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 ممخص الدراسة

في بكرصة فمسطيف تعرؼ عمى مدم التزاـ الشركات المدرجة إلى ال دراسةىدفت ىذه ال
بمتطمبات اإلفصاح المتعمقة بالقطاعات التشغيمية الكاردة في معيار اإلبالغ المالي لألكراؽ المالية 
تـ استخداـ االستبانة كأداة لمكقكؼ عمى ك (، تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي 8الدكلي رقـ )

ء أقساـ الحسابات كالمدققيف الداخميف آراء عينة الدراسة التي تتككف مف المحاسبيف الرئيسييف كرؤسا
 الذيف يضطمعكف بمياـ إعداد التقارير المالية المنشكرة في ىذه الشركات.

 
الشركات المدرجة في أف كقد اسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج كاف مف اىميا 

 معتبات الكميةل بكرصة غير ممتزمة بتحديد القطاعات التشغيمية المشمكلة بالتقارير المالية كفقان ال
باإلفصاح ال تمتـز بدرجة كافية فضالن عمى أنيا  المذككر معيارالمتطمبات  المنصكص عمييا في

تبني المنيج اإلدارم باإلفصاح عف ال ت ك القطاعات التشغيميةحكؿ نكعية  المتعمقةعف المعمكمات 
كجكد بعض  ت الدراسة، كما اظير  بالقطاعات التشغيمية أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمقة

الخبرة كالمعرفة لدل القائميف عمى إعداد التقارير ب تتعمؽالمعكقات التي تحد مف االلتزاـ بالمعيار 
المالية المنشكرة باإلضافة لعدـ تطبيؽ تعميمات ممزمة في البكرصة فيما يخص تطبيؽ معايير 

عاـ كبتطبيؽ معيار اإلبالغ اإلبالغ المالي مما ساىـ في ضعؼ االلتزاـ بتمؾ المعايير بشكؿ 
( بشكؿ خاص، يرافؽ ذلؾ كجكد ضعؼ في دكر الجمعيات كالييئات المينية في 8المالي رقـ )

 .تنمية كتطكير المحاسبيف
 

ضركرة صدكر تشريعات ممزمة لمشركات بااللتزاـ بمعايير االبالغ المالي الدكلية، بالدراسة  كأكصت
لمتعمقة بمعيار القطاعات التشغيمية كضركرة اضطالع الجمعيات مع التزاميا ايضا بمتطمبات االفصاح ا

كالمنظمات المينية بدكرىا في تكعية كتدريب المراجعيف كالمحاسبيف حكؿ أسس كمتطمبات تطبيؽ المعيار 
كحث الجامعات الفمسطينية عمى إعطاء أىمية نحك مساؽ المعايير المحاسبة كمعايير اإلبالغ المالي 

 مي المحاسبة كالعمـك المالية كالمصرفية.الدكلية لطمبة قس
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Abstract 
The study aimed to identify the extent of company's degree of 

commitment listed on the Palestinian Bourse for financial Exchange with the 

disclosure requirements relating to the operating segments included in 

International financial reporting Standards (IFRS) No.(8), and to achieve the 

objectives of this study the descriptive analytical approach was used in the   

analysis and the discussion of the rules and principles and the required 

disclosures for the benchmark. The questionnaire was used also as a tool to 

determine the views of the study sample which consists of principal accountants, 

accounts departments heads of and auditors who are carrying out the preparation 

of financial reports published in these companies. 

The study has a set of results .One of the most important outcomes is that  

companies listed on the Stock Exchange is not  committed to identify  operating 

segments covered in financial reports in accordance with the amount stipulated in 

the  mentioned  standard requirements. The companies do not comply 

sufficiently  to disclose information regarding  the quality of the operating 

segments, as well as  they do not adopt administrative curriculum  in disclosing  

benchmarks used for items related to operating segments.  

The study also showed the presence of some obstacles that limit the 

commitment of criterion notably  the limited experience and knowledge of those 

involved in the preparation of published  financial reports in addition to the non-

application  of binding  instructions on the Stock Exchange with respect to the 

application of financial reporting standards, which is contributed to weak 

commitment to those standards in general and the application of International 

finance reporting Standards (IFRS) number (8) In particular. The accompanied 

by major weakness in the role of associations and professional bodies in 

developing and improving accountants . 

The study also concluded to some  recommendations, mainly the need to 

issuance of mandatory legislation for companies to abide them by International 

finance reporting Standards (IFRS) , with its commitment to also disclosure 

requirements related to standard operating segments and the requirement that 

associations and professional organizations in turn to educate and  to train 

auditors and accountants about the foundations and requirements applying the 

standard  and to encourage Palestinian universities to give  high importance to 

accounting standards course and International finance reporting Standards (IFRS)   

for students  who are studying  in  accounting and finance and banking 

departments . 
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 شكر وتقدير
 

ـ  م  ـٍ ع  م  ع   م  ذ   ؿ  ك   ؽ  ك   مف الشيطاف الرجيـ، وكف  يقكؿ الحؽ سبحانو كتعالى بعد أعكذ باهلل  وي
فالشكر هلل عز كجؿ أكالن الذم أعانني عمى انجاز ىذه الدراسػة المتكاضػعة كبعػد ذلػؾ إلػى جػامعتي الجامعػة 

 اإلسالمية التي قدمت لي كؿ العكف كالمساعدة عف طريؽ خيرة األساتذة جزاىـ اهلل خير الجزاء.

نػػو ليسػػعدني أف أ تقػػدـ بػػكافر الشػػكر كالعرفػػاف كاالحتػػراـ كالتقػػدير لكػػؿ مػػف سػػاىـ فػػي ىػػذه الدراسػػة كا 
بإشػػراؼ أك رأم أك إمػػداد بػػالمراجع العمميػػة أك معمكمػػات أك مسػػاعدة، كأخػػص بالػػذكر أسػػتاذ الفاضػػؿ 

عمػػى تفضػػؿ سػػيادتو باإلشػػراؼ عمػػى ىػػذه الدراسػػة منػػذ كانػػت فكػػرة شػػاهين  عمػػي عبػػدا هللالػػدكتكر: 
 .يا الحالية فكاف أستاذان كمعممان كأبان فمو كؿ الحب كالتقديرحتى كصمت بصكرت

لألساتذة الكػرام ععضػال لج ػة الم اقشػة )الػدكتور عمػر الج يػدي  كما أتقدـ بالشكر كالتقدير
حمػػدي الػػدكتور  األسػػتاذك، الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػـك التطبيقيػػةب كاإلداريػةرئػيس قسػػـ العمػػـك الماليػػة  -

عمػى تفضػميـ بمناقشػة ىػذه بالجامعػة اإلسػالمية  التدريس بكمية التجػارةعضك ىيئة – شحدة زعرب
ثرائيا بالمالحظات كالتكجييات القيمة. الدراسة  كا 

 .اهلل الجميع خيران كاهلل المكفؽ ، كجزمدني كلك بالدعاء كاألماني الطيبةأشكر كؿ مف ساع ...ختامان ك 
ف أخطنا فمف أنفسنا كالشيطاف{  }فإف أصبنا فمف اهلل كا 

ىالباحث
ىحدنىربدىالماجدىالخضري

ى

 وما توفيقنا إال باهلل إنه نعم المولى ونعم النصير،،، 
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 الفصل األول
 اإلطار ال ام لمدراسة

 

 مقدمة: 
ت الحجـ الضخـ أدم إلي تجمع رؤكس األمكاؿ إف ظيكر شركات المساىمة العامة ذا

مما دفع بالمتعامميف لمرغبة في معرفة معمكماتيا المحاسبية  ،الضخمة في أيدم ىذه الشركات
الدقيقة كالصحيحة مف خالؿ عرض القكائـ المالية التي تمثؿ مخرجات النظاـ المحاسبي كنظرا 

صحاب القرارات، أك دائنيف، أك مساىميف، لطمب ىده المعمكمات مف طرؼ مستعممييا سكاء كانكا أ
أك إدارييف )مجمس إدارة( أك ىيئات حككمية بات مف الضركرم أف تعطي األىمية الكبيرة ليده 
البيانات التي البد ليا أف تفي بأغراض مستخدمييا كىذا ما تستدعيو متطمبات المحاسبة المتطكرة 

 الخاضعة لممعايير الدكلية.
 

كراؽ المالية لتحقيؽ مجمكعة أىداؼ أىميا إيجاد سكؽ مالية منظمة، كأنشئت ىيئة سكؽ األ
كعادلة، كشفافة، كتحقؽ الحماية لممستثمريف مف الممارسات غير النظامية أك التي تنطكم عمى 
احتياؿ أك غش أك تدليس أك تالعب، كتعمؿ في سكؽ األكراؽ المالية العديد مف المنشآت المنتمية 

 الخاص، إضافة لبنكؾ استثمارية، كشركات كساطة، كمستثمريف أفراد. إلى القطاعيف العاـ ك 
 

كلتنظيـ العالقة بيف ىذه األطراؼ بشكؿ عادؿ فمف الضركرم سف األنظمة كالمكائح كالقكاعد 
كينظـ نظاـ سكؽ األكراؽ المالية كلكائحو التنفيذية  كتطبيقيا بما يؤدم إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ

كؽ المشار إلييا، إضافة إلى مسائؿ طرح األكراؽ المالية كتسػػجيميا العالقة بيف أطراؼ السػػ
دراجيػػا، كتنظيـ نشػػاطات الجيات المرخصة مف الييئػػة الخاضعة لرقابتيا كمراقبة أعماليا، ككذلؾ  كا 
حماية المكاطنيف كالمستثمريف مف الممارسات غيػػر العادلة أك غير السػػميمة، كالعمؿ عمى ضمػػاف 

اـ بمسػػائؿ اإلفصاح الكامػػؿ مػػف الشػػركات المدرجػػة عف المعمكمات المالية كالجكىرية بالدقة االلتز 
كحتى تتمكف اإلدارة مف العمؿ بكفاءة فيي بحاجة إلى معمكمات عف نتائج ، كالكقت المحدديف

 أف األقساـ كالقطاعات التي تديرىا أكثر مف حاجتيا إلى قائمة دخؿ كاحدة لممنظمة ككؿ، حيث
، كال تحتكم عمى تفاصيؿ كافية تسمح لكافة العمميات قائمة الدخؿ تكفر لممنظمة معمكمات إجمالية

حد أ، كعمى سبيؿ المثاؿ قد يككف لممدير باكتشاؼ الفرص كالمشكالت التي قد تكاجو المنظمة
 كثرأ، كما قد تككف بعض المكاتب ي حيف يككف البعض األخر غير مربحربحية، ف أكثرالقطاعات 
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)جارسون، المكارد المتاحة ليا بكفاءة  أكتستخدـ الطاقة  بعض المنشآت ال أف أكفاعمية مف غيرىا 
 (.602:2002و ورين،

 

بالحصكؿ عمى معمكمات إضافية أكثر تفصيالن تساىـ  األخيرةلذلؾ تزايد االىتماـ بالسنكات 
القطاعية كالتي عرفتيا فكانت الحاجة إلى ظيكر لمتقارير  في تقييـ أفضؿ ألداء الشركات،

(Robert,2000)  تقسيـ الشركة إلى أجزاء قطاعية سكاء قطاعات األعماؿ أك القطاعات  أنياعمى
  . اإلجماليةإلى جنب مع معمكمات الشركة  جنبان  المجزأةالجغرافية كعرض البيانات المالية القطاعية 

 

المختمفة لممنشأة، مف أف ىذه اإلفصاح عف معمكمات القطاعات التشغيمية  أىميةكما تنبع  
 المعمكمات  تظير المخاطر كالعكائد المتعمقة بعمؿ المنشأة مف خالؿ عرض المركز المالي كاألداء

، ككذلؾ عرض معمكمات حكؿ منتجات كخدمات المنشأة كالمناطؽ حسب القطاعات التشغيمية
نشأة، حيث تساعد ىذه الجغرافية التي تعمؿ فييا كمعمكمات حكؿ العمالء الرئيسيف لدل الم

ىذه  لتقدير المخاطر المصاحبة ألداء أفضؿالمعمكمات مستخدمك التقارير المالية عمى فيـ 
، بحيث يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المفيدة دكف اإلسياب المفرط في تقديـ المعمكمات القطاعات
المقدمة يشكؿ اإلفراط في عرض المعمكمات سيجعؿ حجـ المعمكمات  أفبحيث  ،عنيا كاإلفصاح
 (.2010 )عبو  صار وحميدات، المستخدميف لممعمكمات المحاسبيةعبئان عمى 

 

نو يكجد في فمسطيف العديد مف الشركات التي تقدـ خدمات كمنتجات متعددة كتعمؿ أكحيث 
ف األمر يستدعي التعرؼ عمى مدل التزاـ ىذه إكفؽ قطاعات مختمفة كبمناطؽ جغرافية مختمفة، ف

في ىذا المالي الدكلية كالكقكؼ عمى أية صعكبات قد تكاجييا  اإلبالغبيؽ معايير الشركات بتط
، كذلؾ بغرض الكقكؼ عمى مدل التزاميا بما نص عميو متطمبات االدراج في السكؽ الخصكص

المالي الفمسطيني كبالتالي تحقيؽ عنصر المنافسة بشكؿ متكافئ بيف الشركات كىك ما يؤدم إلى 
 سيخ مكانتيا في السكؽ المالي الفمسطيني.كتر  أدائياتطكير 
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 ةة الدراسمشكم: 
،  مفيدان لممعمكمات  مصدران  ذات قطاعات التشغيمية لشركاتالتي تقدميا ا تمثؿ القكائـ المالية

