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٠)٠,٠٠(  ٠,٧٤٩  ١٣  **  



 

 ١٠٣

مستوى   معامل االرتباط  رقم الفقرة
  المعنوية

غير /دال
  دال

٠)٠,٠٠(  ٠,٤١٦  ١٤  **  

٠,٠٢٦  ٠,٢٠٧  ١٥  *  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٣٦  ١٦  **  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٧٢  ١٧  **  

  ،)٠,٠٥(معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة *  
  ).٠,٠١(معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 

  

 والدرجة  الرابعيوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات القسم          ) ١٢(جدول رقم   

الة عنـد مـستوى معنويـة       الكلية لفقرات االستبانة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة د         

 .  صادقة لما وضعت لقياسهالرابعوبذلك تعتبر فقرات القسم ) ٠,٠١(

   والمجموع الكلي لفقرات االستبانةالرابعيوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة في القسم ) ١٢( رقم جدول

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

٠,٦٧٩  ١_ ١٩ 

٠,٧٥٥  ٢ _ ١٩  

٠,٧٦٣  ٣ _ ١٩  

٠,٧٤٨   ٤ _ ١٩  

ئم      
ـوا

 الق
ـى

 عل
مين

خد
ست

مـ
د ال

تما
 اع

دى
م

ف 
صار
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ية 
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الفل
   

٠,٧٦٠  ٥ _ ١٩  

  ٠,٠١معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 
  صفر= مستوى المعنوية 



 

 ١٠٤

 الخـامس يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات القـسم             ) ١٣(جدول رقم   

بانة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مـستوى        والدرجة الكلية لفقرات االست   

 . صادقة لما وضعت لقياسهالخامسوبذلك تعتبر فقرات القسم ) ٠,٠١(معنوية 

  
  يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة في القسم الخامس ) ١٣(جدول رقم 

  والمجموع الكلي لفقرات االستبانة

ى مستو  معامل االرتباط  رقم الفقرة
  المعنوية

٠)٠,٠٠(  ٠,٣٩٣  ٢٠  

٠)٠,٠٠(  ٠,٤٨٨  ٢١  

٠)٠,٠٠(  ٠,٣٤٢  ٢٢  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٥١  ٢٣  

٠)٠,٠٠(  ٠,٦٠٥  ٢٤  

٠)٠,٠٠(  ٠,٤٨١  ٢٥  

١)٠,٠٠(  ٠,٣٠٣  ٢٦  

٠)٠,٠٠(  ٠,٤٣٣  ٢٧  

٠)٠,٠٠(  ٠,٦٩١  ٢٨  

٠)٠,٠٠(  ٠,٦١٠  ٢٩  

٠)٠,٠٠(  ٠,٦٧٢  ٣٠  
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 ١٠٥

ى مستو  معامل االرتباط  رقم الفقرة
  المعنوية

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٢٦  ٣٢  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٨٩  ٣٣  

٠)٠,٠٠(  ٠,٥٣٠  ٣٤  

  ٠,٠١معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 
  

 والدرجـة  الـسادس ت القـسم  يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرا     ) ١٤(جدول رقم   

الكلية لفقرات االستبانة، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى معنويـة                

 .  صادقة لما وضعت لقياسهالسادسوبذلك تعتبر فقرات القسم ) ٠,٠١(

  يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة في القسم السادس ) ١٤(جدول رقم 

  ت االستبانةوالمجموع الكلي لفقرا

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

٠,٤٥٧  ٣٥  

٠,٥٨٨  ٣٦  

٠,٤١٠  ٣٧  

٠,٧٤١  ٣٨  
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٠,٥٨٤  ٣٩  

  ٠,٠١ياً عند مستوى داللة معامل االرتباط دال إحصائ** 
  صفر= مستوى المعنوية 



 

 ١٠٦

  :الصدق البنائي) ب

وللتأكد من الصدق البنائي قام الباحث بإيجاد العالقة بين معدل كل قسم والمعـدل الكلـي                

 عند مستوى داللـة     إحصائياً أن معامالت االرتباط دالة      )١٥(ويبين جدول رقم    لفقرات االستبانة   

٠,٠١ . 

   الكلي لفقرات االستبانوالمعدلين معامالت االرتباط بين معدل كل قسم يب) ١٥( جدول رقم 

  معامل االرتباط  عدد الفقرات  القسم

  ٠,٦٤٠  ٩  )١٧-٩(:  الثاني

  ٠,٤٤٦  ٥  )٥_١٩ - ١_١٩(:  الرابع

  ٠,٧٥٧  ١٥  )٣٤- ٢٠(: الخامس

  ٠,٨٠٤  ٥  )٣٩ – ٣٥(: السادس

  ٠,٠١ة معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى دالل** 
  صفر= مستوى المعنوية 

  : ثبات االستبانة٥.٢
 همـا طريقـة     ن الباحث خطوات الثبات على عينة استطالعية نفسها بطـريقتي         ىوقد أجر 

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية ومعـدل           : طريقة التجزئة النصفية   •

 وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان             ، لكل قسم  األسئلة الزوجية 

   :التاليةن للتصحيح حسب المعادلة  اوبر

= معامل الثبات 
1

2
ر+

 )١٦(  حيث ر معامل االرتباط كما هو موضح بجدول رقم ر

  



 

 ١٠٧

  مجال من المجاالتنصفية لكل يوضح معامالت االرتباط حسب طريقة التجزئة ال) ١٦(جدول رقم 

  معامل االرتباط المصحح  معامل االرتباط   عدد الفقرات  القسم

 0.611  ٠,٤٤٠  ٩  )١٧-٩: (الثاني

 0.826  ٠,٧٠٣  ٥  )٥_١٩ - ١_١٩: (الرابع

 0.856 ٠,٧٤٩  ١٥  )٣٤- ٢٠: (الخامس

 0.809 ٠,٦٧٩  ٥  )٣٩ – ٣٥: (السادس

  0.881  ٠,٧٨٧  ٣٤  مجموع درجات فقرات االستبانة

  ٠,٠١معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 
  صفر= مستوى المعنوية 

  
  مما ٠,٠١ عند مستوى داللة إحصائياًأن معامالت االرتباط دالة ) ١٦(وقد تبين من جدول رقم

  .اسةالدرتطيع الباحث تطبيقها على عينة  ويسيدل  على أن هناك معامل ثبات كبير نسبياً

  :طريقة ألفا كرونباخ •

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة لكل مجال وللمعـدل الكلـي لفقـرات                

معامالت ألفا كرونباخ والتي تدل علـى وجـود   )  ١٧(االستبيان الثاني ويبين الجدول التالي رقم  

  .إحصائياًمعامالت ثبات كبيرة ودالة 

  

  

  

  

  



 

 ١٠٨

  لكل قسمعامالت ألفا كرونباخ يوضح م) ١٧(جدول رقم 
  معامل ألفا كرونباخ للثبات  عدد الفقرات  القسم

  ٠,٥٤١  ٩ )١٧-٩  (:الثاني

  ٠,٨٥٨  ٥  )٥_١٩ - ١_١٩ (:الرابع

  ٠,٧٩٠  ١٥  )٣٤- ٢٠  (:الخامس

  ٠,٧٢٧  ٥  )٣٩ – ٣٥  (:السادس

  ٠,٨٥٢  ٣٤  جميعاًفقرات االستبانة 

  
تأكد له صدق وثبات االستبانة وبـذلك أصـبحت االسـتبانة فـي        وبذلك يكون الباحث قد     

  .الدراسةصورتها النهائية صالحة للتطبيق على عينة 

  : املعاجلات اإلحصائية٥.٣
 اإلحصائي وتم اسـتخدام  SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج       

  :التاليةاالختبارات اإلحصائية 
 .اراتالنسب المئوية والتكر -١

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -٢

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات -٣
سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيـع الطبيعـي أم ال            -اختبار كولومجروف  -٤

)1- Sample K-S(. 

 . (One Sample T Test)ة احد للعينة الوTاختبار  -٥

 . (Independent Sample T test)  للعينات المستقلةTاختبار  -٦

 .(One Way ANOVA)اختبار التباين األحادي  -٧

  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٩

  
 
  
 

  الفصل السادس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  اختبار التوزيع الطبيعي?

 تحليل فقرات أقسام االستبيان ?

 تحليل الفرضيات ?

  النتائج ?

 التوصيات ?

 المقترحات ?

    

  
  



 

 ١١٠

  )(Sample K-S -1) مسرنوف-ختبار كوروفا( اختبارالتوزيع الطبيعي٦.١
 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال           -سنعرض اختبار كولمجروف  

 معظم االختبارات المعلميـة تـشترط أن        ألنوهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات        

  . يكون توزيع البيانات طبيعياً

أي (  صـغيرة    Zن قيمة االختبار    إائج االختبار حيث    نت) ١٨(ويوضح الجدول التالي رقم     

.05.0(،  )٠,٠٥( مـن    أكبر الجدولية وكذلك قيمة مستوى الداللة       Z من قيمة    أصغر >sig (

 .وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  يعييوضح اختبار التوزيع الطب) ١٨(جدول رقم 

قيمة   مـالقس
  Zاالختبار 

مستوى 
  المعنوية

القسم الثاني مدي توفير القوائم المالية األساسـية للمـصارف          
الفلسطينية في الوضع الحالي المعلومـات الكافيـة والالزمـة          

  .لمستخدمي القوائم المالية
٠,٦٢٤  ٠,٨٣١  

القسم الرابع بتحديد مدى اعتماد للمستخدمين على القوائم 
  .مصارف الفلسطينيةالمالية لل

٠,١١٢  ١,١٨٣  

العالقة المعنوية بين بنود القوائم المالية ودرجة       : القسم الخامس 
ـ    لمـستخدمي القـوائم الماليـة للمـصارف       ةاإلفصاح الالزم

  .الفلسطينية
٠,١٠٧  ١,٢١٠  

ويبين تباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية       : القسم السادس   
الـرغم مـن وجـود      المنشورة من مصرف إلى آخر علـى        

  .اشتراطات محدودة للعرض واإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية
٠,١٢١  ١,١٨٤  

  ٠,١١٠  ١,٢٠٤  الدرجة الكلية لفقرات االستبانة



 

 ١١١

  : مناقشة فقرات كل قسم وتفسريها٦.٢

 تبين النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسـط الحـسابي والـوزن              التاليةل  جداوال

 يوافقـون   العينةة بمعنى أن أفراد     إيجابيمستوى الداللة لكل فقرة، وتكون الفقرة        و tالنسبي وقيمة   

 مـن   أقل مستوى المعنوية    أو( الجدولية   t من قيمة    أكبر المحسوبة   tعلى محتواها إذا كانت قيمة      

 ال العينـة و ، وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد   %) ٦٠ من أكبر والوزن النسبي  ،)٠,٠٥(

 مـستوى   أو( الجدوليـة    t مـن قيمـة      أصغر المحسوبة   t محتواها إذا كانت قيمة      يوافقون على 

 فـي الفقـرة     العينة آراء، وتكون   %) ٦٠ من   أقل والوزن النسبي    ،)٠,٠٥( من   أصغرالمعنوية  

وهذا ينطبق على جميع الفقرات في اسـتبانة        . )٠,٠٥( من   أكبرمحايدة إذا كان مستوى المعنوية      

  .الدراسة

 مدي توفير القوائم المالية األساسية للمصارف الفلسطينية في الوضع          الثانيالقسم  تحليل فقرات    

  .الحالي للمعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي القوائم المالية
  

تبين النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ) ١٩(جدول رقم 
   القسم الثاني من االستبانة ومستوى الداللة لكل فقرة فيtوقيمة 

  الفقرة
موافق 
  بشدة

%  

  موافق

%  

  محايد

%  

غير 
  موافق

%  

غير 
موافق 
  بشدة

%  

المتوسط 
  الحسابي

  )٥(من 
 tقيمة 

مستوى 
  المعنوية

إن القوائم المالية المنشورة من قبل ) ٩

المصارف الفلسطينية بوضعها الحالي تتمتع 

  بالحد األدنى من الشفافية والموضوعية

٠)٠,٠٠(  ٣,٨٤٩  ٣,٣٤  ٤,٣  ١٨,٣  ١٨,٣  ٥٧,٤  ١,٧  

تعطي القوائم المالية للمصارف معلومات ) ١٠

ذات موثوقية عاية وتتمتع هذه المعلومات 

  .بمصداقية عالية

٠)٠,٠٠(  ٨,٠٣٢  ٣,٧٠  )٠,٠٠(  ١٨,٣  ٧,٨  ٦٠,٠  ١٣,٩  



 