مما يستكجب قياـ تمؾ الشركات بتطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية كما تنطكم عميو مف 
، كؿ قطاع تشغيميالتشغيمية كنتائج أعماليا بشكؿ مفصؿ كمفيد ل حكؿ القطاعاتمعمكمات مالية 

مشكمة الدراسة مف  تسعى إلى طرحكنتيجة ألىمية اإلفصاح عف تمؾ البيانات فإف ىذه الدراسة 
 خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي: 

 اإلبالغار ما مدى التزام الشركات المدرجة في بورصة فمسطين لألوراؽ المالية بتطبيؽ م ي
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من  لتشغيمية؟ا ( الخاص بالقطاعات8المالي الدولي رقم )

 األسئمة الفرعية التالية: 
ما مدل التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتحديد القطاعات  -1

 التشغيمية المشمكلة بالتقارير المالية )العتبات الكمية(؟
 التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح عف المعمكمات ما مدل -2

 ؟الالزمة حكؿ القطاعات التشغيمية
ما مدل التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتبني المنيج اإلدارم في  -3

 ؟غيميةاإلفصاح عف أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمقة بالقطاعات التش
ما مدم التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح عف معمكمات  -4

 حكؿ نطاؽ كمجاالت العمؿ بالمنشأة؟
( في الشركات 8ما مدل كجكد معكقات تتعمؽ بتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ ) -5

 المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية؟
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 ؼ الدراسةعهدا: 
التحقؽ مف مدل التزاـ الشركات ذات القطاعات  ىإل الدراسة بشكؿ رئيس ىذه تيدؼ

التشغيمية كالمدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ 
 :( الخاص بالقطاعات التشغيمية كيندرج تحت ىذا اليدؼ األىداؼ الفرعية التالية8)
عمى مدل التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتحديد القطاعات  التعرؼ -1

 التشغيمية المشمكلة بالتقارير المالية بحسب أسس تحديد القطاعات )العتبات الكمية(.
التعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح عف  -2

تمكف مستخدمي القكائـ المالية مف تقييـ الطبيعة كاآلثار المالية لألنشطة المعمكمات التي 
 التجارية كالبيئة االقتصادية لمقطاعات التشغيمية.

التعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتبني المنيج اإلدارم في  -3
 ة بالقطاعات التشغيمية المفصح عنيا.اإلفصاح عف أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمق

عف  التعرؼ عمى التزاـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح -4
 االت العمؿ بالمنشأة.جالمعمكمات المتعمقة بنطاؽ كم

الكقكؼ عمى المعكقات التي قد تعترض تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي الخاص  -5
 في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية. بالقطاعات التشغيمية 

 عهمية الدراسة: 
تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا كما أنيا تمثؿ حافزا 

( الخاص بالقطاعات التشغيمية 8) ايجابيا لاللتزاـ بتطبيؽ قكاعد معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ
، فالقطاعات التشغيمية تتميز بأىمية كبيرة مف كجية نظر الماليةطيف لألكراؽ في بكرصة فمس

، كأف اإلفصاح عف المعمكمات الالزمة حكؿ ىذه القطاعات يعد في ة داخمية كخارجيةجيات عديد
غاية األىمية، كتزداد االىتماـ بالقطاعات التشغيمية لما تتضمنو مف محتكل معمكماتي يساعد في 

ات كتقييـ األداء بشكؿ أفضؿ، إذ أف نجاح الشركة ككحدة كاحدة يعتمد عمى أداء كافة اتخاذ القرار 
القطاعات التشغيمية ككما يساعد بالتنبؤ باألرباح ككذلؾ المخاطر، األمر الذم يعزز المكقؼ المالي 

لىمى تطكير كزيادة الثقة في أدائيالمشركة كيؤدم إلى ترسيخ كجكدىا في السكؽ مما يعمؿ ع  ، كا 
( 8جانب ذلؾ تعتبر ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي تتناكؿ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )

 كمدل تطبيقو في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.
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 فرضيات الدراسة: 
 التالي: بناءن عمى التساؤالت التي تـ طرحيا في مشكمة الدراسة يمكف صياغة الفرضيات عمى النحك 

تمتـز الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتحديد القطاعات التشغيمية  -1
 المشمكلة بالتقارير المالية )العتبات الكمية(.

تمتـز الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح عف المعمكمات الالزمة  -2
 حكؿ القطاعات التشغيمية.

المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتبني المنيج اإلدارم في اإلفصاح تمتـز الشركات  -3
 عف أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمقة بالقطاعات التشغيمية.

تمتـز الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية باإلفصاح عف المعمكمات حكؿ   -4
 نطاؽ كمجاالت العمؿ بالمنشأة.

( في الشركات المدرجة في بكرصة 8مؽ بمعيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )يكجد معكقات تتع -5
 فمسطيف لألكراؽ المالية.
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 ةالدراسات السابق: 
لـ يتمكف الباحث مف الحصكؿ عمى دراسات سابقة كافية لمكضكع البحث نظران لحداثة المعيار، إال 

( الخاص بالمعمكمات 14معيار المحاسبة الدكلي رقـ )انو تـ االستعانة بدراسات سابقة ليا عالقة ب
 المالي الدكلية كمنيا:  اإلبالغذات عالقة بمعايير المحاسبة الدكلية كمعايير  كأبحاثالقطاعية 

 عواًل: دراسات بالمغة ال ربية: 
اإلفصاح عن الم مومات القطاعية في التقارير  ":ب  وان (2002) ال مري وسويدان دراسة: .1

 ة". :دراسة ميدا يالس وية لمشركات الص اعية األرد ية المالية
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية في التقارير المالية 

حجـ ثر بعض العكامؿ )أ، كما ىدفت لدراسة (2002)لعاـ  السنكية لمشركات الصناعية األردنية
 ، تذبذب اإلرباح، نسبة ممكية الحككمة في الشركة(القائمة ، نسبة األصكؿالشركة، الرفع المالي

استخداـ مؤشر لإلفصاح عف المعمكمات تـ ك ، عمى مستكل اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية
( كقد جرل تقسيـ 14( بندان كفقا لمعيار المحاسبة الدكلي المعدؿ رقـ )21القطاعية يحتكل عمى )

فصاحات ، كاإلوالجغرافيو ، كالقطاع الثانكموالعمؿو )القطاع الرئيسي ػزاء:جأالمؤشر إلى أربعة 
 (.يةحسب التشريعات المحم كاإلفصاحات، المطمكبة األخرل

العامة كالمدرجة في  األردنيةكيتككف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات الصناعية المساىمة 
 أردنيةكة صناعية ( شر 67عينة الدراسة فقد تككنت مف ) أما( شركة ، 80بكرصة عماف كالبالغ عددىا )

تتككف مف  التي العينة عمى اإلفصاحتـ تطبيؽ مؤشر  كقد ،(2002) المالية السنكية لعاـ ابتقاريرىتكفرت 
 متعددة المنتجات مدرجة في بكرصة عماف. أردنية( شركة صناعية 67)

 مف بنكد مؤشر اإلفصاح (%15)الشركات تقكـ باإلفصاح عف حكالي  أف دراسةوعظهرت ال
عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة إحصائية بيف مستكل اإلفصاح عف ، كما تبيف كجكد يالقطاع

، كما ركة كنسبة ممكية الحككمة بالشركةالمعمكمات القطاعية في التقارير المالية ككؿ مف حجـ الش
كتكصمت إلى عدـ كجكد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف مستكل اإلفصاح عف البيانات 

 كالرفع المالي كنسبة األصكؿ القائمة )الثابتة(، كتذبذب األرباح. القطاعية

يالء المزيد مف االىتماـ لمتطمبات اإلفصاح لممعيار المحاسبي إضركرة  وقد عوصت الدراسة:
 .عف المعمكمات القطاعية كالمتعمؽ باإلفصاح (14الدكلي المعدؿ رقـ )
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ت القطاعية لمشركات الص اعية األرد ية عن الم موما اإلفصاح( ب  وان: "2003عبد ) دراسة .2
 . مت ددة الم تجات  دراسة ميدا ية"

عف المعمكمات القطاعية في التقارير المالية  اإلفصاحىدفت الدراسة إلى معرفة مستكل 
، كما ىدفت إلى دراسة أثر بعض (ـ2001)متعددة المنتجات لعاـ  األردنيةالسنكية لمشركات 

كنسبة ممكية الحككمة  األرباحكتذبذب  ،لقائمةا األصكؿنسبة  ،فع الماليعكامؿ )حجـ الشركة كالر ال
 .عف المعمكمات القطاعية اإلفصاح( عمى مستكل في الشركة

 كفؽ ( بندان 21القطاعية كالذم يحتكل ) عف المعمكمات اإلفصاحكاستخدمت الدراسة مؤشر 
 .المالية األكراؽعف ىيئة  ، كالتشريعات المحمية الصادرة(14معيار المحاسبة الدكلي رقـ )

متعددة المنتجات مدرجة في بكرصة عماف لمعاـ  أردنية( شركة 67تككنت عينة الدراسة مف )
 .(ـ2001)

، كما القطاعي اإلفصاحمف بنكد مؤشر  (%15)عف  باإلفصاحالشركات تقكـ  أفظيرت النتائج أك 
مع  تتالءـمعايير محاسبة محمية  الدراسة بضركرة قياـ الجيات الرسمية كالمينية بصياغة  كأكصت
كضركرة تفعيؿ دكر السمطة الرقابية عمى  كتتفؽ مع معايير المحاسبة الدكلية، األردنيةالبيئة 

 الشركات الصناعية إلزالة أم غمكض في تطبيؽ بنكد ىذا المعيار.
 
 ( ب  وان: "مدى التزام الشركات الص اعية المدرجة في بورصة عمان2004دراسة حميدات ) .3

 الواردة  في م ايير المحاسبة الدولية وت ميمات هيئة رعس المال" اإلفصاحبم ايير  
 هدفت الدراسة إلى ما يمي:

 اإلفصاحالتعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات الصناعية المدرجة في بكرصة عماف بمتطمبات   -1
 .التقارير المالية اإعدادىالمالية عند  األكراؽالكاردة بمعايير المحاسبة الدكلية كتعميمات ىيئة 

الكاردة في معايير المحاسبة الدكلية   اإلفصاحفحص العالقة بيف درجة االلتزاـ بمتطمبات  -2
المالية كبيف بعض خصائص الشركة متمثمة في حجـ الشركة،  األكراؽكتعميمات ىيئة سكؽ 

 عدد المساىميف، العائد عمى حقكؽ الممكية، كعمر الصناعة كحجـ المديكنية.
الصادرة عف معايير المحاسبة الدكلية   اإلفصاحالنسبية لمتطمبات  األىميةعمى  التعرؼ -3

المالية مف كجية نظر كؿ مف المستثمر الفرد كالمستثمر المؤسسي،  األكراؽكتعميمات ىيئة 
 .اإلفصاحكدرجة التبايف  بيف ىاتيف الفئتيف في تحديد أىمية متطمبات 
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مف كاقع معايير  اإلفصاحيتضمف متطمبات  حإفصاتـ اعتماد مؤشر  األىداؼكلتحقيؽ 
مكجية  استبانو إعدادكتـ  ،المالية الكاجب التقيد بيا األكراؽالمحاسبة الدكلية كتعميمات ىيئة 

 لممستثمر الفرد كالمؤسسي.
كالثانية في بكرصة عماف لمعاـ  األكلى( شركة صناعية مدرجة في السكقيف 66شممت الدراسة )

 .(ـ2002)
 :عهمهااسة إلى  تائج كان من وخمصت الدر 

المنصكص عمييا   اإلفصاحىنالؾ عالقة طردية بيف حجـ الشركة كدرجة االلتزاـ بمتطمبات  -1
 في معايير المحاسبة الدكلية.

ىنالؾ عالقة طردية بيف العائد عمى حقكؽ الممكية كدرجة االلتزاـ بمتطمبات االفصاح  -2
 الية.الم األكراؽالمنصكص عمييا  في تعميمات ىيئة 

المنصكص عمييا في معايير المحاسبة االفصاح عف المعمكمات بشكؿ عاـ ك تعتبر متطمبات  -3
 الدكلية ىامة مف كجية نظر كؿ مف المستثمر الفرد كالمستثمر المؤسسي.

الكارد في الدراسة  اإلفصاحالمالية لمؤشر  األكراؽتبني ىيئة  ت الدراسة إلى ضركرةكخمص
 . كفر مف قبؿ الشركات الصناعية األردنية المدرجة في بكرصة عمافالم اإلفصاحلمراقبة كفاية 

 
الدراسة ال ظرية والتطبيقية  "( ب  وان:2007) الهيئة الس ودية لممحاسبين القا و يين دراسة .4

دي ومستخدمي الم مومات عن الم مومات القطاعية وعثرها عمى كل من م  اإلفصاححول 
 ة(. كات التجارية الس وديقية عن الشر دراسة تطبي" )المحاسبية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى تأثير االفصاح عف المعمكمات القطاعية كأثرىا عمى كؿ مف 
معدم كمستخدمي المعمكمات المحاسبية في الشركات التجارية السعكدية المدرجة في سكؽ األكراؽ 

 المالية )البكرصة السعكدية(

لككنو األنسب، كما تـ تصميـ االستبانة كتعميميا  كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي
 عمى مجتمع الدراسة )الشركات التجارية المدرجة في البكرصة( 

 :ال تائج التالية عهمهاوقد توصمت الدراسة إلى  تائج كان من 
كجكد خمط كبير كسكء فيـ كعدـ إدراؾ لماىية اإلفصاح القطاعي كأىميتو سكاء مف قبؿ معدم  .1

 . كائـ الماليةكمستخدمي الق
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جاءت أىمية التقارير المالية القطاعية المنشكرة لقطاعات النشاط الجكىرية مصدران لممعمكمات  .2
التي يمجأ إلييا المستثمركف لمحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة التخاذ القرارات االستثمارية مف 

 .جية نظر مستخدمي القكائـ الماليةك 
 .تقارير قطاعية كفي شكؿ مقارف ات ركزت بإصدارأف احتياجات المستثمركف عف المعمكم .3

ضركرة اإلفصاح القطاعي لما يقدـ مف معمكمات مفيدة لكؿ مف معدم بكقد أكصت الدراسة 
 كمستخدمي القكائـ المالية 

تطبيؽ المصارؼ لمم يار المحاسبي الدولي رقم  إمكا ية "( ب  وان:2008ال وضي ) دراسة .5
دراسة تطبيقية " )في دعم كفالة وف الية اإلدارة المصرفية( التقارير القطاعية ودوره 14)

 ة(. عمى المصارؼ ال اممة في قطاع غز 
( التقارير 14دكلي رقـ )ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ المعيار المحاسبي ال

ىذا تحصؿ عمييا اإلدارة المصرفية مف جراء تطبيؽ  أف، كالفكائد المتعددة التي يمكف القطاعية
 المعيار ككذلؾ التعرؼ عمى معكقات تطبيقو.

ستبانة في الدراسة كتـ تصميـ اال أىداؼكقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ 
( مبحكث ما بيف 101مجتمع الدراسة كالبالغ ) أفراد، كتـ تكزيع االستبانة عمى جمع البيانات الالزمة

 تاالستبيانا مف العامميف في المصارؼ، كما بمغ حجـ )مدير، مساعد مدير، رئيس قسـ المحاسبة(
 استبانو. ( 80المستردة )
  تائج الدراسة: عهموكان من 

المصارؼ العاممة في قطاع غزة لدييا المقكمات كاإلمكانيات التي تؤىميا لتطبيؽ المعيار  إف -1
  . المحاسبي الدكلي التقارير القطاعية

المصرفية في تقييـ  اإلدارةيدعـ كفاءة كفعالية في حاؿ تطبيؽ ىذا المعيار فاف ذلؾ س -2
  بأكؿ كالرقابة عمى قدرة أكالن القطاعات كالعامميف كقدرتيا عمى معالجة مشاكؿ القطاعات 

 . العمالء كتنمية مبيعات  الخدمات القطاعات في تحقيؽ الربحية كتحميؿ ربحية
 

 توصيات الدراسة: عهموكان من 
النقد كشركات تدقيؽ الحسابات الخارجية بضركرة إلزاـ حث الجيات الرقابية مف سمطة  .1

 . ي التقرير السنكمفالمصارؼ بإعداد التقارير القطاعية  كنشرىا 
مطالبة المصارؼ باتخاذ بعض اإلجراءات التي تساعدىا في إعداد التقارير القطاعية مف   .2

 .دريبية لمعامميف فيياتحديث األنظمة كالبرامج ككضع اليياكؿ التنظيمية المرنة كعقد دكرات ت
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( عمى 8ب  وان: عثر تطبيؽ م يار اإلبالغ المالي الدولي رقم ) (2012ماردي ي، دراسة ) .6
 التقارير القطاعية لمشركات المدرجة في السوؽ المالي األرد ي. 

( لمشركات 8المالي رقـ ) اإلبالغكفؽ متطمبات معيار  اإلفصاحىدفت الدراسة إلى تقييـ أثر 
عند بدء سرياف  (2009)لمدرجة في سكؽ األكراؽ المالية عمى تقاريرىا المالية السنكية لمعاـ األردنية ا

 المعيار، كتحرل مالحظات المراجعيف الخارجيف كمعدم القكائـ المالية كمستخدمي ىذه القكائـ
ة لمدراسة، كقد تـ استخداـ أسمكبيف كأداد، )المستثمريف كالمحمميف( عف معيار التقارير القطاعية الجدي

  .القطاعي باإلضافة إلى المقابمة شبة المركبة لإلفصاحكىـ بناء مؤشر 

 ما يمي:  عهمهاوتوصمت إلى  تائج كان من 
 (2009)في العاـ  األردنية( بالزيادة لمشركات IFRS 8القطاعي كفؽ ) اإلفصاحتميز 

حيث زاد متكسط  (2008)( في العاـ IAS 14Rالقطاعي لنفس الشركات كفؽ ) باإلفصاحمقارنة 
، كما ارتفع متكسط القطاعات دراسةبحسب ال (2.7إلى  2.4)عدد القطاعات المفصح عنيا مف 

 (%18.65)قد بمغ  اإلفصاح، ككاف متكسط مؤشر (1.8إلى  1.5)الجغرافية المفصح عنيا مف 
اسة الدر  أظيرت، كما (%30.6)ليصبح  (2009)كقد حقؽ ارتفاعان في العاـ  (2008)في العاـ 

مف الشركات بتبني المنيج اإلدارم  في إعداد تقاريرىا المالية كفقان لمتطمبات المعيار  (%27)قياـ 
 .(2009)في العاـ 
( IFRS 8إلى كجكد أفضمية كمية كنكعية في المعمكمات القطاعية المزكدة كفقا ) ت الدراسةأشار كما 

المعمكمات تميزت بدرجة أكبر في  أف، حيث (2008)مقارنة بالعاـ  (2009)عمى التقارير المالية في العاـ 
 سيكلة الفيـ كالمكثكقية كدرجة المالئمة كالقابمية لممقارنة مقارنة بالمعيار السابؽ.
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 ثا يًا: دراسات بالمغة اإل جميزية: 
 Segmental Financial Disclosure By ب  ػوان: مKochanek  (1974)دراسػة .1

Diversified  Firms and Security Prices: 
 كأسعارعمى العائد المتكقع  عف المعمكمات القطاعية اإلفصاحثر أ إبرازىدفت الدراسة إلى 

كحتى 1966في الفترة ) األمريكيةفي الكاليات المتحدة ذات المنتجات المتنكعة  لمشركات األسيـ
 .الدراسة شركة تخضع لشركط 37تتككف مف  لعينة ـ(1969

ة في ظؿ تكفر المعمكمات سيكل أكثر يعتبر المستقبمية باإليراداتالتنبؤ  أفكأظيرت النتائج 
لمشركات التي تفصح عف المعمكمات القطاعية أقؿ  األسيـ أسعارإضافة إلى تذبذب  ،القطاعية

 تفصح عف المعمكمات القطاعية. مقارنة بالشركات التي ال
 

  Company Size  And :ب  ػػوانمSalamon & Dhaliwal  (1980)دراسػػة .2

Financial  Disclosure Requirement With Evidence  From  Segmental 

Reporting Issue . 
عف المعمكمات  اإلفصاحالعالقة بيف حجـ الشركة كمستكل  إيجادىدفت ىذه الدراسة إلى 

قؿ صرامة أ إفصاحالقطاعية، كما ىدفت إلى فحص قضية السماح لمشركات الصغيرة بمتطمبات 
 ىذا غير منسجـ مع قكانيف حماية المستثمريف. أف، مع ات الكبيرةمف الشرك

في العاـ  ة المنتجات مدرجة في سكؽ نيكيكرؾ( شركة متعدد51الدراسة عمى ) اجراءكقد تـ 
 شركة ال 25، كشركة 26تفصح عف معمكمات قطاعية  بمغ عدد الشركات التي ،حيث 1970

 .تفصح عف معمكمات قطاعية 

 مجمكعة مف النتائج كاف مف أىميا ما يمي: إلىكتكصمت الدراسة 

 كبر حجمان أ كالمبيعات القطاعية اإليراداتالشركات متعددة المنتجات التي تفصح عف  أف 
قؿ منو في أفي الشركات الصغيرة  األمثؿالمالي  اإلفصاحف ا  ، ك تفصح مف الشركات التي ال

طمبات االفصاح في كؿ الشركات سكؼ يعني فرض نفس المستكل مف متما ، كىذا الشركات الكبيرة
إلى استثناء ىذه الشركات مف االفصاح  أدليؤدم إلى زيادة التكاليؼ عمى الشركات الصغيرة مما 

 األدلةكقد اقترحت ، اكئ المقارنة مع الشركات الكبيرةعف المعمكمات القطاعية كذلؾ لحمايتيا مف مس
 يؤدم إلى استقطاب المستثمريف.االفصاح المالي االختيارم  إفالنظرية كالعممية 
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 Segments Earnings Disclosure And the :ب  ػوان  Baldwin(1984دراسػة ) .3

Ability  of Security Analyst to Forecast Earnings Per  Share. 
باستخداـ المعمكمات القطاعية  األسيـىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مدل دقة التنبؤ بعائد 

كالذم  اإلنتاجعف خطكط  باإلفصاحقبؿ كبعد تطبيؽ القانكف الخاص  األسيـعائد مف خالؿ تقدير 
 . األمريكيةفي الكاليات المتحدة  (1971)عاـ  تـ تطبيقو عمميان 

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى ثالثة عينات لشركات بعضيا كاف يفصح عف العائد القطاعي  
مف الشركات متعددة المنتجات تفصح  أخرلكعمى عينة  (1971)لشركات متنكعة المنتجات عاـ 

فكانت تفصح عف العائد  األخيرةالعينة  أما، (1971)عف العائد القطاعي بشكؿ اختيارم قبؿ العاـ 
 .1971بالنسبة لمعاـ  إجماليبشكؿ 
 ما يمي: أىمياما مف  النتائجالدراسة إلى مجمكعة مف كتكصمت  

باستخداـ المعمكمات القطاعية لمشركات  أفضؿبشكؿ التنبؤ بالعائد  ااستطاعك المحمميف المالييف  أف
، في حيف أف احتمالية الخطأ في التنبؤ (ـ1971)عاـ  اإلفصاحالمتنكعة بعد تطبيؽ متطمبات 

 .باستخداـ المعمكمات القطاعيةبعائد األسيـ لمعينات الثالث انخفضت 
 

الرقابػة عمػى  ثػر االلتػزام بت ميمػات هيئػةع "م( ب  ػوان:1991)  Swami Nathanدراسػة .4
 البورصات باإلفصاح القطاعي وتأثيره عمى س ر السهم ودقة تقديرات المحممين الماليين"

القطاعي كتأثيره  باإلفصاحثر االلتزاـ بتعميمات ىيئة الرقابة عمى البكرصات أىدفت الدراسة إلى إبراز 
حميمي حيث تـ الحصكؿ كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التالمحمميف، عمى سعر السيـ كدقة تقدير 

فتـ  األكليةالمعمكمات  كأماعمى البيانات الثانكية مف خالؿ الكتب كالمراجع كالدكريات كالتقارير الخاصة 
 الحصكؿ عمييا مف خالؿ االستبانة التي تـ تعميميا كتكزيعيا عمى مجتمع الدراسة.  

  تائج الدراسة: عهموكان من 
يؤثر بشكؿ ايجابي عمى قدرة المحمميف المالييف عمى دقػة اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية  إف .1

 التنبؤ بأسعار األسيـ.
 اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية تساعد عمى دقة قدرة المحمميف عمى التنبؤ باألرباح. إف .2

: ضػػركرة التػػزاـ جميػػع الشػػركات بالمتطمبػػات الصػػادرة عػػف ىيئػػة توصػػيات الدراسػػة عهػػموكػػان مػػن 
 ت كخاصة فيما يتعمؽ باإلفصاح القطاعي.الرقابة عمى البكرصا
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  Voluntary Disclosure :ب  ػوان Mckinnon & Dalimunthe (1993)دراسػة  .5

of The Segment  Information by Australian  Diversified Companies 
كىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العالقة بيف بعض المتغيرات االقتصادية )عالقة تنكع 

كالحجـ، ، األقمية، كحصة ليست ذات عالقة، كتكزيع الممكية أخرلصناعات الصناعات مع 
 .عف المعمكمات القطاعية اإلفصاح( مع كعضكية الصناعة، كالرفع المالي

مدرجة في سكؽ استراليا المالي لمعاـ المنتجات ( شركة متنكعة 65الدراسة عمى ) كقد أجريت
1985.  