 ١١٢

  الفقرة
موافق 
  بشدة

%  

  موافق

%  

  محايد

%  

غير 
  موافق

%  

غير 
موافق 
  بشدة

%  

المتوسط 
  الحسابي

  )٥(من 
 tقيمة 

مستوى 
  المعنوية

تلتزم المصارف الفلسطينية بالمعايير ) ١١

المحاسبية الدولية عند إعداد القوائم 

  .لمالية حسب قوانين سلطة النقدا

٠)٠,٠٠(  ١٧,٠٢١  ٣,٩٧  )٠,٠٠(  ٢,٦  ١٢,٢  ٧٠,٤  ١٤,٨  

القوائم المالية المنشورة من قبل ) ١٢

المصارف الفلسطينية بوضعها الحالي 

تعطي مستخدميها القدرة على تقييم 

  .ومعرفة الوضع الحقيقي لهذه المصارف

٠)٠,٠٠(  ٧,٨٨٢  ٣,٥٩  )٠,٠٠(  ١٠,٤  ٢٩,٦  ٥٠,٤  ٩,٦  

يستطيع مستخدم القوائم المالية ) ١٣

للمصارف العاملة في فلسطين تحديد 

مواطن الضعف والقوة في المركز المالي 

لهذه المصارف من خالل استخدام هذه 

  .القوائم 

٠)٠,٠٠(  ٥,٤٤٣  ٣,٤٥  ١,٧  ١٢,٢  ٣٤,٨  ٤١,٧  ٩,٦  

إن القوائم المالية التي تنشرها المصارف ) ١٤

ساعد الحلية بوضعها الحالي ت

المستثمرين في اتخاذ قراراتهم 

االستثمارية في هذه المصارف في ظل 

  .تعدد بدائل االستثمار

٠)٠,٠٠(  ٦,٣٩٨  ٣,٤٢  )٠,٠٠(  ١٠,٥  ٣٨,٦  ٤٩,١  ١,٨  

القوائم المالية المنشورة من قبل ) ١٥

المصارف الفلسطينية تحتاج الى 

أيضاًحات متممة لها تساعد على فهم 

  .اكثر لمحتوياتها

٠)٠,٠٠(  ١٠,٥٦٧  ٣,٧٣  )٠,٠٠(  ٨,٧  ١٨,٣  ٦٤,٣  ٨,٧  

يتم تطوير قدرات ومهارات المحاسبين ) ١٦

العاملين في مجااللتدقيق واعداد القوائم 

المالية للمصارف الفلسطينية بشكل 

متوأصل يوازي نظرائهم في المصارف 

  .العالمية

٠,٦١٠  ٠,٥١١  ٣,٠٤  )٠,٠٠(  ٣٧,٤  ٢٢,٦  ٣٨,٣  ١,٧  

مناهج المحاسبة يجري تحديث دائم ل) ١٧

المصرفية في الجامعات والمعاهد 

الفلسطينية بما يتوافق مع االتجاهات 

  . العالمية

٥)٠,٠٠( ٢,٨٦٣  ٣,٢٥  )٠,٠٠(  ٢٧,٨  ٢٦,١  ٣٩,١  ٧,٠  

  ٠)٠,٠٠(  ١٣,٨  ٣,٣٤  المعدل العام لفقرات القسم الثاني

  )١,٩٨(ي او تس١١٤ ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 



 

 ١١٣

  :التالي) ١٩(يبين جدول رقم 

القـوائم الماليـة      يؤيـدون أن   العينـة  من أفراد    )%٥٩,١( :تبين أن ي) ٩(في الفقرة رقم    

المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية بوضعها الحالي تتمتـع بالحـد األدنـى مـن الـشفافية              

 t قيمـة    :تبـين أن   يعارضون ذلـك  وي     العينة من أفراد    )%٢٢,٦(  في حين أن      والموضوعية،

 وقيمة مـستوى  )١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس t من قيمة    أكبر وهي   )٣,٨٤٩(ياوالمحسوبة تس 

إيجـابي، أي    في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقلوهي  ) ٠,٠٠(الداللة  

عها الحالي  القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية بوض         يؤيدون أن  العينةأفراد  أن  

  .تتمتع بالحد األدنى من الشفافية والموضوعية

القـوائم الماليـة      يؤيـدون أن   العينة من أفراد    ) %٧٣,٩( :تبين أن ي) ١٠(في الفقرة رقم    

 في حين   للمصارف تعطي معلومات ذات موثوقية عالية وتتمتع هذه المعلومات بمصداقية عالية،          

 )٨,٠٣٢(ي او المحسوبة تـس   t قيمة   :تبين أن   وي   يعارضون ذلك  العينة من أفراد    ) %١٨,٣(أن  

 مـن  أقلوهي )٠,٠٠(وقيمة مستوى الداللة) ١,٩٨(ي او الجدولية والتي تسt من قيمة    أكبروهي  

  يؤيـدون أن   العينـة أفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءمما يدل على  أن      ،  )٠,٠٥(

ثوقية عالية وتتمتع هذه المعلومات بمـصداقية       القوائم المالية للمصارف تعطي معلومات ذات مو      

  .عالية

المـصارف    يؤيـدون أن   العينـة  من أفـراد     ) %٨٥,٢( :تبين أن ي) ١١(في الفقرة رقم    

 الفلسطينية تلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية عند إعداد القوائم المالية حسب قوانين سلطة النقـد،             

ي او المحـسوبة تـس  t قيمـة  :تبين أن ذلك  وي يعارضونالعينة من أفراد ) %٢,٦(في حين أن  

 وقيمـة مـستوى الداللـة    )١,٩٨(ي او الجدولية والتـي تـس     t من قيمة    أكبر وهي   )١٧,٠٢١(

أفـراد  إيجابي، أي أن  في هذه الفقرة العينة آراءمما يدل على  أن ) ٠,٠٥( من أقلوهي  )٠,٠٠(



 

 ١١٤

حاسبية الدولية عند إعداد القوائم المالية      المصارف الفلسطينية تلتزم بالمعايير الم      يؤيدون أن  العينة

  .حسب قوانين سلطة النقد

القـوائم الماليـة      يؤيـدون أن   العينة من أفراد    ) %٦٠,٠( :تبين أن ي) ١٢(في الفقرة رقم    

المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية بوضعها الحالي تعطي مستخدميها القـدرة علـى تقيـيم              

 يعارضـون   العينـة  من أفراد    ) %١٠,٤( في حين أن     رف،ومعرفة الوضع الحقيقي لهذه المصا    

ي او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٧,٨٨٢(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن ذلك  وي  

 فـي  العينة آراء مما يدل على  أن    )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠( وقيمة مستوى الداللة     )١,٩٨(

القوائم المالية المنشورة من قبـل المـصارف         يدون أن  يؤ العينةأفراد  إيجابي، أي أن    هذه الفقرة   

الفلسطينية بوضعها الحالي تعطي مستخدميها القدرة على تقييم ومعرفة الوضـع الحقيقـي لهـذه      

  .المصارف

مستخدمي القـوائم     يؤيدون أن  العينة من أفراد    )%٥١,٣( :تبين أن ي) ١٣(في الفقرة رقم    

طيع تحديد مواطن الضعف والقوة في المركز المـالي         المالية للمصارف العاملة في فلسطين تست     

 العينـة  مـن أفـراد   ) %١٣,٩( فـي حـين أن   لهذه المصارف من خالل استخدام هذه القوائم،   

 الجدوليـة   t من قيمـة     أكبر وهي   ٥,٤٤٣ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن يعارضون ذلك  وي   

 مما يدل على     )٠,٠٥( من   أقلهي   و )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اووالتي تس 

مستخدمي القـوائم الماليـة       يؤيدون أن  العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءأن  

للمصارف العاملة في فلسطين تستطيع تحديد مواطن الضعف والقوة في المركز المـالي لهـذه               

     .المصارف من خالل استخدام هذه القوائم

  



 

 ١١٥

القوائم المالية التـي      يؤيدون أن  العينة من أفراد    )%٥٠,٩( :تبين أن ي) ١٤(في الفقرة رقم    

تنشرها المصارف المحلية بوضعها الحالي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية في            

 العينـة  مـن أفـراد      ) %١٠,٥( فـي حـين أن       هذه المصارف في ظل تعدد بدائل االستثمار،      

 الجدوليـة   t من قيمة    أكبروهي  ) ٦,٣٩٨(ي  او المحسوبة تس  tيمة   ق :تبين أن يعارضون ذلك  وي   

 مما يدل على     )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اووالتي تس 

القوائم المالية التي تنـشرها       يؤيدون أن  العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءأن  

 الحالي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية فـي هـذه           المصارف المحلية بوضعها  

  .المصارف في ظل تعدد بدائل االستثمار

القـوائم الماليـة      يؤيـدون أن   العينة من أفراد    )%٧٣,٠( :تبين أن ي) ١٥(في الفقرة رقم    

ثـر  المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية تحتاج إلى إيضاحات متممة لها تساعد على فهـم أك              

 المحسوبة  t قيمة   :تبين أن  يعارضون ذلك وي   العينة من أفراد    ) %٨,٧(  في حين أن      لمحتوياتها،

  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ١٠,٥٦٧ (ي  اوتس

إيجـابي، أي   في هذه الفقرة   العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ييساو

القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف الفلـسطينية تحتـاج إلـى          يؤيدون أن  العينةأفراد  أن  

  .إيضاحات متممة لها تساعد على فهم أكثر لمحتوياتها

 يتم تطوير قدرات    أنه يؤيدون   العينةمن أفراد    %) ٤٠,٠: (يتبين أن ) ١٦(في الفقرة رقم    

ق وإعداد القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بـشكل     ومهارات المحاسبين العاملين في مجال تدقي     

 العينـة   مـن أفـراد    ) %٣٧,٤( في حين أن     ، يوازي نظرائهم في المصارف العالمية     اصلمتو

 تقع في منطقـة القبـول،      وهي  ) ٠,٥١١ (ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن يعارضون ذلك  وي   

 العينـة  آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أكبروهي  ،  )٠,٦١٠ (ي يساو وقيمة مستوى الداللة  



 

 ١١٦

أنه يتم تطوير قـدرات ومهـارات المحاسـبين          يؤيدون   العينةأفراد  محايد أي أن    في هذه الفقرة    

العاملين في مجال تدقيق وإعداد القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بـشكل متواصـل يـوازي               

  .نظرائهم في المصارف العالمية

أنه يجرى تحديث دائم     يؤيدون   العينة من أفراد    )% ٤٦,١( :تبين أن ي) ١٧(في الفقرة رقم    

  لمناهج المحاسبة المصرفية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية بما يتوافق مع االتجاهات العالمية،           

 ي او المحـسوبة تـس  t قيمة :تبين أن وي، يعارضون ذلك العينة من أفراد    ) %٢٧,٨(في حين أن    

 ي يـساو   وقيمة مستوى الداللـة    )١,٩٨(ي  اولجدولية والتي تس   ا t من قيمة    أكبروهي  ) ٢,٨٦٣(

أفراد إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

أنه يجرى تحديث دائم لمناهج المحاسبة المـصرفية فـي الجامعـات والمعاهـد               يؤيدون   العينة

  .لعالميةالفلسطينية بما يتوافق مع االتجاهات ا

   أهم القوائم المالية للمصارف الفلسطينية كمصدر للمعلومات ترتيب:تحليل فقرات القسم الثالث

، والتي تهتم بترتيـب أهـم القـوائم الماليـة للمـصارف             )١٨(يتكون هذا القسم من الفقرة رقم       

ذي يليه فـي    ال" ٢"ثم الرقم    " ١"الفلسطينية كمصدر للمعلومات، وذلك بإعطاء أهم القوائم الرقم         

، وبذلك الذي يحتل المرتبة األولى من هذه القوائم المالية هو الذي يحصل على              ...األهمية وهكذا 

يوضح أن المركز المالي تحتل المرتبة األولى يليهـا         ) ٢٠(أقل مجموع من النقاط، وجدول رقم       

 . الملكيةالدخل، يليها التدفقات النقدية، يليها في المرتبة األخيرة التغيرات في حقوق
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  يوضح ترتيب أهم القوائم المالية للمصارف الفلسطينية كمصدر للمعلومات) ٢٠(جدول رقم 

  الترتيب  مجموع النقاط  القوائم المالية للمصارف  .م

  لواأل  ٢٣٨  المركز المالي   .١

  الثاني  ٢٥٨  الدخل   .٢

  الرابع  ٣٤٤  التغيرات في حقوق الملكية   .٣

  الثالث  ٣٠٥  التدفقات النقدية   .٤

  . تحديد مدى اعتماد المصارف الفلسطينية للمستخدمين على القوائم الماليةالرابعتحليل فقرات القسم 

تبين النسبة المئوية لبدائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي ) ٢١(جدول رقم 

   من االستبانةالرابع ومستوى الداللة لكل فقرة في القسم tوقيمة 
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  )٠,٠٠(  ١٤,٠  ٤,٨٦  ٠  ٤,٣  ٦,١  ١٧,٤  ٤٣,٥  ٢٨,٧  دائرة الضرائب

  )٠,٠٠(  ٢٠,١  ٥,١٢  ٠  ٠,٠  ٦,٢  ١٢,٤  ٤٥,١  ٣٦,٣   الصارفإدارة

المستثمرون 

  الخارجيون
٠,٠٠(  ١٥,٢  ٤,٦٧  ٠  ٠,٠  ٨,٧  ٢٩,٦  ٤٧,٨  ١٣,٩(  

  )٠,٠٠(  ١٥,٤  ٤,٩٦  ٠  ٠,٠  ١٣,٩  ١١,٣  ٤٠,٠  ٣٤,٨  محللون ماليون

مستخدمون 

 آخرون

  )حددهم(

٠,٩٦٧ ٠,٠٤ ٣,٥١  ١٣,٤  ١١,٩  ١٧,٩  ٢٩,٩  ٢٠,٩  ٦,٠  

  )٠,٠٠(  ١٧,٢٤  ٤,٧٥  جميعاًمعدل فقرات االسيتبانة 

  )١,٩٨(ي أو تس١١٤ ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 



 

 ١١٨

  :التالي) ٢١(يبين جدول رقم 

  المستخدمين في   يؤيدون أن  العينة من أفراد    )% ٧٢,٢( :تبين أن ي) ١_١٩(في الفقرة رقم    

 في حـين    يعتمدون على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً،         دائرة الضرائب 

 ي او المحسوبة تـس   t قيمة   :تبين أن وييؤيدون ذلك بصورة ضعيفة،      العينة من أفراد    )%٤,٣(أن  

 ي يـساو  وقيمة مـستوى الداللـة  )١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس  t من قيمة    أكبروهي  ) ١٤,٠(

أفراد إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

الماليـة للمـصارف    يعتمدون علـى القـوائم       إدارة الضرائب   المستخدمين في   يؤيدون أن  العينة

  .الفلسطينية بصورة عالية جداً

  المستخدمين في   يؤيدون أن  العينة من أفراد    )%٨١,٤( :تبين أن ي) ٢_١٩(في الفقرة رقم    

 في حـين  يعتمدون على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً،        إدارة المصارف 

 ي او المحسوبة تـس   t قيمة   :تبين أن  وي فة،يؤيدون ذلك بصورة ضعي    العينة من أفراد    )%٦,٣(أن  

 ي يـساو  وقيمة مـستوى الداللـة  )١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس  t من قيمة    أكبروهي  ) ٢٠,١(

أفراد إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

ن على القـوائم الماليـة للمـصارف        يعتمدو إدارة المصارف   المستخدمين في   يؤيدون أن  العينة

  .الفلسطينية بصورة عالية جداً

 المـستثمرين    يؤيـدون أن   العينة من أفراد    )% ٦١,٧( :تبين أن ي) ٣_١٩(في الفقرة رقم    

 فـي حـين أن      يعتمدون على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً،         الخارجيين

 ي او المحـسوبة تـس  t قيمـة  :تبين أن ويصورة ضعيفة،يؤيدون ذلك ب   العينة من أفراد    )%٨,٧(

 ي يـساو  وقيمة مـستوى الداللـة  )١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس  t من قيمة    أكبروهي  ) ١٥,٢(

أفراد إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(



 

 ١١٩

ون على القوائم الماليـة للمـصارف الفلـسطينية         يعتمد  المستثمرين الخارجيين   يؤيدون أن  العينة

  .بصورة عالية جداً

  المحللين الماليين   يؤيدون أن  العينة من أفراد    )%٧٤,٨( :تبين أن ي) ٤_١٩(في الفقرة رقم    

 )%١٣,٩( فـي حـين أن    يعتمدون على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً،        

وهـي   ١٥,٤ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن  وي رة ضعيفة، يؤيدون ذلك بصو   العينةمن أفراد   

 أقـل  وهي )٠,٠٠ (ي يساو وقيمة مستوى الداللة)١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس  t من قيمة    أكبر

  يؤيدون أن  العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥(من  

  .لقوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداًيعتمدون على ا المحللين الماليين

يؤيـدون أن مـستخدمين      العينـة  من أفراد    )%٢٦,٩(: يتبين أن ) ٥_١٩(في الفقرة رقم    

وغيرهم يعتمدون على القوائم المالية للمـصارف الفلـسطينية    والمودعين  ين مثل المساهمين  آخر

يؤيدون ذلك بصورة ضعيفة، ويتبين      لعينةا من أفراد    )%٤٣,٢(بصورة عالية جداً، في حين أن       

 ياو وهي تقع في منطقة القبول، وقيمة مستوى الداللة يـس          )٠,٠٤(ي  او المحسوبة تس  tقيمة  : أن

 أي أن   إيجـابي،  في هذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( وهي أكبر من     ٠,٩٦٧

وغيرهم يعتمـدون علـى     المودعين  وين مثل المساهمين    آخر يؤيدون أن مستخدمين     العينةأفراد  

 .القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً

 ةالعالقة المعنوية بين بنود القوائم المالية ودرجة اإلفصاح الالزم: الخامستحليل فقرات القسم 

  .لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية

  

  

  



 

 ١٢٠

ائل كل فقرة وكذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي تبين النسبة المئوية لبد) ٢٢(جدول رقم 
   من االستبانةالخامس ومستوى الداللة لكل فقرة في القسم tوقيمة 

  الفقرة
موافق 

  بشدة

%  

  موافق

%  

  محايد

%  

  ارفض

%  

ارفض 
  بشدة

%  

المتوسط 
  الحسابي

  )٥(من 
 tقيمة 

مستوى 
  المعنوية

تلتزم المصارف الفلسطينية بارفـاق     ) ٢٠
ح المكاسب التي حققهـا   تقارير توض 

المصرف من خالل نشاطه العـادي      
 .اآلخرىشطة االستثمارية ألنوا

٠,٠٠(  ١٠,٨٢٨  ٣,٧٨  ٠,٠  ١١,٥  ٨,٠  ٧١,٧  ٨,٨(  

تلتزم المصارف الفلسطينية بتصنيف    ) ٢١
الديون المتعثرة حسب قـانون سـلطة       

  .النقد الفلسطينية
٠,٠٠(  ١٣,٧٢٦  ٣,٨٩  ٠,٠  ١,٨  ٢٤,٦  ٥٦,١  ١٧,٥(  

م المصارف الفلسطينية بتوزيعات    تلتز) ٢٢
ثابتة على المستثمرين حسب سياسات      
التوزيع المعلنة مما يمكن مـستخدمي       

  .القوائم المالية من اتخاذ القرارات

٠,٠٠(  ٩,٢٦٠  ٣,٧٤  ٠,٠  ٧,١  ٣١,٠  ٤٢,٥  ١٩,٥(  

 باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية    ) ٢٣
عــن نــسبة اســتثماراتها الخارجيــة 

  .ثمر بهاوالمجاالت التي تست
٠,٠٠(  ٦,٤٠٦  ٣,٥٦  ٠,٠  ٢٢,١  ٨,٠  ٦١,٩  ٨,٠(  

 باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية    ) ٢٤
عن نسبة استثماراتها الداخلية موزعة     

  .على القطاعات االقتصادية المختلفة
٠,٠٠(  ٨,٢٨٣  ٣,٦٦  ٠,٠  ٩,٨  ٢٨,٦  ٤٧,٣  ١٤,٣(  

تلتزم المصارف الفلسطينية المحليـة     ) ٢٥
 المال حـسب  رأس عن كفاية    باإلفصاح

المعايير والسمات األساسـية التفاقيـة      
  .بازل

٠,٠٠(  ٩,٧١٢  ٣,٦٥  ٠,٠  ٧,١  ٢٧,٤  ٥٨,٤  ٧,١(  

 باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية    ) ٢٦
 $ ١٠٠٠٠عن القروض التي تزيد عن 

 كل قرض والمبالغ المـستحقة      أرصدةو
  .خالل عام حسب قوانين سلطة النقد

٠,٠٠(  ١٨,٨٤٩  ٤,١٥  ٠,٠  ١,٨  ٨,٩  ٦١,٦  ٢٧,٧(  

 لدى جميع المـصارف     اإلفصاحيتم  ) ٢٧
الفلسطينية وبـنفس الدرجـة عـن       

 المرهونة لصالحهم، وعـن     األصول
 ألصـحاب قيمة التسهيالت الممنوحة   

  . مقابلهااألصولهذه 

٠,٠٠(  ٥,٧٠٠  ٣,٥٢  ٠,٠  ١٥,٩  ٣٤,٥  ٣١,٠  ١٨,٦(  

يتم وصف التغيـر فـي الـسياسات        ) ٢٨
 علـى   أثـره المحاسبية ومبرراته و  

مصارف الفلسطينية  قوائم المالية لل  ال
  .للفترة الحالية

  

٠,٠٠(  ٦,٥٨١  ٣,٥٣  ٠,٠  ١٥,٣  ٢٤,٣  ٥٢,٣  ٨,١(  

 قوائم مالية فتريـة لكـل       إصداريتم  ) ٢٩
نصف سنوية مدققـة لـدى جميـع        

٠,٠٠(  ٧,٢٧٦  ٣,٧٤  ٠,٠  ١٩,٣  ١٦,٧  ٣٥,١  ٢٨,٩(  
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مستوى 
  المعنوية

  .المصارف الفلسطينية

 بنفس الدرجة في القوائم     اإلفصاحيتم  ) ٣٠
لمالية للمصارف الفلـسطينية عـن      ا

الديون المشكوك فيهـا، والخـسائر      
  الناتجه عنها وقيمة مخصصاتها

٠,٠٠(  ٤,٧١٥  ٣,٤٥  ٠,٠  ٢٤,٨  ١٩,٥  ٤١,٦  ١٤,٢(  

تعد المصارف قوائم مالية لفروعهـا      ) ٣١
ــشكل صــلبــشكل منفــصل ولأل  ب

  .تجميعي
٠,٠٠(  ٨,٥٨٨  ٣,٧٧  ٠,٠  ١٨,٤  ٤,٤  ٥٨,٨  ١٨,٤(  

 باإلفصاحالفلسطينية  تقوم المصارف   ) ٣٢
 ودائع العمـالء، ودائـع      أرصدةعن  

البنوك والمؤسسات المصرفية كـل     
  .على حده

٠,٠٠(  ٦,٤٧٠  ٣,٧٠  ٤,٤  ١٤,٢  ١٥,٩  ٣٨,١  ٢٧,٤(  

 باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية    ) ٣٣
 الدائنة المقترضة مـن     األرصدةعن  

  .اآلخرى المصارف أوسلطة النقد 
٠,٠٠(  ٥,٩٨٩  ٣,٥٢  ٠,٠  ١٧,٧  ٢٤,٨  ٤٥,١  ١٢,٤(  

 باإلفصاحتلتزم المصارف الفلسطينية    ) ٣٤
 على  طرأتعن التغيرات الهامه التي     

موجودات المـصرف وااللتزامـات     
 المال رأسالطويلة والقصيرة وهيكل    

والتغير في هيكليـة ملكيـة اسـهم        
الشركة والتغيرات فـي الـصفقات       

  .الكبيرة عقدها

٠,٠٠( ٨,٢١٩ ٣,٦٨  ٠,٠  ٨,٨  ٣٣,٣  ٣٩,٥  ١٨,٤(  

  )٠,٠٠(  ١٦,٠٨١  ٣,٦٨٤                                    تبانة جميعاًمعدل فقرات االس

  )١,٩٨(ي أو تس١١٤ ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 

  

   :التالييبين ) ٢٢(جدول رقم 

أن المـصارف    يؤيـدون    نـة العي من أفـراد     )% ٨٠,٥( :تبين أن ي) ٢٠(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تلتزم بإرفاق تقارير توضح فيها المكاسب التي تحققها المصارف من خالل نـشاطاتها            

  ،  يعارضون ذلكالعينة من أفراد )%١١,٥( في حين أن العادية واألنشطة االستثمارية األخرى،



 

 ١٢٢

لجدوليـة والتـي     ا t من قيمة    أكبروهي  ) ١٠,٨٢٨ (ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن وي

 مما يدل علـى  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اوتس

أن المصارف الفلـسطينية تلتـزم       يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء

ية واألنشطة  بإرفاق تقارير توضح فيها المكاسب التي تحققها المصارف من خالل نشاطاتها العاد           

  .االستثمارية األخرى

أن المـصارف    يؤيـدون    العينـة  من أفـراد     )% ٧٣,٦( :تبين أن ي) ٢١(في الفقرة رقم    

 فـي حـين أن      الفلسطينية تلتزم بتصنيف الديون المتعثرة حسب قانون سلطة النقد الفلـسطينية،          

وهي ) ١٣,٧٢٦(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن وي،   يعارضون ذلك  العينة من أفراد    )%١,٨(

 أقـل  وهي )٠,٠٠ (ي يساو وقيمة مستوى الداللة)١,٩٨(ي او الجدولية والتي تس  t من قيمة    أكبر

أن  يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥(من  

  .لفلسطينيةالمصارف الفلسطينية تلتزم بتصنيف الديون المتعثرة حسب قانون سلطة النقد ا

أن المـصارف    يؤيـدون    العينـة  من أفـراد     )% ٦٢,٠( :تبين أن ي) ٢٢(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تلتزم بتوزيعات ثابتة على المستثمرين حسب سياسات التوزيع المعلنـة ممـا يمكـن               

 يعارضـون   العينة من أفراد    )%٧,١( في حين أن     مستخدمي القوائم المالية من اتخاذ القرارات،     

ي او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٩,٢٦٠(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن يو،  ذلك

 آراء مما يـدل علـى  أن         )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(