 : عهمهامن  ال تائج مجموعة من توصمت الدراسة إلى
كعضكية  ،األقميةبيف كؿ مف الحجـ، كحصة  إحصائيةكجكد عالقة ارتباط قكية ذات داللة 

 اإلفصاحكجكد عالقة ارتباط متكسطة بيف باإلضافة لالقطاعي. اإلفصاحالصناعة كمستكل 
عدـ كجكد عالقة ارتباط بيف االفصاح القطاعي ككؿ مف الرفع ، مع القطاعي كتكزيع الممكية

    ليست ذات عالقة. أخرلكعالقة تنكيع الصناعات مع صناعات  ي،المال
 

( ب  ػػوان "تػػأثيرات تب ػػي م ػػايير المحاسػػبة AL-Rai & Dahmash, 1998دراسػػة ) .6
 . والتدقيؽ الدولية عمى مه ة المحاسبة في األردن"

اسبة كقامت ىذه الرسالة بتقصي آثار تبني معايير المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية عمى مينة المح
عمى  استبانو (17)لجمع المعمكمات حيث تـ تكزيع  ةاكأدستبانة ، كتـ استخداـ االاألردففي 

عايير الجامعات الستيضاح منافع كمساكئ تبني م أساتذةعمى  استبانو (18)مكاتب التدقيؽ ك
 .المحاسبة كالتدقيؽ الدكلية

يد مف قدرة المحمميف المالييف استخداـ معايير المحاسبة الدكلية يز  أفكقد خمصت الدراسة إلى 
مكانيةفي الحصكؿ عمى دقة  ، كتحيف لقكائـ المالية لمشركات المختمفةمقارنة أكبر لممعمكمات في ا كا 

، في سكؽ األسيـأيضان مف جكدة المعمكمات المعمنة في القكائـ المالية كىذا يؤدم إلى ثقة أكبر 
 اإلدارة عف أدائيا.كيشجع االستقرار في السكؽ المالي كيزيد مسئكلية 

تبني معايير المحاسبة الدكلية يزيد جكدة اإلبالغ المالي  أفإلى  أيضان كخمصت الدراسة 
 .االعتباركخصكصان إذا ما تـ أخذ البيئة المحمية بعيف 
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 Motivations for a Change  in :بعُوىنٌBotosan & Harreis (2000)دراسػة  .7

Disclosure  Frequency and its Consequences: An Examination  for 

Voluntary Quarterly Segment Disclosures. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار محددات إصدار اإلدارة تقارير قطاعية ربعية كأثر ذلؾ عمى عدـ تماثؿ 

ـ عمى عينة مف 1994 كالعاـػ ـ1987)المعمكمات كمتابعة المحمميف في الكاليات المتحدة لمفترة ما بيف 
 فترة الدراسة. أثناءتقارير قطاعية ربعية  أصدرتشركة منيا  (65)( شركة متنكعة المنتجات، 107)

عف المعمكمات القطاعية  الربعية  باإلفصاحالشركات التي بادرت  أفكخمصت الدراسة إلى 
كانت تعاني انخفاض السيكلة كارتفاع في عدـ تماثؿ المعمكمات خالؿ السنتيف السابقتيف  لمسنة 

في شركات تفصح  أعماؿاكتساب ىذه الشركات  إضافة، ىذه المعمكماتعف  حااإلفصلتي تـ فييا ا
، كما كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ بيف عينتي الدراسة أيضان عف معمكمات قطاعية ربعية 

ي ، كمتابعة المحمميف  بعد التغيير ف، كالبيئة التنافسيةفيما يتعمؽ بالدخكؿ إلى السكؽ المالي
فصاح عف التقارير القطاعية الربعية  كاجيت الشركات  التي سياسات في حيف أنو في بدايات اإل

 اىتماـ كمتابعة مف المحمميف.   اإلفصاحغيرت في سياسات 

 ت ميؽ عام عمى الدراسات السابقة:ال

 ت اولت الدراسات السابقة موضوعات ذات عالقة بهذه الدراسة من حيث :
 عمى حقكؽ الممكية . المستقبمي بالعائدالقطاعية عمى التنبؤ تأثيرات التقارير  -
 االسيـ. بأسعارالقطاعي عمى قدرة المحمميف المالييف في التنبؤ  التأثير اإليجابي لإلفصاح -
 أىمية االفصاح عف المعمكمات القطاعية مف كجية نظر المستثمر )الفرد كالمؤسسي(. -
رير ميمان لممعمكمات يمجأ إليو مستخدمك التقا مصدران  اباعتبارى ةالقطاعي تقاريرأىمية ال -

 المالية التخاذ قراراتيـ االستثمارية.
مكانياتكجكد مقكمات  -  (.8المالي رقـ ) اإلبالغلتطبيؽ معيار تؤىؿ الشركات  كا 
 .المصرفية لمبنكؾ بشكؿ خاص اإلدارةدعـ كفاءة كفعالية أىمية التقارير القطاعية في  -
( عف التقارير القطاعية 8المالي الدكلي) اإلبالغية كفقان لمعيار المعمكمات القطاع أفضمية -

 (.14المحاسبة الدكلي رقـ ) كفقا لمعيار
كتأتي ىذه الدراسة لتستكمؿ بعض الجكانب التي لـ تتطرؽ إلييا الدراسات السابقة حيث 

لمالي ا اإلبالغبمعالجة المكضكع مف خالؿ استعراض لمبدائؿ المؤثرة في تبني معيار تميزت 
معتمدة عمى تحميؿ متطمبات تطبيؽ المعيار المذككر بيدؼ الخركج بنتائج ( 8رقـ )

تطرقت إلى بعض المعكقات التي قد  كما ، البحث كتحقؽ متطمباتو أغراضكتكصيات تدعـ 
 .كخاصة المعيار المذككر  بالغ المالي الدكليةت بمعايير اإلتحد مف التزاـ الشركا
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 ارفصـ  ارثاني

 وري اإلبالغ املايل ارالريةمعا و

 (املفه م لاخلصائص لأسس اإلفصاح)
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 َيننفصم ننثا
 يعايير نإلبالغ ننًاني ننذونيت )ننًفهىو وننخصائص وأصش نإلفصاح(

 يقذيت:

المالي بالتكازم مع  اإلبالغبمعايير المحاسبة الدكلية كمعايير  األخيرةتزايد االىتماـ باآلكنة 
زائد مف مختمؼ الجيات المعنية عمى مستكل  باىتماـبحا يحظيا المحاسبي حتى أص اإلفصاح

قميميان المؤسسات الخاصة كالعامة محميا  ، كيعكد ذلؾ ليس فقط إلى محاكلة تكحيد النظـ كدكليان  كا 
نما كمحاكلة لمتفسير كالتأثير في  المالية العالمية كخصكصان األزمة المالية  األزماتالمالية العالمية كا 

لتي عصفت في العالـ مؤخران، كأضرت بكثير مف االقتصاديات العالمية العمالقة، كعمى العالمية ا
لعؿ ىذا دفع المختصيف إلى دعكة الشركات لتبني مبدأ  ،رأسيا اقتصاد الكاليات المتحدة األمريكية

اإلفصاح المحاسبي بشكؿ أكثر جدية كشفافية، كما ظيرت الحاجة في بعض األحياف إلى الدعكة 
إلشراؼ عمى الشركات مف قبؿ  جيات مينية أك حككمية تمـز ىذه الشركات بإتباع القكاعد إلى ا

 (IFRS)األساسية  في تطبيؽ المحاسبية المقبكلة كفقان لمعايير اإلبالغ المالي الدكلية 
International Financial Reporting Standards  ك(IAS) International 

Accounting Standards  .(.2009:2،)م تز 
 

( مف قبؿ مجمس أمناء لجنة IFRSىذا كقد بدأ صدكر معايير اإلبالغ المالي الدكلية )  
( لتحؿ بتسميتيا الجديدة تدريجيان محؿ 2001( ابتداءن مف العاـ )IASBمعايير المحاسبة الدكلية )
 .(IASمعايير المحاسبة الدكلية )

 

( سكؼ تختفي مف األدب IASدكلية )كبذلؾ فإف التسمية الخاصة بمعايير المحاسبة ال
المحاسبي تدريجيان لتحؿ محميا التسمية الجديدة )اإلبالغ المالي( كفؽ اإلصدارات الجديدة 

( معياران كالتي تستند إلى 29كالتعديالت المحتممة لمعايير المحاسبة الدكلية النافذة المفعكؿ كعددىا )
 ة.  نفس اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدكلي

 

ىذا كنظران الرتباط مفيـك االلتزاـ بالمعايير المحاسبة بمكضكع اإلفصاح كضركرة التزاـ الشركات 
)بالمعيار المحاسبي المتعمؽ بيذا األمر في قكائميا( فإنو مف األىمية التعرض في ىذا الفصؿ بالتحميؿ 

 كما يمي: كالمناقشة إلى مفيـك كخصائص كأسس االلتزاـ الكاردة في تمؾ المعايير 
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 ننًبحث نألول

 يعايير ننًحاصبت ننذونيت ننطبيعت وننُشأة

 : حًهيذ:2.1.0

تميؿ أدبيات المحاسبة إلى استخداـ مفيكـ معيار المحاسبة بكصفو نمكذج يتـ في ضكئو 
إجراء عممية القياس مف حيث قياس العمميات كاإلحداث كالظركؼ التي تؤثر عمى المركز المالي 

 371) :2004)لطفي، عماليا مع إيصاؿ المعمكمات لممستفيديف لممنظمة كنتائج إ

إف اليدؼ مف إصدار معايير المحاسبة الدكلية ىك إحداث تجانس في الممارسات المحاسبية 
عمى مستكل العالـ بما يمكف مف إجراء المقارنات لمحتكيات القكائـ المالية، كبما يخدـ أىداؼ 

ة التجارة العالمية، كىك األمر الذم تطمب قياـ مستخدمييا عمى كجو الخصكص في ظؿ حري
االتحاد الدكلي لممحاسبة بتكجيو الييئات المينية بيا عند صياغة المعايير في الدكؿ التي تنتمي 

 (.2004:1)درويش وبالل،إلييا مع تطكير تطبيقيا 
 

 : يفهىو ننًعيار ننًحاصبي ننذوني:  2.1.1

لقياس أداء، كتستخدـ المعايير في كافة مجاالت الحياة، يعرؼ المعيار بأنو نمكذج أك قاعدة   
كالمعيار المحاسبي ىك مقياس أك نمكذج أساسي ييدؼ إلى تحديد أساس الطريقة السميمة لتحديد 
كقياس كعرض عناصر القكائـ المالية كتأثير العمميات كاألحداث كالظركؼ عمى المركز المالي لممنشأة 

 (. 119: 2003)ظاهر،ر عدة كظائؼ أىميا: كنتائج أعماليا كيؤدم المعيا

 .يعتبر كسيمة مساعدة لالرتقاء بمستكل األداء المحاسبي ألعمى مستكل كفاءة ممكنة 
 .يربط األداء بزمف محدد  كمسمكح بو 
  يستخدـ في تسجيؿ العمميات المالية إلنتاج كبيع سمعة أك خدمة دفتريان كعرض نتائجيا

 كتكقيت مناسب كيمكف االعتماد عميو.  كبياناتيا المالية بدقة كعدالة
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 : أهذنف إصذنر يعايير ننًحاصبت ننذونيت: 2.1.2

)المجمع ال ربي لممحاسبين القا و يين، تيدؼ عممية إصدار معايير المحاسبة الدكلية ما يمي 
1999 :25 :) 
 الية كتشجع إعداد كنشر معايير المحاسبية ألجؿ الصالح  العاـ كيؤخذ بيا عند تقييـ قكائـ م

 القبكؿ بيا كالعمؿ بمكجبيا عمى مستكل العالـ.
  العمؿ بشكؿ عاـ عمى تطكير كتكافؽ العمميات كالمعايير المحاسبية كاإلجراءات المتعمقة بتنفيذ

 القكائـ المالية.
)جربوع ىذا كيتـ تحقيؽ أىداؼ إصدار المعايير المحاسبية الدكلية مف خالؿ ما يمي: 

  (.22-23:  2001وحمس،
  التأكد مف أف القكائـ المالية المنشكرة قد أعدت كعرضت بما يتفؽ مع معايير المحاسبة الدكلية

 كاإلفصاح عف ذلؾ.
  .إقناع الحككمات كالشركات كالمصارؼ كالجيات المينية بااللتزاـ بمعايير المحاسبة الدكلية 
 ة كالمصارؼ بضركرة إقناع الييئات الرسمية المشرفة عمى أسكاؽ الماؿ كالمنظمات التجاري

التزاـ الكحدات الخاضعة إلشرافيا كالتابعة ليا بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية مع اإلفصاح 
 عف مدل تطبيؽ ىذا االلتزاـ.

  إقناع مراجعي الحسابات الخارجييف بالتحقؽ مف مدل قياس الشركات كالبنكؾ بااللتزاـ بمعايير
 ائـ كالبيانات المالية.المحاسبة الدكلية عند إعداد كتجييز القك 

 .العمؿ عمى اكتساب الدعـ الدكلي لقبكؿ كتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية 
 

 : ننعىنيم ننخي دعج إنً إيجاد يعايير ننًحاصبت ننذونيت 2.1.3

إف اتساع حجـ األعماؿ الدكلية كدمج ىذه األعماؿ، ككذلؾ االتجاه نحك الخصخصة أدل إلى 
ماـ المتزايد بالمعمكمات التي تكفرىا القكائـ المالية كالتي تخدـ مستخدمييا في إيجاد أسكاؽ مالية كاالىت

االستثمار كالتمكيؿ، كبذلؾ أصبح البد مف االىتماـ بمعايير المحاسبة التي تعتبر أساسا يتـ االستناد 
معايير إليو في إعداد تمؾ القكائـ، كيمكف القكؿ أف ىنالؾ العديد مف العكامؿ التي دعت إلى إيجاد 

 ( 15-17: 2007)صيام والخداش،  المحاسبة الدكلية، كمف ىذه العكامؿ:
 .االنتشار الكاسع لمشركات متعددة الجنسيات 
 .كجكد شركات المحاسبة العالمية 
  .زيادة حركة التجارة العالمية بيف الدكؿ 
  .تكفير الكقت كتخفيض تكمفة إعداد البيانات المالية 
  األمكاؿ المستثمرة في األسكاؽ العالمية. الحاجة الممحة إلى حماية 
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 : أهًيت يعايير ننًحاصبت ننذونيت: 2.1.4

 (29-30: 2006)عابدين، تنبع أىمية معايير المحاسبة الدكلية مف خالؿ ما يمي: 
  تكحيد كجيات نظر المنظمات المحاسبية مف خالؿ تكحيد الطرؽ كالممارسات التي يتـ بيا تحديد

يصاؿ نتائج األعماؿ إلى مستخدمي القكائـ المالية المباشريف كغير كقياس األحداث المتش ابية، كا 
 المباشريف، بحيث يمكف االعتماد عمييا كاالستفادة منيا في اتخاذ القرارات المناسبة.