أن المـصارف الفلـسطينية تلتـزم     يؤيـدون   العينـة أفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة

 على المستثمرين حسب سياسات التوزيع المعلنة مما يمكـن مـستخدمي القـوائم      بتوزيعات ثابتة 

  .المالية من اتخاذ القرارات



 

 ١٢٣

أن المـصارف    يؤيـدون    العينـة  من أفـراد     )% ٦٩,٩( :تبين أن ي) ٢٣(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن نسبة استثماراتها الداخلية الموزعة على القطاعـات االقتـصادية             

 المحـسوبة   t قيمة   :تبين أن ويالعينة يعارضون ذلك،     من أفراد    )%٢٢,١( في حين أن     ختلفة،الم

  وقيمة مستوى الداللـة    )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٦,٤٠٦ (ي  اوتس

إيجـابي، أي   في هذه الفقرة   العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ييساو

أن المصارف الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن نسبة استثماراتها الداخليـة           يؤيدون   العينةأفراد  أن  

  .الموزعة على القطاعات االقتصادية المختلفة

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٦١,٦( :تبين أن ي) ٢٤(في الفقرة رقم    

 في حـين    التي تستثمر بها،  الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن نسبة استثماراتها الخارجية والمجاالت         

) ٨,٢٨٣(ي  او المحـسوبة تـس    t قيمة   :تبين أن وييعارضون ذلك،    العينة من أفراد    )%٩,٨(أن  

 وهي  )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  

 يؤيدون  العينةأفراد  ن  إيجابي، أي أ   في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل

أن المصارف الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن نسبة استثماراتها الخارجية والمجاالت التي تستثمر            

  .بها

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٦٥,٥( :تبين أن ي) ٢٥(في الفقرة رقم    

سـية التفاقيـة    الفلسطينية تلتزم باإلفصاح عن كفاية رأس المال حسب المعايير والـسمات األسا           

 المحـسوبة   t قيمـة    :تبـين أن  وي،   يعارضون ذلك  العينة من أفراد    )%٧,١( في حين أن     بازل،

  وقيمة مـستوى الداللـة     )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٩,٧١٢(ي  اوتس

إيجـابي، أي    في هذه الفقرة     العينة آراء مما يدل على أن      )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ييساو



 

 ١٢٤

أن المصارف الفلسطينية تلتزم باإلفصاح عن كفاية رأس المـال حـسب             يؤيدون   العينةأفراد  أن  

  .المعايير والسمات األساسية التفاقية بازل

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٨٩,٣( :تبين أن ي) ٢٦(في الفقرة رقم    

دة كل قرض والمبالغ    وأرص) $١٠٠٠٠(الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن القروض التي تزيد عن         

 يعارضـون  العينة من أفراد )%١,٨( في حين أن   المستحقة خالل عام حسب قوانين سلطة النقد،      

 الجدوليـة والتـي   t من قيمـة     أكبروهي  ) ١٨,٨٤٩(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن وي،  ذلك

ـ    )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اوتس ى  أن    مما يدل عل

 المـصارف الفلـسطينية تقـوم    يؤيدون أن العينةالفقرة إيجابي، أي أن أفراد  في هذه  العينة آراء

وأرصدة كل قرض والمبالغ المستحقة خالل      ) $١٠٠٠٠(باإلفصاح عن القروض التي تزيد عن       

  .عام حسب قوانين سلطة النقد

أنه يتم اإلفصاح لـدى     ن   يؤيدو العينة من أفراد    )%٤٩,٦( :تبين أن ي) ٢٧(في الفقرة رقم    

جميع المصاريف الفلسطينية وبنفس الدرجة عن األصول المرهونـة لـصالحهم، وعـن قيمـة               

 العينـة  من أفـراد     )%١٥,٩( في حين أن     التسهيالت الممنوحة ألصحاب هذه األصول مقابلها،     

يـة   الجدول t من قيمة    أكبروهي  ) ٥,٧٠٠(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن وي،  يعارضون ذلك 

 ممـا يـدل     ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اووالتي تس 

أنه يـتم اإلفـصاح لـدى     يؤيدون العينةأفراد إيجابي، أي أن  في هذه الفقرة    العينة آراءعلى أن   

جميع المصاريف الفلسطينية وبنفس الدرجة عن األصول المرهونـة لـصالحهم، وعـن قيمـة               

  .ممنوحة ألصحاب هذه األصول مقابلهاالتسهيالت ال

أن يتم وصف التغيـر      يؤيدون   العينة من أفراد    )%٦٠,٤( :تبين أن ي) ٢٨(في الفقرة رقم    

  في السياسات المحاسبية ومبرراته وأثره على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية للفترة الحالية،           



 

 ١٢٥

 ي او المحـسوبة تـس  t قيمة :بين أنتوي،  يعارضون ذلك العينة من أفراد    )% ١٥,٣(في حين أن    

 ي يـساو  وقيمة مـستوى الداللـة     )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي   ٦,٥٨١

إيجـابي، أي أن     في هذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

راته وأثره على القـوائم     أن يتم وصف التغير في السياسات المحاسبية ومبر        يؤيدون   العينةأفراد  

  .المالية للمصارف الفلسطينية للفترة الحالية

أن يتم إصدار قـوائم      يؤيدون   العينة من أفراد    )% ٦٤,٠( :تبين أن ي) ٢٩(في الفقرة رقم    

 من  )% ١٩,٣( في حين أن     مالية فترية لكل نصف سنة مدققة لدى جميع المصارف الفلسطينية،         

 من قيمـة  أكبروهي ) ٧,٢٧٦(ي او المحسوبة تس  t قيمة   :بين أن توي،   يعارضون ذلك  العينةأفراد  

t   ٠,٠٥( مـن    أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس(، 

أن يتم إصـدار     يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءمما يدل على  أن      

  .مدققة لدى جميع المصارف الفلسطينيةقوائم مالية فترية لكل نصف سنة 

أن يتم اإلفصاح بـنفس   يؤيدون  العينة من أفراد    )%٥٥,٨( :تبين أن ي) ٣٠(في الفقرة رقم    

الدرجة في القوائم المالية للمصارف الفلسطينية عن الديون المشكوك فيها، والخسائر الناتجة عنها             

 t قيمـة    :تبين أن وي،  يعارضون ذلك  العينة من أفراد    )%٢٤,٨( في حين أن     وقيمة مخصصاتها، 

 وقيمة مستوى   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٤,٧١٥(ي  اوالمحسوبة تس 

 فـي هـذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو الداللة

في القوائم المالية للمـصارف     أن يتم اإلفصاح بنفس الدرجة       يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن    

  .الفلسطينية عن الديون المشكوك فيها، والخسائر الناتجة عنها وقيمة مخصصاتها

أن المـصارف تعـد    يؤيـدون  العينة من أفراد   )%٧٧,٢( :تبين أن ي) ٣١(في الفقرة رقم    

 من أفـراد    )% ١٨,٤( في حين أن     قوائم مالية لفروعها بشكل منفصل ولألصل بشكل تجميعي،       



 

 ١٢٦

 t مـن قيمـة   أكبـر وهي ) ٨,٥٨٨(ي او المحسوبة تس t قيمة   :تبين أن وي،   يعارضون ذلك  عينةال

 ،)٠,٠٥( مـن   أقـل  وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  اوالجدولية والتي تس  

أن المـصارف    يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءمما يدل على  أن      

  .الية لفروعها بشكل منفصل ولألصل بشكل تجميعيتعد قوائم م

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٦٥,٥( :تبين أن ي) ٣٢(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن أرصدة ودائع العمالء وودائع المصارف والمؤسسات المـصرفية            

 t قيمـة    :تبـين أن  وي يعارضون ذلـك،   العينة من أفراد    )%١٨,٦( في حين أن     كل على حدة ،   

 وقيمة مستوى   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٦,٤٧٠(ي  اوالمحسوبة تس 

 فـي هـذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو الداللة

أرصدة ودائـع   أن المصارف الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن        يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن    

  .العمالء وودائع المصارف والمؤسسات المصرفية كل على حدة

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٥٧,٥( :تبين أن ي) ٣٣(في الفقرة رقم    

 الفلسطينية تقوم باإلفصاح عن األرصدة الدائنة المقترضة من سلطة النقد أو المصارف األخرى،            

ي او المحـسوبة تـس    t قيمة   :تبين أن وي،   يعارضون ذلك  العينة من أفراد    )%١٧,٧(في حين أن    

 ي يـساو   وقيمة مستوى الداللـة    )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٥,٩٨٩(

إيجـابي، أي أن     في هذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

 باإلفصاح عن األرصدة الدائنة المقترضة من       أن المصارف الفلسطينية تقوم    يؤيدون   العينةأفراد  

  .سلطة النقد أو المصارف األخرى

أن المـصارف    يؤيـدون    العينـة  من أفـراد     )% ٥٧,٩( :تبين أن ي) ٣٤(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تلتزم باإلفصاح عن التغيرات الهامة التـي طـرأت علـى موجـودات المـصرف                



 

 ١٢٧

ل رأس المال والتغير في هيكلية ملكية أسهم الـشركة       وااللتزامات الطويلة والقصيرة األجل وهيك    

يعارضون ذلـك،   العينة من أفراد )%١٧,٧( في حين أن والتغيرات في الصفقات الكبيرة عقدها،    

ي او الجدوليـة والتـي تـس   t من قيمة أكبروهي  ) ٨,٢١٩(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن وي

 آراء مما يـدل علـى  أن   ،)٠,٠٥( من أقل وهي )٠,٠٠ (ي يساو وقيمة مستوى الداللة )١,٩٨(

أن المـصارف الفلـسطينية تلتـزم     يؤيـدون   العينـة أفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة

باإلفصاح عن التغيرات الهامة التي طرأت على موجودات المـصرف وااللتزامـات الطويلـة              

الـشركة والتغيـرات فـي    والقصيرة األجل وهيكل رأس المال والتغير في هيكلية ملكية أسـهم            

 .الصفقات الكبيرة عقدها

تباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة مـن مـصرف    :السادستحليل فقرات القسم  

  .إلى آخر على الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعرض واإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية

كذلك المتوسط الحسابي والوزن النسبي تبين النسبة المئوية لبدائل كل فقرة و) ٢٣(جدول رقم 

   من االستبانةالسادس ومستوى الداللة لكل فقرة في القسم tوقيمة 
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الفلسطينية بنفس  تلتزم المصارف   ) ٣٥

 اتبـاع المبـاديء     المستوى من حالة  

والفروض المحاسبية مثل االستمرارية    

والثبات واالستحقاق وأيـة معلومـات      

  .متعلقة بالعام يلزم اإلفصاح عنها

٠,٠٠(  ٧,١٣٥  ٣,٥٧  ٠,٠  ١٢,٢  ٣٠,٤  ٤٦,١  ١١,٣(  

تنشر المصارف الفلـسطينية سلـسة      ) ٣٦

 زمنية لألربـاح والخـسائر المحققـة      

واألرباح الموزعة وصـافي حقـوق      

  .مينالمساه

٠,٠٠(  ٦,٣٢٦  ٣,٦١  ٤,٣  ١٣,٩  ١٢,٢  ٥٥,٧  ١٣,٩(  
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تلتزم المصارف الفلـسطينية بـنفس      ) ٣٧

أساليب اإلفـصاح عـن رأس المـال        

المرخص به والمصدر والمدفوع مـع      

تفاصيل نوعية األسهم والقيمة االسمية    

  .للسهم

٠,٠٠(  ٧,٥٠١  ٣,٦٦  ٤,٣  ٧,٠  ٢٠,٠  ٥٥,٧  ١٣,٠(  

 تفصح المـصارف الفلـسطينية عنـد      ) ٣٨

توقف أحد فروعهـا أو توقـف أحـد         

الشركات التابعة لها أو توقفهـا كليـاً        

  .وما هي أسباب ذلك

٠,٠٠(  ٨,٢٦٧  ٣,٧١  ٠,٠  ١٠,٤  ٢٩,٦  ٣٨,٣  ٢١,٧(  

تنشر المصارف الفلسطينية قوائمهـا     ) ٣٩

المالية بشكل يسهل عمليـة المقارنـة    

بين المعلومات الواردة بالقوائم المالية     

  .للمصارف اآلخرى

٠,٠٠( ٨,٠٤٨ ٣,٦٥  ٠,٠  ١٣,٩  ١٩,١  ٥٤,٨  ١٢,٢(  

  )٠,٠٠(  ١٠,٧١٩  ٣,٦٤٠  جميعاًمعدل فقرات االسيتبانة 

  )١,٩٨(ي أو تس١١٤ ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 

   :اآلتييبين ) ٢٣(جدول رقم 

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٥٧,٤( :تبين أن ي) ٣٥(في الفقرة رقم    

فلسطينية تلتزم بنفس المستوى من حالة إتباع المباديء والفروض المحاسبية مثل االسـتمرارية             ال

 من  )%١٢,٢( في حين أن     والثبات واالستحقاق وأية معلومات متعلقة بالعام يلزم اإلفصاح عنها،        

 من قيمـة  أكبروهي ) ٧,١٣٥(ي او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن ويالعينة يعارضون ذلك،    أفراد  

t   ٠,٠٥( مـن    أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو  وقيمة مستوى الداللة   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس(، 

أن المـصارف    يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءمما يدل على  أن      



 

 ١٢٩

الفلسطينية تلتزم بنفس المستوى من حالة إتباع المباديء والفروض المحاسبية مثل االسـتمرارية             

  .الثبات واالستحقاق وأية معلومات متعلقة بالعام يلزم اإلفصاح عنهاو

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٦٩,٦( :تبين أن ي) ٣٦(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تنشر سلسلة زمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعـة وصـافي حقـوق              

 t قيمـة    :تبـين أن  وي،   يعارضـون ذلـك    العينة من أفراد    )% ١٨,٢(  في حين أن      المساهمين،

 وقيمـة  )١,٩٨(ي او الجدوليـة والتـي تـس     t من قيمة    أكبروهي  ) ٦,٣٢٦ (ي  اوالمحسوبة تس 

 فـي هـذه     العينة آراء مما يدل على  أن       )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (ي يساو مستوى الداللة 

ة تنشر سلسلة زمنية لألربـاح      أن المصارف الفلسطيني   يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن    الفقرة  

  .والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين

أن المـصارف   يؤيـدون  العينـة  مـن أفـراد      )%٦٨,٧( :تبين أن ي) ٣٧(في الفقرة رقم    

الفلسطينية تلتزم بنفس أساليب اإلفصاح عن رأس المال المرخص به والمصدر والمـدفوع مـن              

العينة يعارضون   من أفراد    )%١١,٣( في حين أن     لقيمة االسمية للسهم،  تفاصيل نوعية األسهم وا   

ي او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٧,٥٠١(ي  او المحسوبة تس  t قيمة   :تبين أن ويذلك،  

 آراء مما يـدل علـى  أن   ،)٠,٠٥( من أقل وهي )٠,٠٠ (ي يساو وقيمة مستوى الداللة )١,٩٨(

أن المصارف الفلسطينية تلتـزم بـنفس     يؤيدون   العينةأفراد  ، أي أن    إيجابي في هذه الفقرة     العينة

أساليب اإلفصاح عن رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع من تفاصيل نوعيـة األسـهم               

  .والقيمة االسمية للسهم

أن المصارف الفلسطينية    يؤيدون   العينةمن أفراد   % ٦٠,٠ :تبين أن ي) ٣٨(في الفقرة رقم    

 فـي   أحد فروعها أو توقف أحد الشركات التابعة لها كلياً وما هي أسباب ذلك،            تفصح عند توقف    

 ي او المحـسوبة تـس    t قيمـة    :تبـين أن  وييعارضون ذلـك،     العينةمن أفراد   % ١٠,٤حين أن   
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 ي يـساو   وقيمة مستوى الداللـة    )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٨,٢٦٧(

أفراد إيجابي، أي أن     في هذه الفقرة     العينة آراءيدل على  أن      مما   )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠(

أن المصارف الفلسطينية تفصح عند توقف أحد فروعها أو توقف أحد الـشركات              يؤيدون   العينة

  .التابعة لها كلياً وما هي أسباب ذلك

أن المصارف الفلسطينية    يؤيدون   العينةمن أفراد   % ٦٧,٠ :تبين أن ي) ٣٩(في الفقرة رقم    

نشر قوائمها المالية بشكل يسهل عملية المقارنة بـين المعلومـات الـواردة بـالقوائم الماليـة                 ت

 t قيمـة  :تبين أنوي،   يعارضون ذلك  العينة من أفراد    )%١٣,٩( في حين أن     للمصارف اآلخرى، 

 وقيمة مستوى   )١,٩٨(ي  او الجدولية والتي تس   t من قيمة    أكبروهي  ) ٨,٠٤٨(ي  اوالمحسوبة تس 

 فـي هـذه الفقـرة      العينة آراء مما يدل على  أن       ،)٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٠ (يساو ي الداللة

أن المصارف الفلسطينية تنشر قوائمها المالية بشكل يـسهل          يؤيدون   العينةأفراد  إيجابي، أي أن    

  .عملية المقارنة بين المعلومات الواردة بالقوائم المالية للمصارف اآلخرى

  : مناقشة فرضيات الدراسة٦.٣
  :  الفرضية األولى٦,٣,١

ال توفر القوائم المالية األساسية بوضعها الحالي المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي "

  ."القوائم المالية للمصارف

 (One Sample T test)ة احـد  للعينة الوtوالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

 والـوزن النـسبي   )٣,٤٩(ي او تسهذا المجالالمتوسط الحسابي لفقرات ) ٢٤(ويبين جدول رقم    

ي او الجدوليـة والتـي تـس   t من قيمـة  أكبر وهي )١٣,٨٣(ي او تس t وقيمة اختبار    )%٧٠,٠(

 مـن   أقـل  وهـي    )٠,٠٠(وكذلك بلغت مستوى المعنويـة       ،)١١٤( عند درجة حرية     )١,٩٨(

فر القوائم المالية   تو وهذا يدل على رفض الفرضية المبدئية وقبول الفرضية البديلة أي            ،)٠,٠٥(
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 عند  األساسية بوضعها الحالي المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف         

  .)٠,٠٥(مستوى داللة 

  : الفرضية الثانية ٦,٣,٢

 الالزمة لمستخدمي اإلفصاحال توجد عالقة معنوية بين متغيرات داللة القوائم المالية ودرجة "

  "لفلسطينيةالقوائم المالية للمصارف ا

 (One Sample T test)ة احـد  للعينة الوtوالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

 والوزن النـسبي    )٣,٦٨(ي  اوالمتوسط الحسابي لفقرات القسم الثالث تس     ) ٢٤(ويبين جدول رقم    

ي او الجدوليـة والتـي تـس      t من قيمة    أكبروهي  ) ١٦,٠٨(ي  او تس t وقيمة اختبار    )%٧٣,٧(

 مـن  أقـل ، وهـي  )٠,٠٠( بلغت مستوى المعنويـة     ، وكذلك )١١٤( عند درجة حرية     )١,٩٨(

توجـد عالقـة     وهذا يدل على رفض الفرضية المبدئية وقبول الفرضـية البديلـة أي              ،)٠,٠٥(

 الالزمة لمستخدمي القوائم الماليـة      اإلفصاحمعنوية بين متغيرات داللة القوائم المالية ودرجة        

  .)٠,٠٥(مستوى داللة  عند للمصارف الفلسطينية

  :  الفرضية الثالثة٦,٣,٣

، على الرغم مـن     آخر في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى         اإلفصاحال تتباين درجة    "

  " للمعايير الدوليةطبقاً اإلفصاحوجود اشتراطات محدودة للعرض و

 (One Sample T test)ة احـد  للعينة الوtوالختبار هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

 والوزن النـسبي    )٣,٦٤(ي  اوالمتوسط الحسابي لفقرات القسم الرابع تس     ) ٢٤(ويبين جدول رقم    

ي او الجدوليـة والتـي تـس   t من قيمـة  أكبر وهي )١٠,٧١(ي او تس t وقيمة اختبار    )%٧٢,٨(

 مـن   أقـل ،  وهـي     )٠,٠٠( بلغت مستوى المعنوية     ، وكذلك )١١٤( عند درجة حرية     )١,٩٨(

على رفض الفرضية المبدئية وقبول الفرضية البديلة أي هنـاك تبـاين فـي             يدل    وهذا ،)٠,٠٥(
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، على الـرغم مـن وجـود        آخر في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى         اإلفصاحدرجة  

  ).٠,٠٥( للمعايير الدولية عند مستوى داللة طبقاً اإلفصاحاشتراطات محدودة للعرض و 

، والوزن النـسبي يـساوي      )3.60(ام لفقرات االستبانة جميعاً     المعدل الع : وبصفة عامة تبين أن   

، )١,٩٨( الجدولية والتـي تـساوي     tوهي أكبر من قيمة     ) ١٧,٣٧( تساوي   t، وقيمة   %)٧٢,١(

داللـة  ، مما يدل على أن هنـاك        )٠,٠٥(وهو أقل من    ) ٠,٠٠(وكذلك مستوى المعنوية يساوي     

  الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية  لقوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات ل

  
 tحراف المعياري والوزن النسبي وقيمة إلنيبين المتوسط الحسابي وا) ٢٤(جدول رقم 

  ومستوى الداللة لكل قسم  من االستبانة

المتوسط   الفرضية
  الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

  الداللة

الحـالي  ال توفر القـوائم الماليـة األساسـية بوضـعها           
المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي القـوائم الماليـة        

  )١٧-٩ (للمصارف
٣,٤٩  70.0 ٠,٠٠(  ١٣,٨٣(  

ال توجد عالقة معنوية بين متغيرات داللة القوائم الماليـة          
ودرجة اإلفصاح الالزمـة لمـستخدمي القـوائم الماليـة        

  )٣٤- ٢٠(للمصارف الفلسطينية 
٣,٦٨  73.7 ٠,٠٠(  ١٦,٠٨(  

تباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من        ال ت 
مصرف إلى آخر، على الرغم مـن وجـود اشـتراطات           

  محدودة للعرض و اإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية

)٣٩ – ٣٥(  

٣,٦٤ 72.8 ٠,٠٠( ١٠,٧١(  

  )٠,٠٠(  ١٧,٣٧ ٧٢,١  ٣,٦٠   جميعاًفقرات االستبانة

  )١,٩٨(ي اوتس) ١٠٢( ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 

  صفر= مستوى الداللة 

  



 

 ١٣٣

  :  الفرضية الرابعة٦,٣,٤

مدى داللة القـوائم الماليـة كـأداة لإلفـصاح عـن       حول العينة أفراد آراءال يوجد فرق بين  "

عنـد  ) ذكـر، أنثـى   (يعزى للجـنس  المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية         

  )"٠,٠٥(مستوى داللة 

للفرق بين عينتين مـستقلتين  T  والختبار مدى صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 

(Independent Sample T-test) ال يوجد فروق ذات داللة إحـصائية  أنه) ٢٥( ويبين جدول 

 توفر القوائم المالية األساسية بوضعها الحالي المعلومات الكافيـة والالزمـة    العينة حولآراءفي  

 فـي التقـارير الماليـة       اإلفصاحدرجة تباين درجة    خدمي القوائم المالية للمصارف وحول      لمست

 اإلفـصاح ، على الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعرض و          آخرالمنشورة من مصرف إلى     

 لكل منهما، بينما يوجد فـروق       ،)٠,٠٥( من   أكبر للمعايير الدولية حيث كان مستوى الداللة        طبقاً

ئية يعزى للجنس بالنسبة للعالقة بين متغيرات داللة القـوائم الماليـة ودرجـة              ذات داللة إحصا  

 الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية يعزى للجنس حيث بلغت قيمـة            اإلفصاح

t )٤,١٨(   من قيمة    أكبر وهي t   ي ر او الجدولية والتي تس)و كذلك بلغت قيمة مـستوى       )١,٩٨ ،

  .)٠,٠٠(المعنوية 

اث لجميع فقرات االستبانة يتبين من جدول       إلنالنظر للفروقات بين متوسطات الذكور وا     وب

 وهي تقع في   )١,٨١(ي  او تس t قيمة   :تبين أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حيث         أنه) ٢٥(

 أي نقبـل   ،)٠,٠٥( من   أكبر وهو   )٠,٠٧(ي  اومنطقة قبول الفرضية وكذلك مستوى المعنوية يس      

مدى داللة القوائم الماليـة كـأداة        حول   العينة أفراد   آراءال يوجد فرق بين     ئية أي   الفرضية المبد 

) ذكر، أنثى (يعزى للجنس لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية           

  ).٠,٠٥(عند مستوى داللة 



 

 ١٣٤

 حسب t اختبار حرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدامإلنيبين المتوسطات وا) ٢٥(جدول 
  متغير الجنس

المتوسط 
  المجال  الحسابي

  إناث  ذكور

 Tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

ال توفر القوائم المالية األساسية بوضـعها الحـالي المعلومـات الكافيـة            
  )١٧-٩ (والالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف

٣,٦  ٣,٤٧
١  

-٠,١٨  ١,٣٢  

داللة القوائم المالية ودرجة اإلفصاح     ال توجد عالقة معنوية بين متغيرات       
  )٣٤- ٢٠(الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية 

٣,٣  ٣,٧٥
١  

٠,٠٠  ٤,١٨ 

ال تتباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلـى            
آخر، على الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعرض و اإلفصاح طبقاً           

  )٣٩ – ٣٥(ليةللمعايير الدو
٣,٦٣ 

٣,٤
٠,٢٢  ١,٢٤  ٦  

  ٣,٦٣  المعدل العام
٣,٤
٠,٠٧  ١,٨١  ٦  

  )١,٩٨(ي او تس)١١٤( ودرجة حرية ،)٠,٠٥( الجدولية عند مستوى معنوية tقيمة 

  : الفرضية الخامسة٦,٣,٥

مدى داللة القـوائم الماليـة كـأداة لإلفـصاح عـن       حول العينة أفراد آراءال يوجد فرق بين  "