   تساعد معايير المحاسبة الدكلية عمى التخطيط كالمتابعة عمى المستكل القكمي، مما يترتب
 لقكمية صحيحة كتعبر عف الكاقع.عميو أف تككف البيانات ا

  االلتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يؤدل إلى تقميص الفركقات القائمة في األساليب
كالممارسات المحاسبية بيف الدكؿ خصكصان فيما يتعمؽ بقياس األرباح  كالمركز المالي 

 اع المالية.كيجعؿ القكائـ المالية تعبر بصكرة عادلة عف نتائج األعماؿ  كاألكض
  تساىـ المعايير في زيادة ثقة المستثمريف، كالقدرة عمى الحصكؿ عمى التمكيؿ، كما تسيؿ

ىذه المعايير إجراء المقارنة بيف الشركات، كتكفر مصدران متسقان مف المعمكمات عف الكيفية 
 التي يمكف بيا أف تظؿ ىذه المؤسسات بكضع يؤىؿ لممنافسة، كتنفيذ أعماليا بكفاءة.

 طبيؽ معايير المحاسبة الدكلية يعتبر خطكة ميمة باتجاه التعاكف كالتنسيؽ كالتكحيد ت
 المحاسبي بيف الدكؿ المختمفة، كبالتالي تطكير مينة المحاسبة.

  تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية سيكفر جيدان كبيران كأمكاالن طائمة مف قبؿ أعضاء الدكؿ
 ايير المحمية.النامية، كانت ستحتاج إلييا لكضع المع

  إعداد القكائـ المالية كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية بات مطمبان أساسيان إلدراج الشركات في
 البكرصات، كبالتالي انفتاح األسكاؽ المحمية عمى األسكاؽ الدكلية.

 .سالمية  إف استخداـ معايير المحاسبة الدكلية سيسارع في تبني معايير عربية كا 
 ر المحاسبة الدكلية سكؼ يقدـ حماية أكبر لممساىميف كالجميكر بشكؿ عاـ.إف استخداـ معايي 
     .تالفى أكجو التضارب في الممارسات كالبدائؿ المحاسبية 

 : خصائص يعايير ننًحاصبت ننذونيت 2.1.5

إف انتشار الشركات كالمصارؼ متعددة الجنسيات خالؿ الربع األخير مف القرف الماضي 
ة المحاسبية، مع احتمالية زيادة حدكث بعض األخطاء الجانبية التي تؤثر عمى كاف تحديان لممعرف

مستقبؿ المؤسسات، كلمكاجية ىذه األخطاء فإنو يجب تقديـ تقارير مالية مرحمية كقطاعية ممتزمة 
)المجمع بالمعايير الدكلية التي تساعد عمى ترشيد القرارات اإلدارية كذلؾ مف خالؿ تكفر ما يمي: 

 (124:  2001لممحاسبين القا و يين، ال ربي
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 قابمة لمتحقؽ كالتطبيؽ. تتميز بأنيا 
  .تككف في متناكؿ مستخدمييا كفي الكقت المناسب 
 قابمة لممقارنة. ذات 
 الكضكح كالشفافية كالدقة عند عرضيا. 

 

 : ننجهاث ننًضخفيذة يٍ يعايير ننًحاصبت ننذونيت2.1.6

كمات المحاسبية يتـ مف خالؿ تحديد الخكاص الكاجب إف تحديد الجية التي تستفيد مف المعم
تكافرىا في ىذه المعمكمات مف حيث الشكؿ كالمحتكل كطريقة العرض، فعمى سبيؿ المثاؿ فإف 
مكاناتيـ، فيـ  المعمكمات المقدمة لمستخدميف عمى قدر كاؼ مف المعرفة يجب أف يتالءـ كا 

ت بعكس المستخدميف العادييف الذيف يحتاجكف يطمحكف لتكفير الحقائؽ المتعمقة في ىذه المعمكما
لحقائؽ عامة سيمة الفيـ كخالية مف التعقيدات، ىذا كيمكف تصنيؼ الجيات المستفيدة مف 

 المعمكمات كالتقارير المالية المنشكرة إلى ستة أصناؼ أساسية: 
 مجمكعة المساىمكف في ممكية المشركع بمف فييـ المساىمكف الحاليكف كالمتكقعكف في 

 المستقبؿ كحممة السندات القابمة لمتحكيؿ إلى رأس الماؿ.
  مجمكعة المقرضيف بمف فييـ حممة السندات الحالييف كالمتكقعكف ككذلؾ الدائنيف الذيف

 يمكلكف المشركع عمى شكؿ قركض مضمكنة أك غير مضمكنة.
 .مجمكع المكظفيف بمف فييـ اإلدارة كالمستخدميف 
 بمف فييـ المحممكف الماليكف كاالقتصاديكف كاالحصائيكف  مجمكع المحمميف كاالستشارييف

 كالباحثكف كغيرىـ ممف يقدمكف الخدمات االستشارية.
  الحككمة بأجيزتيا ذات العالقة كمصمحة الضرائب كالكزارات كالدكائر المعنية باإلشراؼ

 عمى األمكر التجارية كالصناعية كالسمطات المحمية.
 دافعي الضرائب كالمستيمكيف كاألحزاب السياسية  الجميكر بشكؿ عاـ بما في ذلؾ

 كجمعيات حماية المستيمؾ كجماعة الضغط الديني. 
ىذا كلكي تفي البيانات المالية المنشكرة باحتياجات مستخدمييا في مجاالت االستثمار  

 (Alexander and Britton, 1999,222)كالتمكيؿ يجب تكفر شرطيف  أساسييف ىما: 
  مات التي تكفرىا تمؾ البيانات بالمصداقية ليككف باإلمكاف الكثكؽ بيا  أف تتسـ المعمك

 كاالعتماد عمييا  في عممية اتخاذ القرار.
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  أف تككف المعمكمات قابمة لممقارنة كذلؾ كي تحكز المؤشرات المشتقة منيا عمى قبكؿ عاـ
جراء بحيث يمكف استخداميا أساسان لتقييـ أداء المصارؼ كالكقكؼ عمى مركزىا ال مالي  كا 

 المقارنات بقدر كبير مف المكضكعية.
 

 : ننهيئاث ننًحاصبيت ننًُظًت نهًهُت دونياً وعربياً: 2.1.7

ىناؾ منظمات محاسبية مينية كدكلية كعربية التي كاف ليا دكر كبير في إصدار المعايير 
ثراء الفكر المحاسبي كمعالجة العديد مف المشاكؿ المحاسبية كى  ي: المحاسبية، كا 

 : نجُت ننًعايير ننًحاصبيت ننذونيت 2.1.7.1

لجنة المعايير المحاسبية الدكلية ىي ىيئة خاصة مستقمة تيدؼ إلى تكحيد المبادئ 
المحاسبية المستخدمة مف قبؿ منشآت األعماؿ كمنظمات عالمية، كلقد شكمت المجنة في عاـ 

ا كفرنسا كألمانيا كالياباف كالمكسيؾ ، نتيجة اتفاؽ ىيئات محاسبية مينية مف استراليا ككند1977
( ضمت عضكية لجنة 1983كىكلندا كالمممكة المتحدة كايرلندا كالكاليات المتحدة، كمنذ عاـ )

المعايير المحاسبية الدكلية كافة الييئات المحاسبية المينية كىـ أعضاء االتحاد الدكلي لممحاسبيف. 
    (15: 1999)المجمع ال ربي لممحاسبين القا و يين،

كقد اكتسبت لجنة معايير المحاسبة الدكلية اعترافا دكليا كاسعا بأىميتيا رغـ عدـ كجكد سمطة 
لدييا لفرض معاييرىا كقد التحؽ بيا عدد كبير مف الجمعيات المينية في البمداف المختمفة، كاالتحاد 

قبؿ مجمس يضـ الدكلي لممحاسبة الذم يضـ في عضكيتو مميكني محاسب، كيدار عمؿ المجنة مف 
ممثمي الييئات المحاسبية الثالثة المعينيف مف قبؿ مجمس االتحاد الدكلي لممحاسبيف، كمف أربعة 
منظمات ميتمة بكضع التقارير المالية كتككف عضكية المجمس لمدة سنتيف كنصؼ، كما تضـ 

دكلية لمعيد المدراء المجنة ممثميف عف لجنة التنسيؽ الدكلية لجمعيات المحمميف المالييف كالجمعية ال
المالييف، كتسعى المجنة إلقناع الحككمات كالمنظمات المينية المسئكلة بالمعايير الدكلية كالتأكد مف 
تطبيقيا، كما تسعى المجنة إلقناع الجيات  المشرفة عمى أسكاؽ الماؿ المختمفة بإلزاـ الشركات 

  (Nobes & Parker ,2000:70) بإعداد قكائميا المالية كفؽ المعايير الدكلية

 (IFAC: نالححاد ننذوني نهًحاصبيٍ )2.1.7.2

 1963يعتبر اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف أحد الجيات الدكلية لممينة، كقد تأسس في العاـ
( دكلة مف دكؿ العالـ، 49( منظمة محاسبية مينية مف )36كذلؾ بمكجب اتفاقية تمت بيف )

جعة الحسابات كرفع درجة تكحيد ممارسة المينة مف كييدؼ االتحاد إلى تطكير كدعـ مينة مرا
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معيار، كفي العاـ  36خالؿ إصدار أصكؿ التدقيؽ الدكلية كقد صدر حتى اآلف عف االتحاد 
اعترؼ االتحاد  الدكلي لممحاسبيف بأف المجنة الدكلية ألصكؿ المحاسبة ىي صاحبة  1982

 (.2002:31ي وعموان، )الحيالاألىمية كالحؽ بإصدار أصكؿ المحاسبة الدكلية 

كبذلؾ كضع االتحاد نياية الغمكض كالخالؼ بينو كبيف المجنة مف حيث االختصاص كأىداؼ 
كؿ منيما، حيث يختص االتحاد بمينة المراجعة كيصدر عنو أصكؿ المراجعة الدكلية، كفي المقابؿ 

تحاد الدكلي لممحاسبيف تيتـ المجنة بمينة المحاسبة كيصدر عنيا أصكؿ المحاسبة الدكلية، كيتخذ اال
  (2002:14)جربوع، مف مدينة نيكيكرؾ مقران لو كينبثؽ عف االتحاد سبع لجاف: 

 المجنة الدكلية لمينة المراجعة.  .أ 
 لجنة السمػػػػػكؾ. .ب 
 لجنة تقنية المعمكمات.         .ج 
 لجنة التعميـ المحاسبي.  .د 
 لجنة القطاع العاـ الحككمي.  .ق 
 لجنة العضػػػكية.  .ك 
 ة المالية كاإلدارية. لجنة المحاسب .ز 

 :ننًجًع ننعربي نهًحاصبيٍ ننقاَىَييٍ:  2.1.7.3

 1983تـ تأسيس المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف في العاصمة البريطانية )لندف( في العاـ 
، حيث التقى عدد مف قادة مينة المحاسبة في العالـ العربي في مقر الجمعية البريطانية لممحاسبيف 

، كقد تـ االتفاؽ عمى تأسيس ىيئة مينية تعنى بشئكف مينة المحاسبة كالمراجعة في العالـ القانكنييف
( أسس المجمع جمعية مينية لو في األردف تعرؼ باسـ )جمعية 1984العربي، كبعد عاـ كاحد )العاـ 

مف الحصكؿ عمى  1987المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف(، كتمكنت ىذه الجمعية في العاـ 
ضكية أكبر مجمع ميني في العالـ كىك )االتحاد الدكلي لممحاسبيف( كالمجنة الدكلية لمينة المراجعة، ع

كىي اآلف عضك في مجمس إدارة ىذه المجاف، كيصدر عف المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف مجمة 
دة مينية )شيادة مينية تعرؼ باسـ )مجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف(، كيمنح المجمع شيا

محاسب قانكني عربي( بعد دراسة منياج محدد كاجتياز االمتحانات التي تعقد في مراكز منتشرة في 
 (.17: 2002)جربوع، العديد مف العكاصـ  كالمدف العربية 
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 : االتحاد ال ام لممحاسبين والمراج ين ال رب2.1.7.4
السبعينات مف القرف الماضي في  تأسس االتحاد العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف العرب في

ـ يعرؼ باسـ )المعيد العربي لممحاسبة كالتدقيؽ(، كلو 1979القاىرة، كقد أسس لو معيد في عاـ 
فركع كمراكز امتحانات في معظـ الدكؿ العربية، كيمنح المعيد شيادة مينية تؤىؿ حامميا  لممارسة 

 (.16: 2002)جربوع، مينة المحاسبة كالتدقيؽ في العالـ العربي 
 

 : جم ية المحاسبين والمراج ين الفمسطي ية  2.1.7.5
، كقد تـ 1979تأسست جمعية المحاسبيف كالمراجعيف الفمسطينية في قطاع غزة في العاـ 

، ككاف مف أىدافيا األساسية العمؿ عمى رفع مستكل مينة 1980تسجيميا بصفة رسمية في العاـ 
ميمة لمزاكلتيا، كفقان لألصكؿ العممية كالعممية، كأىـ شركط المحاسبة في قطاع غزة، ككضع قكاعد س

( مف النظاـ األساسي ىك أف يككف العضك حاصال عمى شيادة 3العضكية كما تنص المادة )
، إلى أف زاد العدد 1983عضك( في العاـ  80بكالكريكس محاسبة، كقد تطكر عدد األعضاء مف )

 عضك(. 6000عف ) 2012في العاـ 
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 ننثاَي  ننًبحث

 ال وامل المؤثرة في تب ي م ايير اإلبالغ المالي الدولية وااللتزام بتطبيقها 

 : تمهيد 2.2.0
إف المعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية، ىي المعايير التي أعمف عنيا مجمس معايير 

التي صدرت عف اإلبالغ المالي الدكلية، التي كانت تعرؼ مسبقان باسـ معايير المحاسبة الدكلية 
لجنة معايير المحاسبة الدكلية، كىي الييئة السابقة لمجمس معايير المحاسبة الدكلية، كيمكف أف 

 تكصؼ ىذه المعايير بأنيا ولغة المحاسبة الدكلية المشتركةو 
 

 ( )المسمى والت ريؼ(IFRS: الم ايير الدولية إلعداد التقارير المالية )2.2.1
غ المالية الدكلية بعض المعايير التي تساىـ في ضبط األداء أصدر مجمس معايير اإلبال

، نكردىا في 2003بداية العاـ مع  المالي لمعديد مف العمميات المالية كالمعالجات المحاسبية الالزمة
 ىذه الدراسة لغرض إظيار أىميتيا كدكرىا في ىذا المجاؿ كفقا لمبيانات التالية:

 (معيار اإلبالغ الماليIFRS 1 ك :) ،ىك يتعمؽ بتبني أسس كقكاعد إعداد التقارير المالية
حيث يتكجب عمى الشركة اإلعالف صراحة كبشكؿ كاضح بأف القكائـ المالية معدة كفقان 

 لمعايير اإلبالغ المالي ككفؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في المعيار.
 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 2 كىك يبيف بشكؿ مفصؿ ككاضح المعالجة :) المحاسبية

الكاجب عمى الشركة القياـ بيا في حاؿ استممت الشركة سمعان كخدمات في مقابؿ أسيـ 
عادية مف أسيميا أك أف تقـك بعمؿ التزاـ محدد مبنيان عمى أساس القيمة السكقية ألسيميا 

 العادية أك الممتازة المتداكلة في سكؽ رأس الماؿ.
 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 3كىك يخت :) ص بتبني طريقة الشراء دكف طريقة تجميع

المصالح، كما يتطمب ضركرة تقكيـ كامؿ األصكؿ بالقيمة العادلة كمف الجدير ذكره أف 
 (.22ىذا المعيار يحؿ محؿ معيار المحاسبة الدكلي رقـ )

 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 4 كىك متعمؽ بعقكد التأميف التي تقـك الشركة بإبراميا، حيث :)
 كؿ نشاط التأميف مف حيث اإلفصاح عف البيانات المالية كأسس االعتراؼ كالقياس.تنا

 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 5 كيتعمؽ المعيار بالمكجكدات الثابتة المحتفظ بيا برسـ :)
البيع كالعمميات المتكقفة عف الخدمة كالتي تحتفظ المنشأة بيا بقصد البيع، حيث حؿ ىذا 

 (.35المحاسبة الدكلي رقـ )المعيار محؿ معيار 
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 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 6 كىك ييدؼ بشكؿ أساس إلى تحديد التقارير المالية :)
 الالزمة في حاؿ استكشاؼ المكارد المعدنية أك الطبيعية كفي حاؿ تقييميا محاسبيان.

 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 7كىك يستيدؼ تقديـ اإلفصاحات عف البيانات المال :) ية
 كالتي ستؤدم إلى تقييـ أىمية األدكات المالية في يد إدارة المنشأة.

 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 8 كاليدؼ منو تحديد القطاعات التشغيمية الكاجب :)
 اإلفصاح عنيا بحسب متطمبات المعيار كالذم ىك محكر ىذه الدراسة.

 ( معيار اإلبالغ الماليIFRS 9كىك ييدؼ بشكؿ أساسي إل :) ى كضع مبادئ إلعداد
التقارير المالية لألصكؿ كااللتزامات المالية لمشركة كالتي مف شأنيا أف تعرض معمكمات 

 مالئمة كمفيدة لمستخدمي البيانات المالية سكاءن داخمييف أك خارجييف.
 

 : ال وامل المؤثرة في تب ي م ايير اإلبالغ المالي الدولية .2.32 
 في الرغبة الدكلية في تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية كأىميا:ىناؾ بعض العكامؿ المؤثرة 

 : الب ية األساسية المحاسبية .2.3.12
تؤثر البنية األساسية المحاسبية لمكيانات المالية في المصمحة نحك تبني تطبيؽ معايير اإلبالغ 

 (2010:15)الجرؼ،  :المحاسبية مف المككنات اآلتية األساسيةتتككف البنية المالي الدكلية، ك 
 .كجكد كيانات قكية ذات مصمحة في تنظيـ المعايير كييئات تداكؿ األكراؽ المالية كالبنكؾ كغيرىا 
  كجكد تنظيـ متكامؿ كمستقؿ لتطكير كصناعة المعايير يتضمف بصفة أساسية مجمس مستقؿ

كالدراسات التخاذ القرار، مجمس استشارم متخصص لتقديـ المشكرة كالدعـ، كمركز لمبحكث 
 المحاسبية لتطكير المعايير، مجمس إلصدار التفسيرات التطبيقية الالزمة.

 كجكد ممارسة مينية قكية كمتمثمة في المحاسبيف كمكاتب المحاسبة . 
 كجكد مكارد مالية كبشرية كافية . 

 : الشركات مت ددة الج سيات  .2.3.22
شركات متعددة الجنسيات القياـ بإعداد عادة ما تتطمب األنظمة المحمية التي تتكاجد فييا ال

قكائميا كفقان لممبادئ المحاسبية كالضكابط الصادرة عنيا عمى أف تقكـ بإعادة إعداد قكائميا المالية 
المكحدة في الدكلة األـ ألغراض اتخاذ القرارات الداخمية، كمف ىنا تصبح تكمفة إنتاج معمكمة 

 محاسبية مرتفعة.
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ب المراجعة الكبرل تمـز المعنييف بمراجعة حسابات الشركة األـ عالكة عمى ذلؾ فإف مكات
بدفع أتعاب مراجعة عالية، كتصبح تكمفة إعداد قكائـ مالية مكحدة كمراجعتيا عبئان كبيران عمى تمؾ 
الشركات، كمف ىنا أصبح ىناؾ ضغطان مف جانب الشركات الكبرل كمكاتب المراجعة الكبرل عمى 

 ي لتبني مجمكعة كاحدة مف معايير محاسبية.ىيئات صنع القرار الدكل
كما أف ظيكر الشركات متعددة الجنسيات قد كثؼ الجيكد إلصدار معايير اإلبالغ المالي 
الدكلية مف أجؿ معالجة المشكالت المحاسبية التي صاحبت  قياـ ىذه الشركات، كأبرزىا كيفية 

 (41:2011)المجربي، إعداد البيانات المالية المكحدة. 

 : التداول في األسواؽ ال المية .2.3.32
قتصادية االفي الشركات لتمكينيا مف تنفيذ أنشطتيا  الحاجة المتزايدة إلى رأس الماؿتظير 

، كبالتالي الحاجة شركاتتمؾ ال كحاجة الممكليف  كالمستثمريف  إلى المعمكمات المالية عف المختمفة
 ثمريف كالمقرضيف.تمف المسمعايير محاسبية مكحدة قابمة لمفيـ إلى تطبيؽ 

بيف الدكؿ فإف كؿ شركة سكؼ تككف مطالبة بإعداد  مجمكعتيف  تنسيؽكبذلؾ فإف غياب ال  
ذا ، األكلى كفقان لمعايير دكلة المنشأة كالثانية كفقان لمعايير الدكلة المضيفة، مف القكائـ المالية كا 

اإللزاـ بقكاعد التداكؿ في الدكؿ  تصكرنا تداخؿ العالقات الدكلية عمى ىذا النحك فإف صعكبة
 المالية لمشركات المحمية كالكطنية في الخارج. األكراؽحكؿ دكف قيد كتداكؿ يالمتعددة سكؼ 

كليذا السبب فإف التنسيؽ الدكلي بيف الدكؿ المختمفة بدأ عمى مستكييف، األكؿ المستكل الثنائي  
تداكؿ البيني بيف الدكؿ المتفقة، كالثاني عمى كاإلقميمي الذم يأخذ شكؿ اتفاقيات لتسييؿ عممية ال

 (2010:16)الجرؼ، المستكل العالمي كالدكلي في إطار المنظمات الدكلية العالمية. 

 : االستثمار في األسواؽ ال المية .2.3.42
صعكبة قراءه كفيـ القكائـ  في األجنبية االستثماراترافؽ عمميات تالمشكمة التي تظير 

فقان لممعايير المحاسبية لمدكؿ المستثمر فييا، كمع القيكد المفركضة عمى قدرات المالية المعدة ك 
جنبي في فيـ األمكر المحاسبية أصبح يمجأ إلى المحمميف المالييف كالمؤسسات المستثمر األ

ادة تكمفة االستثمار كليذا بدأت الدكؿ المستثمر فييا تبحث عف أبسط يكبالتالي ز ، ستثماريةاال
تي تخفض ىذه التكمفة كمنيا تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية إما بصكرة مطمقة أك القكاعد ال

القكائـ المالية مع اإلفصاح عف ىذه  إعدادختالفات ضئيمة جدان عند بصكرة متكافقة تجعؿ اال
 .   االختالفات في القكائـ المالية
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الشركات عندما تنشأ   ءأدايصعب في الكقت الحاضر تفيـ أنو  (42:2012)المجربي، كيرل 
المعمكمات المالية في مكاقع جغرافية مختمفة حيث العديد مف ىذه الشركات تعد قكائميا المالية  
باستخداـ قكاعد كمعايير كتشريعات محاسبية مختمفة، كبالتالي تكجد مقاييس أك قيـ مختمفة لنفس 

بالغ  قتصادية، كمف ىنا جاءت الحاجة الماسة لكجكد معايحداث االاأل ير محاسبية متجانسة كا 
 مالي بمغة محاسبية كاحدة.

فتقار لقكاعد محاسبية متناغمة حكؿ العالـ يقؼ عائقان بالنسبة لعكلمة رأس الماؿ،  كيحد فاال
حة كقياـ استثمارية المتمف قدرة المستثمريف في اتخاذ قرارات مبنية عمى المعرفة بالبدائؿ اال

ستثمارية  كبالمثؿ المالية اآلخريف بعممية المقارنة لمفرص االالمستثمريف كمستخدمي البيانات 
، حيث أف دائيا  مقارنة مع الشركات المنافسةأبالنسبة لمشركات مف أجؿ قياس كتقييـ أكضاعيا ك 

 ثر عمى ما يمي: ؤ فتقار لقابمية المقارنة بيف القكائـ المالية العالمية ياال
  حدكدىا الجغرافية.قرار الشركة بخصكص القياـ بأعماؿ خارج 
 راتيـ حكؿ مراجعة كتحميؿ كفاءة الدائنيف  يتكصيات المحمميف المالية كتكصياتيـ كتقد

 لممنشأة األجنبية.
 ستثمار الدكلي.قدرة أم مستثمر التخاذ قرارات اقتصادية رشيدة فيما يتعمؽ بفرص اال 
 .قرار المنظمة المحمية بالنسبة لتعامؿ مع المكرد األجنبي 

 

 مدى االلتزام بتطبيؽ م ايير اإلبالغ المالي الدولية : .2.42
يتضح مف أىداؼ إصدار معايير المحاسبة الدكلية أف تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية يككف 
في الغالب اختياريان باعتبارىا تمثؿ معايير إرشادية غير ممزمة دكليان، كبالتالي تككف األكلكية في التطبيؽ 

ئـ المالية في الدكلة لممعايير كالنظـ كالقكانيف المحمية بما ال يتعارض مع معايير اإلبالغ عند إعداد القكا
 (24:2002)جربوع وحمس، المالي الدكلية حيث يراعى ما يمي: 

  إذا كانت المعايير المطبقة في القطر أقؿ قكة مف المعايير التي اقرىا االتحاد الدكلي
(IFACتطبؽ معايير االتحاد الدكل ،).ي 

   إذا كانت المعايير المطبقة في القطر أكثر كأشد قكة مف معايير اإلبالغ المالي الدكلية
 تطبؽ معايير القطر التي تؤدل فيو الخدمة.

  إذا كانت المعايير المطبقة في الدكلة األـ صالحة كأقكل كأشد صرامة مف المعايير في
 القطر الذم تؤدل فيو الخدمة تطبؽ معايير القطر األـ.
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 : ال وامل التي تساعد وتدعم تطور وا تشار م ايير اإلبالغ المالي الدولية.2.52
 ىناؾ عكامؿ تساعد في تطكر كانتشار معايير اإلبالغ المالي الدكلية بحسب التالي:

 . (125: 2004)حميدات،
 الي.إف تبني الدكؿ النامية ليذه المعايير الدكلية ييدؼ إلى اكتساب تمثيؿ عالمي لإلبالغ الم 
   تساعد معايير اإلبالغ المالي الدكلية في تحسيف عممية المقارنة  لمقكائـ المالية كجعميا

 ستخداـ عبر البمداف المختمفة خاصة مع تسارع نمك أسكاؽ الماؿ العالمية.أسيؿ لال
  يا، حيث يصعب عمى فيمفيدة لمدكؿ النامية التي تفتقر إلى كجكد معايير خاصة تعتبر

 يا نظران لمحدكدية اإلمكانيات المادية كالفنية لدييا.فيير معايير خاصة تمؾ الدكؿ تطك 
  جانب مف جية، كتكحيد القكائـ مفيدة لمشركات متعددة النشاط لخدمة عمالئيا األتعتبر

 خرل.أالمالية مف جية 
 .تساعد المستثمر العالمي الذم يرغب باالستثمار عالميان 
 كلكف  خرل بسبب السيادة الكطنية،أحاسبية لدكلة مف الصعب تبني دكلة معينة لمعايير م

تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية الصادرة مف جية محايدة ومجمس معايير محاسبية 
 عالميةو يمقى استحسانا كقبكالن.