محاسـب فـي   ( يعزى لمجال العمـل ضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية       المعلومات ال 

  )"٠,٠٥(عند مستوى داللة ) المصرف، مدقق خارج المصرف

للفرق بين عينتين مـستقلتين      tوالختبار مدى صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار         

(Independent Sample T-test) العينة آراءهرية في  توجد فروق جوأنه) ٢٦( ويبين جدول 

 توفر القوائم المالية األساسية بوضعها الحالي المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي القوائم            حول

 حيـث   )محاسب في المصرف، مدقق خارج المـصرف      ( المالية للمصارف يعزى لمجال العمل      



 

 ١٣٥

 ال توجـد  أنـه ) ٢٦(، كذلك يبين جدول     )٠,٠٥( من   أقل وهي   )٠,٠٣٤(بلغت مستوى المعنوية    

 المحاسبين والمدققين في كل من عالقة بين متغيـرات داللـة القـوائم              آراءفروق جوهرية بين    

 الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية ودرجـة تبـاين           اإلفصاحالمالية ودرجة   

ت ، على الرغم من وجود اشـتراطا      آخر في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى         اإلفصاح

 أكبـر  للمعايير الدولية، حيث كان مستوى المعنوية لكل منهما          طبقاً اإلفصاحمحدودة للعرض و    

  .)٠,٠٥(من 

وبالنظر للفروقات بين متوسطات المحاسبين والمدققين لمعدل جميع فقرات االستبانة يتبين           

 )١,٨٥-(ي  او تس t قيمة   :تبين أن  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حيث         أنه) ٢٦(من جدول   

 مـن   أكبـر  وهو   )٠,٠٦٦(ي  اووهي تقع في منطقة قبول الفرضية وكذلك مستوى المعنوية يس         

مـدى داللـة    حـول  العينة أفراد آراء، أي نقبل الفرضية المبدئية أي ال يوجد فرق بين   )٠,٠٥(

ى يعزالقوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية              

 ).٠,٠٥(لمجال العمل عند مستوى داللة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٣٦

 حسب tحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار إلنيبين المتوسطات وا) ٢٦(جدول 
  )محاسب في المصرف، مدقق خارج المصرف(مجال العمل متغير 

المتوسط 
  المجال  الحسابي

  مدقق  محاسب

 Tقيمة 
مستوى 
  المعنوية

لقوائم المالية األساسية بوضعها الحـالي المعلومـات الكافيـة        ال توفر ا  
  )١٧-٩ (والالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف

٣,٦  ٣,٤٦
٦  

-٠,٠٣٤  ٢,١٤  

ال توجد عالقة معنوية بين متغيرات داللـة القـوائم الماليـة ودرجـة         
 ٢٠(اإلفصاح الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلـسطينية         

-٣٤(  
٣,٦٧  

٣,٧
٠,٥٣  ٠,٦٢-  ٤  

ال تتباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى           
آخر، على الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعـرض و اإلفـصاح         

  )٣٩ – ٣٥(طبقاً للمعايير الدولية
٣,٦٠  

٣,٨
٠,١٦  ١,٤٢-  ٢  

  ٣,٥٧  المعدل العام
٣,٧
٠,٠٦٦  ١,٨٥-  ٤  

  )١,٩٨(ي او تس)١١٤( ودرجة حرية ،)٠,٠٥(وى معنوية  الجدولية عند مستtقيمة 

  :  الفرضية السادسة٦,٣,٦

مدى داللة القـوائم الماليـة كـأداة لإلفـصاح عـن       حول العينة أفراد آراءال يوجد فرق بين  "

يعزى للخبرة العمليـة فـي مجـال        المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية         

  )"٠,٠٥(لمصارف عند مستوى داللة  المحاسبة لأوالتدقيق 

 One) التباين األحادي لوالختبار مدى صحة هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار تحلي

Way ANOVA) مجتمع آراءوجد فروق ذات داللة إحصائية في ت أنه) ٢٧( ويبين جدول 

الالزمة توفر القوائم المالية األساسية بوضعها الحالي المعلومات الكافية و حول الدراسة

 )١١,٢١٨( المحسوبة Fحيث بلغت قيمة  ،لمستخدمي القوائم المالية للمصارف يعزى للخبرة



 

 ١٣٧

 وهي )٠,٠٠(ى او ومستوى المعنوية تس)٢,٦٨(ي او الجدولية والتي تسF من قيمة أكبروهي 

  العالقةل حوالدراسة مجتمع آراء وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحصائية في ،)٠,٠٥( من أقل

تغيرات داللة القوائم المالية ودرجة اإلفصاح الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف بين م

 F من قيمة أكبر وهي )٦,٣٤٥( المحسوبة F يعزى للخبرة ،حيث بلغت قيمة الفلسطينية

، )٠,٠٥(وهي أقل من ) ٠,٠٠١( المعنوية تساوى   ومستوى)٢,٦٨(ي اوالجدولية والتي تس

حول درجة تباين اإلفصاح في ت داللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة وكذلك يوجد فروق ذا

، على الرغم من وجود اشتراطات محدودة آخرالتقارير المالية المنشورة من مصرف إلى 

) ٣,٧٢٠( المحسوبة F يعزى للخبرة، حيث بلغت قيمة للعرض و اإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية

) ٠,٠١٤(ومستوى المعنوية تساوى )  ٢,٦٨(لتي تساوي  الجدولية واFوهي أكبر من قيمة 

  ).٠,٠٥(وهي أقل من 

 )٧,١٠٨(ى اولجميع فقرات المجاالت تسF أن قيمة ) ٢٧(وبصفة عامة يتبين من جدول  

 )٠,٠١٥(ي او، ومستوى المعنوية يس)٢,٦٨(ي او الجدولية والتي تسF من قيمة أكبروهي 

 يوجد فرق بين أي أنهلفرضية العدمية ونقبل البديلة  مما يجعلنا نرفض ا)٠,٠٥( من أقلوهي 

مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية  حول العينة أفراد آراء

  ).٠,٠٥(يعزى للخبرة عند مستوى داللة الالزمة لمستخدمي القوائم المالية  

 

  
  
  
  
  
  



 

 ١٣٨

    الخبرة متغيريبين تحليل التباين األحادي  حسب)  ٢٧(جدول رقم 

  المتوسط الحسابي
 ٥أقل من   المجال

  سنوات
١٠-٥ 

  سنوات
١١-
   سنة١٥

١٦-
   سنة٢٠

 Fقيمة 
مستوى 
  المعنوية

ال توفر القوائم المالية األساسية بوضعها الحالي       
المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي القـوائم     

  )١٧-٩ (المالية للمصارف
٠,٠٠٠  ١١,٢١٨  ٣,١١١  ٣,٥٨٥  ٣,٦٥٤  ٣,٤٥٤  

ال توجد عالقة معنوية بين متغيـرات داللـة         
القوائم الماليـة ودرجـة اإلفـصاح الالزمـة         
لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية     

)٣٤- ٢٠(  

٠,٠٠١  ٦,٣٤٥  ٣,٣٧٧  ٣,٤٩٥  ٣,٧٩٦  ٣,٧٩٦  

ال تتباين درجة اإلفصاح في التقـارير الماليـة       
المنشورة من مصرف إلى آخر، على الـرغم        

وجود اشـتراطات محـدودة للعـرض و        من  
  )٣٩ – ٣٥(اإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية

٠,٠١٤  ٣,٧٢٠  ٣,٦٢٢  ٣,٤٨٠  ٣,٨٧٢  ٣,٤٣٦  

  ٠,٠٠٠  ٧,١٠٨  ٣,٣٧٠  ٣,٥٠٥  ٣,٧٧٧  ٣,٥٦٢  المعدل العام

  )٢,٦٨(ي او تس،)٠,٠٥(ة ومستوى دالل) ٣,٩٩(ند درجة حرية  عFقيمة اختبار 

  : الفرضية السابعة٦,٣,٧

مدى داللة القوائم الماليـة كـأداة لإلفـصاح عـن            حول   العينة أفراد   آراء فرق بين    ال يوجد "

يعزى لمستوى اطـالع المحاسـبين      المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية         

  )"٠,٠٥(والمدققين على معايير المحاسبة الدولية عند مستوى داللة 

 One) التباين األحـادي  لاحث اختبار تحليوالختبار مدى صحة هذه الفرضية استخدم الب

Way ANOVA) أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية فـي آراء مجتمـع   ) ٢٨( ويبين جدول

توفير القوائم المالية األساسية بوضعها الحـالي المعلومـات الكافيـة والالزمـة             الدراسة حول   



 

 ١٣٩

والمدققين علـى معـايير     يعزى لمستوى اطالع المحاسبين     لمستخدمي القوائم المالية للمصارف     

 الجدولية والتي   Fوهي أكبر من قيمة     ) ٤,١٥٩( المحسوبة   F، حيث بلغت قيمة     المحاسبة الدولية 

، وكـذلك ال يوجـد      )٠,٠٥ ( وهي أقل من   )٠,٠٠٨(وى  اتسالمعنوية  ومستوى  ) ٢,٦٨(تساوي  

 القـوائم   العالقة بين متغيـرات داللـة      ل حو فروق ذات داللة إحصائية في آراء مجتمع الدراسة       

لمـستوى   يعزى   المالية ودرجة اإلفصاح الالزمة لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية        

 المحـسوبة   F،حيـث بلغـت قيمـة        اطالع المحاسبين والمدققين على معايير المحاسبة الدولية      

ومستوى المعنويـة تـساوى   )  ٢,٦٨( الجدولية والتي تساوي Fوهي أصغر من قيمة    )٢,٢٩٣(

، وكذلك يوجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي آراء مجتمـع       )٠,٠٥(وهي أكبر من    ) ٠,٠٨٢(

، علـى   آخـر حول درجة تباين اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من مصرف إلى            الدراسة  

لمـستوى   يعـزى  الرغم من وجود اشتراطات محدودة للعرض و اإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية        

 المحـسوبة   F، حيـث بلغـت قيمـة        ققين على معايير المحاسبة الدولية    اطالع المحاسبين والمد  

ومستوى المعنويـة تـساوى     )  ٢,٦٨( الجدولية والتي تساوي     Fوهي أكبر من قيمة     ) ٤,١٨٤(

  ).٠,٠٥(وهي أقل من ) ٠,٠٠٨(

لجميـع فقـرات المجـاالت تـساوى     F أن قيمـة  ) ٢٨(يتبين من جدول  وبصفة عامة 

ي او، ومستوى المعنوية يـس )٢,٦٨(ي  او الجدولية والتي تس   Fة   من قيم  وهي أصغر ) ٠,٥٢٥٩(

 آراء ال يوجد فرق بين      أي أنه  مما يجعلنا نقبل الفرضية العدمية       )٠,٠٠( من   أقل وهي   )٠,٦٦٦(

مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الـضرورية الالزمـة             حول   العينةأفراد  

زى لمستوى اطالع المحاسبين والمدققين على معـايير المحاسـبة          يعلمستخدمي القوائم المالية      

  ).٠,٠٥(الدولية عند مستوى داللة 



 

 ١٤٠

مستوى اطالع المحاسبين  يبين تحليل التباين األحادي  حسب متغير)  ٢٨(جدول رقم 
  والمدققين على معايير المحاسبة الدولية

  المتوسط الحسابي
بشكل   المجال

  لشام
بشكل 
  جيد

بشكل 
  متوسط

لم يطلع 
  مطلقا

 Fقيمة 
مستوى 
  المعنوية

ال توفر القوائم الماليـة األساسـية بوضـعها         
الحالي المعلومات الكافية والالزمة لمستخدمي     

  )١٧-٩ (القوائم المالية للمصارف
٠,٠٠٨(  ٤,١٥٩  ٣,٧٩٣  ٣,٥٢٣  ٣,٤١١  ٣,٣٣٣(  

ال توجد عالقة معنوية بين متغيـرات داللـة         
فـصاح الالزمـة    القوائم المالية ودرجـة اإل    

لمستخدمي القوائم المالية للمصارف الفلسطينية     
)٣٤- ٢٠(  

٠,٠٠٨٢(  ٢,٢٩٣  ٣,٥٥٢٤  ٣,٨٠٢  ٣,٦٠٦  ٣,٩٣٣(  

ال تتباين درجة اإلفصاح في التقارير الماليـة        
المنشورة من مصرف إلى آخر، على الـرغم        
من وجود اشـتراطات محـدودة للعـرض و      

  )٣٩ – ٣٥(اإلفصاح طبقاً للمعايير الدولية

٠,٠٠٨(  ٤,١٨٤  ٣,٧١٤  ٣,٣٩١  ٣,٨١٥  ٣,٩٣٣(  

  ٠,٠٠٨  ٠,٥٢٥  ٣,٦٨٦  ٣,٥٦٣  ٣,٦١١  ٣,٧٣٣  المعدل العام

 
 

 قبول أو رفض ويتضح من االختبارات السابقة أن النتائج التي توصل إليها الباحث في

الفرضية كانت نتائج موضوعية، حيث كان االنسجام التام بين نتائج اختبار الفرضيات والنتائج 