  ساس معايير محاسبية مكحدة  أإف كجكد خصائص نكعية لمبيانات المالية المبنية عمى
 كقابمية لممقارنات ليذه البيانات. الئمةكمعالميان يعطييا ثقة أكبر 

  خصكصان في تقييـ األصكؿ المعركضة لمخصخصة ،وغراض العكلمة كالتخاصيأتخدـ . 
  تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية يحقؽ لمبيانات المنشكرة المعدة كالمدققة بمكجب  تمؾ

  كالقابمية لممقارنة.كذلؾ باإلضافة  إلى سمتي القبكؿ العاـ  ةالمعايير سمة المكثكقي
لزاـ ىناؾ ىذا كمف الجدير بالذكر أف ىنالؾ  تشريعات دكلية يعتبر إصدارىا بمثابة تأييد كا 

لممجتمع الدكلي في اتجاه تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية، كفي ىذا السياؽ فقد تـ إدراج 
 (2010:11 )الجرؼ،ما: الغ المالي الدكلية ىبمعايير اإلتطبيؽ  كتأييدلدعـ  ميميف مصدريف
  األولالمصدر: ( مساىمة المنظمة الدكلية لمبكرصات العالميةIOSCO) International 

Organization of Securities Commissions  في معايير اإلبالغ المالي الدكلية
قرارىا كالتكصية باستخداميا في كؿ  كتتمثؿ تمؾ المساىمة في مراجعة تمؾ المعايير كا 

 لقيد كالتداكؿ الخارجي لمشركات.عمميات ا
 :الصادر عف البرلماف األكركبي الذم يمـز  (2002لسنة  1606التشريع رقـ ) المصدر الثا ي

بأف تبدأ في استخداـ معايير  الشركات العاممة أك المقيدة في أم دكلة مف دكؿ اإلتحاد األكركبي
 (.2005يناير  1عة  كذلؾ اعتباران مف )القكائـ المالية المجتم إعداداإلبالغ المالي الدكلية في 
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 : يعىقاث حبُي ننذول نًعايير نإلبالغ ننًاني ننذونيت:.6.22

 (126 :2004 )حميدات،: أىمياىنالؾ معكقات تقؼ في سبيؿ تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية 
 )...عكامؿ تتعمؽ بكؿ دكلة حدة )سياسية كاقتصادية كتنظيمية 
 ريعات كالقكانيف الكطنية السائدة كالحالة السيادية كبيف معايير كجكد تضارب بيف التش

 اإلبالغ المالي الدكلية.
 .صعكبة استبداؿ المعايير المحمية بمعايير محاسبية أخرل 
 .صعكبة تطبيقيا عمى المؤسسات الصغيرة 
 .صعكبة التنسيؽ بيف االختالفات المكجكدة في المعايير المحاسبية في مختمؼ دكؿ العالـ 
 قتصادية كاالجتماعية  ختالؼ المغة كالثقافة كالتقاليد كمستكل التعميـ كدرجة التنمية االا

 كنظاـ الضرائب كغيرىا.
  تبني معايير اإلبالغ المالي الدكلية إضافة إلى معايير محمية يخمؽ عبئان متزايدان  بخصكص

 تطبيؽ المعايير.
 بيؽ ىذه المعايير مع كجكد الدعـ  الحاجة لكجكد جمعيات أك ىيئات كىيئة قكية إللزاـ تط

 الحككمي ليا.

 : يُافع حطبيق يعايير نإلبالغ ننًاني ننذونيت.6.22  

معايير اإلبالغ المالي الدكلية، فإنيا تعتمد لغة اإلبالغ المالي العالمية عندما تعتمد الشركات 
عالمية، كىذا يعني التي تؤىؿ الشركة بأف يصبح إبالغيا المالي مفيكمان كمقركءان في السكؽ ال

إمكانية اختراؽ أسكاؽ رأس الماؿ العالمية كتخفيض تكاليؼ انتقاؿ األمكاؿ ككضع أنفسيـ عمى 
خارطة االستثمار العالمي، فيناؾ منافع كمساكئ لتبني كاستخداـ معايير اإلبالغ المالي كىي 

 (2012)المجربي، كالتالي: 
 المحاسبية المتبعة عمى الشركات  تسمح لممجمكعات متعددة الجنسيات بتطبيؽ النظـ

كالفركع التابعة ليا، التي تساعد عمى تحسيف عمميات االتصاؿ فيما بينيا كمف جكدة  
  اإلبالغ اإلدارم كبالتالي تؤثر عمى عمميات اتخاذ القرارات عمى مستكل المجمكعة ككؿ.

 ركات مكضع مقارنة  في ظؿ المنافسة المتزايدة فإف معايير اإلبالغ المالي الدكلية تضع الش
 مقابؿ الشركات ذات النشاط المماثؿ.

  الشركات التي ال تطبؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية أك التي ال تستطع بسبب التشريعات
كالقكانيف المحمية لف يككف بمقدكرىا مقارنة نفسيا مع الشركات األخرل مما يحد مف قدرتيا 

 عمى جذب رؤكس األمكاؿ. 
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 مستثمريف مما يسمح  بتدفؽ االستثمارات األجنبية المباشرة. إعادة الثقة لم 
  زيادة الشفافية كالفعالية في حسابات الشركة كىك ما يسمح  بالتحديد الدقيؽ لمصحة المالية

 ليا كمف ثـ اتخاذ القرارات اإلستراتيجية الالزمة.
 في البكرصة. إمكانية المقارنة بيف القكائـ المالية، خاصة بالنسبة لمشركات المدرجة 
  تشجيع ظيكر كتطكير األسكاؽ المالية كمف ثـ التخفيض مف التكاليؼ كالحصكؿ عمى

 رؤكس األمكاؿ بالنسبة لمشركات.
  تطكير نظاـ المعمكمات المالية في الشركة مف خالؿ التحسيف المستمر لممعمكمات التي

 يتطمبيا تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية.
 

 بتطبيؽ م ايير اإلبالغ المالي الدولية ختصةم: الجهات ال2.2.8
 فيما يمي الجيات التي يتكجب عمييا تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية كىي:

 تمتـز بتطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية جميع الشركات المساىمة الشركات المساهمة :
 صات(.العامة التي يتـ تداكؿ أسيميا في ىيئات أسكاؽ الماؿ )البكر 

 :كينصح بتطبيؽ   شركات القطاع الخاص غير المساىمة كىي الشركات غير المساهمة
المعايير لما ستحققو مف منافع عمى مستكل األداء الداخمي كفي تعامميا مع الشركات  ىذه

 المالية الكطنية كالدكلية.
 :معيار فقد أصدر مجمس معايير اإلبالغ المالي الدكلية  الشركات الصغيرة والمتوسطة

خاص بالشركات الصغيرة كمتكسطة الحجـ  كىي معايير مبسطة تركز عمى احتياجات 
تمؾ الشركات، كىكذا كسيككف لمبمداف العربية إمكانية اعتماد كتطبيؽ معايير اإلبالغ المالي 

 الدكلية العامة لمشركات الكبرل  كمعايير مبسطة لمشركات المبسطة كالصغيرة.   
ليا معايير اإلبالغ المالي الدكلية يحقؽ المذككرة بتطبيؽ الشركات إلزاـ كمف الجدير ذكره أف 

تسييؿ تعامالتيا المالية اليادفة لمحصكؿ عمى ك ضافية سكاء مف حيث مصداقية قكائميا إمزايا 
تمكيؿ أك في فتح أسكاؽ جديدة خارج القطر الذم تعمؿ فيو أك مف خالؿ اعتمادىا ضمف الشركات 

الفئات أيضا االلتزاـ بمعايير اإلبالغ تمؾ المعايير، كما أف بإمكاف الشركات خارج الممتزمة دكليان ب
      . المالي الدكلية كلكف بصكرة اختيارية دكف إلزاـ
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 المبحث الثالث 
 اإلفصاح المحاسبي عسس

 : تمهيد 2.3.0
لزاـ قكانيف الشركات في مع اإلفصاحمبدأ  أىميةظيرت  ظـ مع ظيكر الشركات المساىمة كا 

العمكمية  جمعياتياالدكؿ عمى ضركرة نشر القكائـ المالية ليذه الشركات قبؿ االجتماع السنكم ل
 ذلؾ أدم فقد كنتيجة لزيادة حجـ االستثمارات كالمضاربة في أسيـ الشركات ،(108:  2001)جربوع

كبخاصة   كاف لتعدد األطراؼ المستفيدة مف الشركة، كقد فصاحإلى زيادة الطمب عمى مزيد مف اإل
دكر عظيـ في نشكء اإلفصاح الذم تمثؿ في  ياكثرة المساىميف كتككيميـ اإلدارة بتسيير نشاط

ثـ تطكر األمر  عالف عف ميزانية الشركة التي تمخص مركزىا المالي في فترة معينةالبداية في اإل
تقكـ باستثمارىا مكاؿ التي زيادة الحاجة إلى شخص يقكـ بعممية التحقؽ مف كفاءة استخداـ األإلى 

في تمؾ الشركات كيتـ ذلؾ عف طريؽ مدقؽ الحسابات الذم يجب أف يككف شخص محايد 
 .(2006:17)المطار ة، 
مف خالؿ  العمميات المالية كاإلفصاح عنيا في معالجة  المحاسبية ممارساتنظران لتعدد الك 

ما تراه مناسبان مف الطرؽ  ارشركة الحرية في اختي فإف لكؿ ميزانيتيا كتقاريرىا المالية األخرل،
)القاضي، دارة العميا مناسبان، عماليا كفؽ ما تراه اإلأعالف عف نتائج المحاسبية التي تمكنيا مف اإل

 .       (23: 2001وحمدان،
، حدثت أزمة كساد عامة سميت باألزمة 1933حتى   1929ىذا كخالؿ الفترة مف عاـ

لى إفالس الكثير مف الشركات الصغيرة كمتكسطة الحجـ، مما االقتصادية الكبرل، كأدت تمؾ األزمة إ
تطمب األمر لجكء العديد مف الشركات إلى االقتراض لمحاكلة درء اإلفالس كخكفان مف ىبكط أسعار 
أسيميا مما يسرع في إفالسيا كغالبان ما كاف يتـ التضميؿ عف طريؽ إقرار سياسات محاسبية تؤدم 

دة األرباح بشكؿ مغاير لمكاقع، أما المساىمكف أك المقرضكف الذيف إلى رفع قيمة األصكؿ أك زيا
كانت مصالحيـ تتضرر مف جراء األخذ بيذه البيانات فكانكا يمجئكف إلى القضاء لمساءلة المحاسب 
كالمدقؽ كاإلدارة، ككثيران ما كانت أحكاـ تصدر ضد المدقؽ أك المحاسب أك اإلدارة دفاعان عف مصالح 

 ي ضد الغش، كقد أدل ذلؾ إلى ما يمي:المجتمع المال
  مطالبة الدكلة كالمجتمع المالي بكضع مبادئ لممحاسبة إللزاـ اإلدارة في مختمؼ الشركات

بالتقيد بيا كحماية المحاسبيف مف ضغكط اإلدارة  كالتقميؿ مف  المخاطر التي يتعرض ليا 
المحاسبية التي تراىا  المجتمع المالي بسبب ترؾ الحرية  لمشركات في اختيار الطرائؽ

 (103:  2006)لطفي، مناسبة.
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 ( إنشاء ىيئة تداكؿ األكراؽ الماليةSEC عاـ )التي تتكلى  مراقبة تداكؿ األكراؽ  1934
المالية مع تمتعيا بحؽ فرض أيو قيكد عمى الشركات المتداكلة أسيميا ككما صدر قانكف 

مقا باإلفصاح  حيث يتطمب ىذا القانكف كالذم يعد قانكنان  متع  1933األكراؽ المالية عاـ 
نشر معمكمات مالية بصكرة دكرية مف خالؿ تقارير كقكائـ مالية تقدـ لييئة تداكؿ األكراؽ 
المالية كتصبح متاحة لجميع مف يريد اإلطالع عمييا حتى يتمكف المستثمر مف اتخاذ 

 (1995:39)عبد اهلل،  القرارات الرشيدة.
ثر تفاقـ أزمة الكساد   –ـ 1933الكبير سعت الييئات المحاسبية المينية خالؿ الفترة كا 

ـ إلى البحث عف مبادئ محاسبية مقبكلة عمكما تككف أساسان لإلفصاح المحاسبي مع 1973
ـ أكد المعيد األمريكي لممحاسبيف 1933التركيز خصكصان عمى مبدأ اإلفصاح الكامؿ، فمنذ عاـ 

 حاسبة بمبدأيف ىما: القانكنييف عمى ضركرة التزاـ مينة الم
 .مبدأ اإلفصاح الشامؿ كالكامؿ 
  .كمبدأ الثبات في إتباع النسؽ الكاحد 

كمازاؿ ىذاف المبدآف يمثالف حتى اليكـ مركزا محكريان ضمف مجمكعة المبادئ المحاسبية، 
كلقد تكسع اإلفصاح تدريجيان فمقد أضيفت إلى قائمتي الدخؿ كالمركز المالي  قائمتاف جديدتاف  

ىما قائمة التدفقات النقدية لإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالنقدية كقائمة التغير في حقكؽ ك 
 المساىميف لإلفصاح عف التغيرات في حقكؽ المساىميف.