التي توصل إليها الباحث في االختبارات السابقة، وهذا يعزز الثقة في النتائج واالختبارات التي 

   .قام بها الباحث



 

 ١٤١

  : النتائج والتوصيات٦.٤
  : النتائج٦.٤.١

  :من خالل المناقشة والتحليل السابق لبيانات الدراسة فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

 االستبيان أن مستوى اإلطالع لدى أفراد العينة على معايير يرى الباحث من خالل نتائج .١

المحاسبة الدولية ال بأس به ولكنه ليس بالشكل المطلوب الذي يضمن إعداد القوائم المالية 

بشكل أكثر شفافية وموضوعية، كما ويؤيد هذا الرأي النسبة المتدنية التي وافقت على أن 

  .الشفافية والموضوعيةتتمتع بالحد األدنى من القوائم المالية للمصارف الفلسطينية 

بمعايير المحاسبية الدولية عند إعداد القوائم المالية حسب قوانين  المصارف الفلسطينيةتلتزم  .٢

تعطي مستخدميها القدرة على تقييم ومعرفة الوضع الحقيقي لهذه  سلطة النقد، وأن هذه القوائم

أيدت أنه بإمكان % ٥١,٣ تقدر ب العينةفراد المصارف، بينما نجد أن نسبة مقبولة من أ

هؤالء المستخدمين تحديد مواطن الضعف والقوة في المركز المالي لهذه المصارف من خالل 

 .استخدام هذه القوائم

القوائم المالية التي تنشرها المصارف المحلية بوضعها الحالي تساعد المستثمرين في إن  .٣

 المصارف في ظل تعدد بدائل االستثمار، إال أنها تحتاج اتخاذ قراراتهم االستثمارية في هذه

 .إلى إيضاحات متممة لها تساعد على فهم أكثر لمحتوياتها

تحتل قائمة المركز المالي المرتبة األولى في األهمية تليها قائمة الدخل، ثم تليها قائمة  .٤

الملكية، كما أن أكثر التدفقات النقدية، تليها في المرتبة األخيرة قائمة التغيرات في حقوق 

 .المستخدمين اعتماداً على هذه القوائم هم دائرة الضرائب

يعتمدون على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بصورة عالية جداً،  أغلب المحللين الماليين .٥

حيث إن المصارف الفلسطينية تلتزم بإرفاق تقارير توضح فيها األرباح التي تحققها 



 

 ١٤٢

شاطاتها العادية واألنشطة االستثمارية األخرى، كما أنها تلتزم المصارف من خالل ن

بتوزيعات ثابتة على المستثمرين حسب سياسات التوزيع المعلنة مما يمكن هؤالء وغيرهم 

 .من المستخدمين اآلخرين من اتخاذ القرارات

نية، كما تلتزم المصارف الفلسطينية بتصنيف الديون المتعثرة حسب قانون سلطة النقد الفلسطي .٦

تقوم باإلفصاح عن نسبة استثماراتها الداخلية الموزعة على القطاعات االقتصادية المختلفة،  

وأنها   أنها تفصح أيضاً عن نسبة استثماراتها الخارجية والمجاالت التي تستثمر بها،تبينكما 

 .ازلتلتزم باإلفصاح عن كفاية رأس المال حسب المعايير والسمات األساسية التفاقية ب

وأرصدة كل $ ١٠٠٠٠تقوم المصارف الفلسطينية باإلفصاح عن القروض التي تزيد عن  .٧

وتبين أنه ال يتم اإلفصاح  قرض والمبالغ المستحقة خالل عام حسب قوانين سلطة النقد،

 .بشكل كاف عن الديون المشكوك فيها، والخسائر الناتجة عنها وقيمة مخصصاتها

اريف الفلسطينية عن األصول المرهونة لصالحهم، وعن ال يتم اإلفصاح لدى أغلب المص .٨

قيمة التسهيالت الممنوحة ألصحاب هذه األصول مقابلها، وال يوجد مستوى متساو من 

 .اإلفصاح لدى جميع المصارف

يتم إصدار قوائم مالية فترية لكل نصف سنة مدققة لدى جميع المصارف الفلسطينية، كما أن  .٩

 .ائم مالية لفروعها بشكل منفصل ولألصل بشكل تجميعيالمصارف الفلسطينية تعد قو

تقوم المصارف الفلسطينية باإلفصاح عن أرصدة ودائع العمالء وودائع المصارف  .١٠

والمؤسسات المصرفية كل على حدة، وعن األرصدة الدائنة المقترضة من سلطة النقد أو من 

 .المصارف األخرى



 

 ١٤٣

غيرات الهامة التي قد تطرأ على موجودات تلتزم المصارف الفلسطينية باإلفصاح عن الت .١١

المصرف وااللتزامات الطويلة والقصيرة األجل وهيكل رأس المال والتغير في هيكلية ملكية 

 .أسهم الشركة والتغيرات في الصفقات الكبيرة التي تم عقدها

تلتزم المصارف الفلسطينية بنفس المستوى من حالة إتباع المباديء والفروض المحاسبية  .١٢

 .االستمرارية والثبات واالستحقاق وأية معلومات متعلقة بالعام يلزم اإلفصاح عنها: ثلم

تنشر المصارف الفلسطينية سلسلة زمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة  .١٣

 .وصافي حقوق المساهمين

 تلتزم المصارف الفلسطينية بنفس أساليب اإلفصاح عن رأس المال المرخص به والمصدر .١٤

 .والمدفوع وبالتفاصيل األخرى الخاصة بنوعية األسهم والقيمة االسمية للسهم

تفصح المصارف الفلسطينية عند توقف أحد فروعها أو توقف أحد الشركات التابعة لها كلياً  .١٥

 .وتوضح أسباب ذلك

ة تنشر المصارف الفلسطينية قوائمها المالية بشكل يسهل عملية المقارنة بين المعلومات الوارد .١٦

  .بالقوائم المالية للمصارف األخرى



 

 ١٤٤

 : التوصيات٦.٤.٢

فت عن أن مستوى اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية بالقياس  كشالدراسةبالرغم من أن 

مع مستوى اإلفصاح المطلوب بموجب أصول المحاسبة الدولية هو بشكل عام مناسب، إال أنه 

 فعالية القوائم المالية الصادرة عن وبقصد تحسين مستوى هذا اإلفصاح وسعياً وراء زيادة

المصارف الفلسطينية كمصدر للمعلومات تجعلها ذات داللة كافية تمكن مستخدميها من اتخاذ 

  : قراراتهم بشكل آمن ودقيق  يوصي الباحث باآلتي

 بزيادة المعرفة واالطالع لموظفيهم على معايير  وشركات التدقيقالمصارف أن تقوم .١

لما لها من أهمية كبرى تساعدهم في اإلرتقاء بمستواهم العلمي والذي يزيد المحاسبة الدولية، 

من شفافية القوائم المالية عند اإلعداد وشفافيتها بعد التدقيق، ويمكننا القول أن هذه التوصية 

المستجدات في  جاءت مؤكدة لتوصية خشارمة في دراسته السابقة الذكر بأنه يجب متابعة

 .ءم مع المعايير المحاسبية الحديثة لتلبي حاجة البنك ومدققي الحساباتالعمل المصرفي ليتال

تطوير قدرات ومهارات المحاسبين العاملين في مجال تدقيق وإعداد القوائم المالية للمصارف  .٢

 .الفلسطينية بشكل متواصل يوازي نظرائهم في المصارف العالمية

ات لحضور مؤتمرات وندوات علمية تحديث دائم للمناهج والمقررات من  خالل إرسال بعث .٣

المناهج في المحاسبة والتدقيق في الجامعات والمعاهد الفلسطينية  عالمية؛ للوصول إلى أحدث

 .بما يتوافق مع االتجاهات العالمية، علماً أن نتائج الدراسة أظهرت ضعف هذا المجال

ن تاريخ إعدادها لما إصدار قوائم مالية نصف سنوية للبنوك خالل فترة ال تتجاوز الشهر م .٤

 .لذلك من أثر على عملية اتخاذ القرارات السليمة لدى المستثمرين

يوصي الباحث السادة في سلطة النقد الفلسطينية بأخذ المبادرة ومطالبة المصارف بتقديم  .٥

 :األمور التالية للمستخدمين والتي لم تتضمنها تعليمات اإلفصاح



 

 ١٤٥

 .ستقبلياإلفصاح عن قائمة التدفق النقدي الم  . أ

 .اإلفصاح عن المكاسب المحتملة األكثر تأكيداً أو الخسائر المحتملة األقل تأكيداً  . ب

 .اإلفصاح عن العمليات المستقبلية مدعمة بأرقام أو نتائج دراسة جدوى  . ج

  

  : املقرتحات٦.٤.٣

سطينية ل في القوائم المالية للمصارف الفاإلفصاح توضح أثر اإللتزام بمتطلبات دراسةالقيام ب .١

  . والتداول بهالمدرجة في سوق فلسطين المالي على سعر سهم هذه المصارف



 

 ١٤٦

  : املراجع العربية
  ):الكتب (املراجع األساسية: ًأوال

الطبعة  نظرية المحاسبة الفروض المفاهيم المبادئ المعايير، جربوع، يوسف، §

 .٢٠٠١األولى،

ملي لمعـايير  المحاسبة الدولية مع التطبيق الع جربوع، يوسف، وحلس، سالم، §

 .٢٠٠١، الطبعة األولى،المحاسبة الدولية

،  وفقاً لمعايير المراجعة الدوليـة     ، المتقدمة مراجعة الحسابات جربوع، يوسف،  §

  . ٢٠٠٢الطبعة األولى، نفس المؤلف، فلسطين، 

، المحاسبة المالية مبادئ القيـاس واإلفـصاح المحاسـبي        جعفر، عبد اإلله،     §

 .٢٠٠٣ن، الطبعة األولى، عمان، دار حني

موسوعة معايير المحاسبة، شرح معـايير المحاسـبة الدوليـة    حماد، طارق،    §

، اإلسـكندرية، الـدار   والمقارنة من المعايير األمريكية والبريطانية والعربيـة      

 .٢٠٠٤الجامعية، 

النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير دراسـة  حنان، رضوان،   §

 .٢٠٠٣طبعة األولى، عمان، دار وائل، ، المعمقة في نظرية المحاسبة

  المحاسبة المتوسطة مشاكل القيـاس واإلفـصاح المحاسـبي،         وليد، الحيالي، §

 .١٩٩٦الطبعة األولى، اإلمارات، مكتبة الفالح، 

تقریر مدققي الحسابات لبنك القدس للتنمیة واالستثمار ،  وسمارة ، حمودة ،دجاني §

 .٢٠٠٠ لعام ،الفلسطیني

، المحاسبة المتوسطة بين النظرية والتطبيق    وهالل، عبداهللا،   الدهراوي، كمال،    §

 .١٩٩٩اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، 



 

 ١٤٧

 اإلسـكندرية    ،القياس واإلفصاح المحاسـبي   إسماعيل،  جمعة،   ،الصبان،محمد §

١٩٩٥ . 

 .م١٩٩٥، ، آفاق الجهاز المصرفي الفلسطيني، غزةعاشور، يوسف §

ظرية والتطبيـق فـي القـوائم الماليـة       ، المحاسبة المتوسطة الن   الفداغ، فداغ  §

 .٢٠٠٢ الكتاب األول، الطبعة الثانية، عمان ، الوراق ، واألصول،

 الجزء األول، الطبعـة      المحاسبة المتوسطة،  كسسو، دونالد، وويجانت، جيري،    §

 .١٩٩٩، الرياض، دار المريخ للنشر، )تعريب(العربية الثانية، حجاج، أحمد

، ASCAالمعـايير المحاسـبية الدوليـة   قانونيين، المجمع العربي للمحاسبين ال  §

 .م١٩٩٩

 

  :الدوريات واملقاالت و الندوات: ًثانيا

األثر المتوقع لمعيار العرض واإلفصاح العـام       بهجت، محمد، ويماني، عبداهللا،      •

على مستوى اإلفصاح في القوائم الماليـة المنـشورة للـشركات المـساهمة            

، عمـادة  )١(لمجلد الثاني، العلوم اإلدارية ، مجلة جامعة الملك سعود، ا     السعودية

 . م١٩٩٠شئون المكتبات، 

رؤية مستقبلية نحو المحاور الرئيسية لتطوير بنـاء المعـايير          توفيق، محمد،    •

منهج تنظيمي للسياسة المحاسـبية     : المحاسبية في المملكة العربية السعودية    

دارة العامـة،   ، مجلة اإلدارة العامة، الريـاض، معهـد اإل        على المستوى الكلي  

 .١٧٤، ص١٩٨٨، ٥٥العدد

قياس متطلبات العرض واإلفصاح العام وتقييم مدى توافرها في         توفيق، محمد،    •

التقارير المالية للشركات المساهمة وفي معيـار العـرض واالفـصاح العـام          



 

 ١٤٨

، مجلة اإلدارة العامة، الرياض، معهد اإلدارة العامة،        بالمملكة العربية السعودية  

 .١١٣، ص١٩٩٠، ٦١العدد

مستوى اإلفصاح في البيانات الماليـة للبنـوك والـشركات          خشارمة، حسين،    •

 دراسة  ٣٠معيار المحاسبة الدولي رقم     "المالية المشابهة المندمجة في األردن    

، ١ عـدد  ١٧مجلة النجاح، نابلس، جامعة النجـاح الوطنيـة، المجلـد         ميدانية،  

 .٨٧م، ص٢٠٠٣

محاسبي اتصال وإفصاح لترشـيد القـرار       البعد اإلعالمي ال  الشامي، مصطفى،    •

، المجلة العلمية لالقتـصاد والتجـارة،       االستشاري ودعم سوق المال في مصر     

 .٥٠٨، ص ١٩٩٧جامعة عين شمس، العدد األول ، يناير 

، تجربة سوق عمان المالي،     واقع اإلفصاح في البورصات العربية    طوقان، أمية،    •

 . ١٩٩٥، غير منشور، بيروت،ندوة اإلفصاح وتطوير سوق المال العربية

تقييم مستوى اإلفصاح الفعلي في القـوائم الماليـة المنـشورة       "مطر، محمد،    •

للشركات المساهمة األردنية في ضوء قواعد اإلفصاح المنصوص عليها فـي           

أ  ٢٠،دراسـات السلـسلة أ العلـوم اإلنـسانية،المجلد    "أصول المحاسبة الدولية

  .١٩٩٣عمان، -معة األردنيةالجا-، عمادة البحث العلمي٢العدد

  :لتعميمات والقراراتا: ًثالثا

 ٢٨/٢/١٩٩٩ ال صادر ع ن س لطة النق د بت اریخ      )٤/٢/١٩٩٩د-١٣(التعم یم رق م    •

والموج   ھ للبن   وك العامل   ة ف   ي فل   سطین ،ن   شرة س   لطة النق   د الفل   سطینیة، الع   دد        

  )٢٠٠٠فبرایر (الثامن

 بتـاريخ   ١٢مـادة رقـم      الصادر عن المراقب العام للبنوك، ال      )١(القرار رقم    •

 .م٢٠/٠٧/١٩٩٥



 

 ١٤٩

  

 :رسائل علمية: ًرابعا

 رسالة ماجستير غير    اإلفصاح العام وأهميته لمستخدمي القوائم المالية،     حسن، عثمان،    •
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تخط یط وتق ویم أداء العم ل الرق ابي باللجن ة ال شعبیة العام ة اارقاب ة                   شاهين، علي، آفاق     •

، رسـالة ماجـستير غيـر    بعة الشعبیة دراس ة تطبیقی ة عل ى الم صارف التجاری ة       والمتا

  م١٩٩٥منشورة، جامعة الفاتح، طرابلس، 

 م دى إلت زام م دققي الح سابات الخ ارجیین بدراس ة وتق ویم نظ ام الرقاب ة               الكحلوت، خالد،  •
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، رسـالة  - دراس ة تطبیقی ة عل ى الوح دات االقت صادیة بدول ة فل سطین            –التغیرات البیئیة   

 . ٢٠٠٤ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  
 

 
  غزة-الجامعة اإلسـالمية

 ـات العليارأسكليــة الد

  ماجستير محاسبة وتمويل

  اإلستبانة
  …األخ الكريم، األخت الكريمة 

  … رمحة ا و بركاتهالسالم عليكم و
  …أما بعد

نرجو التكرم بمساعدتنا في اإلجابة على أسئلة اإلستبانة بكل صراحة وموضوعية، علما              
  :ا مخصصة ألغراض البحث العلمي فقط والذي هو بعنوا نأنه

  مدى داللة القوائم المالية كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية
  دراسة تطبيقية للقوائم المالية المنشورة في المصارف الفلسطينية

 ويجدر بنا في هذا المقام أن  نذكركم بأن البيانات الواردة في هذه اإلستبانة لن تـستخدم سـوى               
  ،  الدراسةألغراض 

  .نكمأوشاكرين لكم حسن تع
  وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام

  ثـ الباح                                                                              

  فايز زهدي الشلتوني



 

 ١٥٢

  :األسئلة الشخصية) أ
      ذكر       أنثى      : الجنس-١
  .  فأعلى٥٠    ٥٠ من أقل إلى ٤١     ٤٠ إلى ٣٠     ٣٠ من أقل      :  العمر-٢
  .وس      ماجستير      دكتوراه     دبلوم        بكالوري   : الدرجة العلمية-٣
  ى حددهاــــآخر أعمال      اقتصاد      إدارة   محاسبة          : التخصص -٤
      فلسطين     عربي غير فلسطين        أجنبي    :  بلد التخرج -٥
  :   المحاسبة للمصارفأوعدد سنوات الخبرة العملية في مجال التدقيق -٦
  .٢٠     فوق ٢٠-١٦     ١٥-١١    ١٠-٥    ٥ منلأق        
   ما هو مستوى إطالعك على معايير  المحاسبية الدولية؟-٧

  .    بشكل شامل      بشكل جيد      بشكل متوسط     لم أطلع مطلقاً      
     محاسب في المصرف     مدقق خارجي للمصارف    :   مجال العمل-٨

ال توفر القوائم المالية األساسية للمصارف الفلسطينية بوضعها الحالي المعلومات : " لفرضية األولىاألسئلة الخاصة با) ب
 .الكافية والالزمة لمستخدمي القوائم المالية

موافق   األسئلة  .م
  بشدة

أرفض   أرفض  حمايد  موافق
  بشدة

إن القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية بوضعها   .٩
  .ي تتمتع بالحد األدنى من الشفافية والموضوعية الحال

          

تعطي القوائم المالية للمصارف معلومات ذات موثوقية عاية وتتمتع   .١٠
  .هذه المعلومات بمصداقية عالية

          

تلتزم المصارف الفلسطينية بالمعايير المحاسبية الدولية عند إعداد   .١١
  .دالقوائم المالية حسب قوانين سلطة النق

          

١٢.  
القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف الفلسطينية بوضعها 
الحالي تعطي مستخدميها القدرة على تقييم ومعرفة الوضع الحقيقي 

  .لهذه المصارف

          

١٣.  
يستطيع مستخدم القوائم المالية للمصارف العاملة في فلسطين تحديد 

ه المصارف من خالل مواطن الضعف والقوة في المركز المالي لهذ
  .استخدام هذه القوائم 

          

          إن القوائم المالية التي تنشرها المصارف الحلية بوضعها الحالي تساعد   .١٤



 

 ١٥٣

موافق   األسئلة  .م
  بشدة

أرفض   أرفض  حمايد  موافق
  بشدة

المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية في هذه المصارف في ظل تعدد 
  .بدائل االستثمار

ينية تحتاج الى القوائم المالية المنشورة من قبل المصارف الفلسط  .١٥
  .كثر لمحتوياتهاأحات متممة لها تساعد على فهم إيضا

          

١٦.  
التدقيق  يتم تطوير قدرات ومهارات المحاسبين العاملين في مجال

 يوازي أصلعداد القوائم المالية للمصارف الفلسطينية بشكل متوإو
  .نظرائهم في المصارف العالمية

          

لمحاسبة المصرفية في الجامعات يجري تحديث دائم لمناهج ا  .١٧
  . والمعاهد الفلسطينية بما يتوافق مع االتجاهات العالمية

          

  
 ٤ لألقل ٣ لألقل ٢ لألكثر أهمية ١رتب أهم القوائم المالية للمصارف الفلسطينية كمصدر للمعلومات بإعطاء الرقم . ١٨

  : لألقل ألقلهن 

  األهمية  القوائم المالية للمصارف  .م

    المركز المالي   .١

   الدخل   . ٢

    التغيرات في حقوقق الملكية   .٣

    التدفقات النقدية   . ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٤

  : حدد مدى اهمية االعتماد على القوائم المالية للمصارف الفلسطينية للمستخدمين التاليين . ١٩

  مدى االعتماد  مستخدمي القوائم المالية  .م

  ال ادري  غير مهمة  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً    

              دائرة الضرائب.١

               الصارفإدارة.٢

              المستثمرون الخارجيون.٣

              محللون ماليون.٤

              )حددهم (آخرونمستخدمون .٥

  
مي القوائم ال توجد عالقة معنوية بين بنود القوائم المالية ودرجة اإلفصاح الالزمة لمستخد: " أسئلة الفرضية الثانية) ج

  ".المالية للمصارف الفلسطينية

  األسئلة  م
موافق 
  بشدة

  أرفض  حمايد  موافق
أرفض 
  بشدة

٢٠.  
رفاق تقارير توضح المكاسب التي إتلتزم المصارف الفلسطينية ب

شطة االستثمارية ألنحققها المصرف من خالل نشاطه العادي وا
 .اآلخرى

          

لديون المتعثرة حسب قانون تلتزم المصارف الفلسطينية بتصنيف ا  .٢١
  .سلطة النقد الفلسطينية

          

٢٢.  
تلتزم المصارف الفلسطينية بتوزيعات ثابتة على المستثمرين حسب 
سياسات التوزيع المعلنة مما يمكن مستخدمي القوائم المالية من اتخاذ 

  .القرارات

          

لخارجية  عن نسبة استثماراتها اباإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية   .٢٣
  .والمجاالت التي تستثمر بها

          

 عن نسبة استثماراتها الداخلية باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية   .٢٤
  .موزعة على القطاعات االقتصادية المختلفة

          



 

 ١٥٥

  األسئلة  م
موافق 
  بشدة

  أرفض  حمايد  موافق
أرفض 
  بشدة

 المال رأس عن كفاية باإلفصاحتلتزم المصارف الفلسطينية المحلية   .٢٥
  . بازلحسب المعايير والسمات األساسية التفاقية

          

٢٦.  
 عن القروض التي تزيد عن باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية 

 كل قرض والمبالغ المستحقة خالل عام حسب أرصدةو $ ١٠٠٠٠
  .قوانين سلطة النقد

          

٢٧.  
 لدى جميع المصارف الفلسطينية وبنفس الدرجة عن اإلفصاحيتم 

لممنوحة ، وعن قيمة التسهيالت ا المرهونة لصالحهماألصول
  . مقابلهااألصول هذه ألصحاب

          

٢٨.  
 على أثرهيتم وصف التغير في السياسات المحاسبية ومبرراته و

  .القوائم المالية للمصارف الفلسطينية للفترة الحالية 

  

          

 قوائم مالية فترية لكل نصف سنوية مدققة لدى جميع إصداريتم   .٢٩
  .المصارف الفلسطينية

          

 بنفس الدرجة يف القوائم املالية للمصارف الفلسطينية عن الديون إلفصاحايتم   .٣٠
  املشكوك فيها، واخلسائر الناجته عنها وقيمة خمصصاا

          

 بشكل صلتعد المصارف قوائم مالية لفروعها بشكل منفصل ولأل  .٣١
  .تجميعي

          

،  ودائع العمالءأرصدة عن باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية   .٣٢
  .ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية كل على حده

          

 الدائنة المقترضة األرصدة عن باإلفصاحتقوم المصارف الفلسطينية   .٣٣
  .اآلخرى المصارف أومن سلطة النقد 

          

٣٤.  

 عن التغيرات الهامه التي باإلفصاحتلتزم المصارف الفلسطينية 
طويلة والقصيرة  على موجودات المصرف وااللتزامات الطرأت

 المال والتغير في هيكلية ملكية اسهم الشركة والتغيرات رأسوهيكل 
  .في الصفقات الكبيرة عقدها

          



 

 ١٥٦

ال تتباين درجة اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة من مصرف الى آخر على الرغم من وجود : "اسئلة الفرضية الثالثة) د
  ".اً للمعايير الدوليةاشتراطات محدودة للعرض واإلفصاح طبق

موافق   األسئلة  .م
أرفض   أرفض  حمايد  موافق  بشدة

  بشدة

 والفروض المحاسبية مثل االستمرارية المباديءتلتزم المصارف الفلسطينية بنفس المستوى من حالة اتباع   .٣٥
  . عنهااإلفصاحمعلومات متعلقة بالعام يلزم  والثبات واالستحقاق وأية

          

٣٦.  
  رف الفلسطينية سلسة زمنية لألرباح والخسائر المحققةتنشر المصا

  .واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين

          

٣٧.  
   المال رأس عن اإلفصاحتلتزم المصارف الفلسطينية بنفس أساليب 

  .المرخص به والمصدر والمدفوع مع تفاصيل نوعية األسهم والقيمة االسمية للسهم

          

 الشركات التابعة أحد توقف أو فروعها أحدفلسطينية عند توقف تفصح المصارف ال  .٣٨
  . ذلكأسباب وما هي كلياً توقفها أولها 

          

تنشر المصارف الفلسطينية قوائمها المالية بشكل يسهل عملية المقارنة بين المعلومات   .٣٩
  .اآلخرىالواردة بالقوائم المالية للمصارف 

          

  جده مناسباً لمتطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية ولم يتم ذكرها ضمن األسئلة السابقة؟أرجو التكرم بذكر ما ت. ٤٠
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  شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،شاكرين حسن تعاونكم معنا،،،
  

  
  