كفي ضكء ما سبؽ يتبيف أف مف أىـ أسباب نشكء مبدأ اإلفصاح يعكد إلى عدة عكامؿ تتعمؽ 
مة البيانات المالية كاإلفصاح عنيا بصكرة عادلة كثابتة باألزمات االقتصادية كالحاجة إلى دقة كسال

 كمتكازنة  كما أف العكامؿ التالية تعتبر مف ضمف أسباب نشكء اإلفصاح:
 .ظيكر الشركات  المساىمة العامة 
 .األزمات االقتصادية خاصة الكبرل كالعالمية 
  .ظيكر الحاجة إلى معمكمات محاسبية  دقيقة كصحيحة 

 فصاح : ماهية اإل2.3.1
تناكلت العديد مف الكتابات مكضكع اإلفصاح كأكضحت بأنو يتمثؿ في المعمكمات التي 
تنشرىا اإلدارة لمجيات الخارجية مف مستخدمي القكائـ المالية بيدؼ مقابمة احتياجاتيا المختمفة مف 
ة المعمكمات المتعمقة بأعماؿ الشركة كيشمؿ اإلفصاح أيو معمكمات محاسبية أك غير محاسبي

فيك بالتالي  (2003:96)خشارمة، تاريخية كمستقبمية تصرح عنيا اإلدارة كتضمنيا التقارير المالية 
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يظير القكائـ المالية لجميع المعمكمات األساسية التي تيـ الفئات الخارجية عف المشركع بحيث 
 (.1995:39)عبد اهلل،تعينيا عمى اتخاذ القرارات الرشيدة 

ح المحاسبي أحد شقي الكظيفة المحاسبية كىك جكىر النظرية المحاسبية ىذا كباعتبار أف اإلفصا
فيك ينطكم عمى اإلعالف المدركس بطريقة اختيارية أك إجبارية لبعض ما لدل اإلدارة مف معمكمات 
كبيانات ذات صفة اقتصادية نافعة لألطراؼ الخارجية المعنية ذات السمطة كالمكارد المحدكدة لمكصكؿ 

 المعمكمات كذلؾ باستخداـ أدكات معينة كتحقيقان ليدؼ معيف.إلى مثؿ ىذه 
 

 : عهمية اإلفصاح 2.3.2
قتصاد، حيث تشكؿ عامالن ميمان في تعتبر الشركات المساىمة مف القطاعات الميمة في اال

ازدىار األعماؿ كتقكـ بالمحافظة عمى الثقة في االستثمار كاالقتصاد، كذلؾ مف خالؿ عالقتيا 
ككمية كمف خالؿ تقيدىا بالتشريعات كاألنظمة المفركضة عمييا، لذلؾ فإف البيانات بالجيات الح

كأف  قتصادية،المالية ليذه الشركات تعتبر مف المصادر اليامة لممعمكمات بالنسبة لمتخذ القرارات اال
الي قتصادية في تقييـ المركز الماإلفصاح الكافي في ىذه البيانات سكؼ يساعد متخذم القرارات اال

 .  اكاألعماؿ كاإلنجازات التي تقكـ بيا الشركات، كفيـ الميزات كالمكاصفات الخاصة بطبيعة أعمالي
كنظران لضخامة حجـ رأس الماؿ كاألصكؿ، فإف ذلؾ يتطمب كجكد درجة عالية مف اإلفصاح 

كاألحداث  كالشفافية في القكائـ المالية، كذلؾ بتقديـ معمكمات يتـ االسترشاد بيا لقياس العمميات
يصاليا لممستفيديف  كالظركؼ التي تؤثر عمى القكائـ المالية  لمشركات المساىمة كنتائج أعماليا كا 
بيدؼ إعطاء الصكرة الصحيحة في الكقت المالئـ التخاذ القرارات بناءن عمييا، لذلؾ فإف تطبيؽ 

ئـ المالية تؤدم إلى معايير اإلبالغ المالي الدكلية المتعارؼ عمييا يعطي مصداقية أكبر لمقكا
إمكانية االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات المالية، كما انتشار تطبيؽ ىذه المعايير يؤدم إلى سيكلة 
ككاقعية مقارنة البيانات المالية لمشركات كما يؤمف مستكل مف الكضكح كالشفافية لمبيانات المالية 

 لطمأنة متخذم القرارات االقتصادية.
باحث يرل أف اإلفصاح في القكائـ المالية يعتبر سببان أكليا كميما ن في كعمى ما سبؽ فال

حصكؿ ثقة المتعامميف بالقكائـ المالية  كما أنو مرتبط ارتباطان كثيقان مع تطبيؽ معايير اإلبالغ 
 المالي الدكلية كالذم يعتبر نتيجة حتمية لتطبيؽ ىذه المعايير.
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 .: عهداؼ اإلفصاح 2.3.3
 (Belkaoui, 2004 :266)ح المحاسبي إلى تقديـ معمكمات لممستخدميف مف أجؿ: ييدؼ اإلفصا

  كصؼ العناصر المعترؼ بيا كتقديـ المقاييس ذات العالقة بيذه العناصر بخالؼ المقاييس
 المستخدمة في القكائـ المالية مثؿ وتقدير القيمة العادلة لبنكد الميزانية العمكميةو.

  بيا كتقديـ مقاييس مفيدة ليذه العناصر مثؿ مبمغ الضرائب كصؼ العناصر غير المعترؼ
 المؤجؿ غير المعترؼ بو، ككصؼ الضمانات التي عمى المنشأة مقابؿ الديكف.

   تكفير معمكمات لمساعدة المستثمريف كالدائنيف لتقييـ المخاطر كاالحتماالت لمعناصر
 المعترؼ بيا كغير المعترؼ بيا.

 تي تسمح لمستخدمي القكائـ المالية بعمؿ المقارنات بيف السنكات.تقديـ المعمكمات الميمة ال 
 .تقديـ معمكمات عف التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة المستقبمية 
 .مساعدة المستثمريف لتقييـ العائد عمى استثماراتيـ 

كعمى ما سبؽ تتضح أىداؼ كأىمية االفصاح بالنسبة لمفئات المستخدمة لمقكائـ المالية 
كات خاصة الشركات المساىمة كالتي يتـ تداكؿ أسيميا في األسكاؽ المالية ، كالتي تعتبر لمشر 

 قكائميا مصدر المعمكمات األكؿ كاألىـ ليؤالء المستخدميف لقكائميا المالية. 

كعمى الرغـ مما تعكسو متطمبات تحقيؽ أىداؼ اإلفصاح إال أنو قد تبرز بعض المعكقات التي 
 ا االفصاح كالتي يجب عمى المنشأه محاكلة التغمب عمييا كمف ذلؾقد تحد مف  نطاؽ ىذ

 (2008)عاشور::
  العمؿ عمى تكفير معمكمات عف المنشأة لممنافسيف لالستفادة منيا كاستخداميا ضد المنشأة

 األمر الذم قد يضر بمصالحيا.
  رباؾ بيف الذيف يحاكلك ف فيـ زيادة كمية المعمكمات المفصح عنيا سيؤدم إلى تشكيش كا 

 كاستخداـ ىذا الكـ الكبير مف المعمكمات.
 فصاح عف المزيد مف المعمكمات يعد أمر مكمؼ مما يجعؿ اإلدارة ترفض التكسع في اإلفصاحإف اإل. 
  كجكد شؾ في ثقة المستخدميف مف المعمكمات اإلضافية المفصح عنيا كما أف المعمكمات

قكائـ المالية انخفاض في النشاط قد يدفع اإلضافية قد تضر بالشركة مثالن في حالة أظيرت ال
ذا أظيرت ارتفاع في حجـ النشاط قد يدفع العماؿ إلى  ،أمكاليـذلؾ المستثمريف إلى سحب  كا 

 طمب حصة أكبر مف األرباح المتكقعة قبؿ أف تتحقؽ.
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 عف فصاح اختياريا خشية اإلدارة مف الدعاكل القضائية التي قد ترفع عمى الشركة إذا ما قامت باإل
تنبؤاتيا بالدخؿ المتكقع ككانت ىذه التنبؤات مفرطة بالتفاؤؿ فإف المستثمريف يمكنيـ مقاضاة تمؾ 

دارتياالشركة   لتعكيضيـ عف الخسائر التي تعرضكا ليا نتيجة اعتمادىـ عمى التنبؤ الخاطئ. كا 

 : ع واع اإلفصاح 2.3.5
 (2009، )الج برييمكف تصنيؼ اإلفصاح مف حيث األىداؼ إلى ما يمي: 

 : اإلفصاح الكامل 2.3.5.1
م معمكمات ذات أثر محسكس عمى ىمية تغطيتيا ألأيقصد بو شمكلية التقارير المالية ك 

ساسي يعتمد عميو في أالقارئ كأىمية ىذا النكع مف اإلفصاح مف أىمية القكائـ المالية كمصدر 
ة المحاسبية بؿ يمتد إلى بعض اتخاذ القرارات كال يقتصر اإلفصاح عمى الحقائؽ حتى نياية الفتر 

 الكقائع الالحقة لتكاريخ القكائـ المالية كالتي ليا تأثير عمى مستخدمييا.

 : اإلفصاح ال ادل 2.3.5.2
القكائـ المالية  صدارييدؼ إلى الرعاية المتكازنة الحتياجات جميع األطراؼ المالية إذ يتكجب إ

 فئة معينة عمى مصمحة الفئات األخرل. يقدـ أك يفضؿ مصمحة كالتقارير بالشكؿ الذم ال

 : اإلفصاح المالئم2.3.5.3
اإلفصاح الذم يراعي حاجة مستخدمي البيانات كظركؼ المنشأة كطبيعة نشاطيا إذ أنو  ىك

بؿ األىـ أف تككف ذات قيمة كمنفعة بالنسبة ، ليس مف الميـ فقط اإلفصاح عف المعمكمات المالية
 ناسب مع نشاط المنشأة كظركفيا الداخمية.تكت لقرارات المستثمريف كالدائنيف

 : اإلفصاح الوقائي 2.3.5.4
ىك اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية بالشكؿ الذم يجعؿ التقارير المالية غير مضممة 
لمستخدمييا كخاصة المستثمر منيـ حيث ييدؼ ىذا النكع مف اإلفصاح إلى حماية المجتمع المالي 

 )التقميدم( كيتطمب الكشؼ عف األمكر اآلتية:كيسمى باإلفصاح الكقائي 
 السياسة المحاسبية. 
 التغير في السياسة المحاسبية. 
 تصحيح األخطاء في القكائـ المالية . 
 المكاسب كالخسائر المحتممة .  
 رتباطات الماليةاال.  
 األحداث الالحقة .  
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 : اإلفصاح التثقيفي2.3.5.5
حيث ظيرت المطالبة باإلفصاح المالئمة، أىمية ظير ىذا النكع مف اإلفصاح إثر تزايد ي

عف المعمكمات المالئمة التخاذ القرارات كاإلفصاح عف مككنات األصكؿ الثابتة كالمخزكف السمعي 
 .كاإلفصاح عف سياسة اإلدارة المتبعة بتكزيع األرباح كاليياكؿ التمكيمية لممؤسسة

 

 : عساليب وطرؽ اإلفصاح 2.3.6
ككسائؿ اإلفصاح المحاسبي كالتي يمكف أف تساعد مستخدمي يكجد العديد مف طرؽ 

خرل عمى طبيعة أالمعمكمات عمى فيميا كاتخاذ القرار الصحيح كتتكقؼ المفاضمة بيف طريقة ك 
 ستخداـ:شيكعان في اال كسائؿ اإلفصاحالمعمكمات المطمكبة كأىميتيا النسبية كفيما يمي أكثر 

 (2009)الج بري، 
 

 ن خالل القوائم المالية : اإلفصاح م2.3.6.1
حيث يتـ ظيكر المعمكمات األساسية في صمب القكائـ المالية بطريقة تساعد عمى اإلفصاح 
مف حيث شكؿ كترتيب ىذه القكائـ كعمى سبيؿ المثاؿ قائمة المركز المالي تظير بنكد أصكؿ 

 كخصـك المنشأة كحقكؽ الممكية.
 

 ومت ارؼ عميها : اإلفصاح باستخدام مصطمحات واضحة 2.3.6.2
مما ال شؾ فيو أف استخداـ المصطمحات الكاضحة كمقدار التفصيؿ في المعمكمات ال يقؿ 

كيجب أف تستخدـ المصطمحات  أىمية عف اإلفصاح في صمب القكائـ المالية السابؽ اإلشارة إلييا،
حيد المعمكمات مع مراعاة تك  يالتي تعبر عف المعنى الدقيؽ كالمعركؼ جيدان لدل مستخدم

ال أصبح  المصطمحات لنفس المعاني في جميع التقارير حتى يستفيد مستخدـ المعمكمات منيا كا 
 في حالة حدكث العكس. اإلفصاح مضمالن 

 

 : اإلفصاح من خالل الم مومات بين األقواس 2.3.6.3
يتـ ذلؾ في صمب القكائـ المالية في حالة بعض البنكد التي يتعذر فيميا مف عناكينيا فقط 

ف إسياب كتطكيؿ لذلؾ يمكف شرح مثؿ ىذه البنكد كمالحظات مختصرة بيف األقكاس مثؿ طريقة دك 
لى غير ذلؾ مف المالحظات /تقييـ بند معيف  . األصكؿ المقيدة برىف أك إجراء شرح مختصر كا 
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 : اإلفصاح من خالل المالحظات والهوامش 2.3.6.4
ات قد يصعب تكفيرىا في صمب القكائـ كىي مف كسائؿ اإلفصاح اليامة لما تكفره مف معمكم

  .المالية إال أنو ال يجكز االعتماد عمييا بدرجة كبيرة في اإلفصاح عكضان عف التقارير المالية
      

 : اإلفصاح من خالل التقارير والجداول الممحقة 2.3.6.5
كتستخدـ ىذه الكسيمة إلظيار بعض المعمكمات اإلضافية كالتفاصيؿ التي يصعب بؿ 

ستحيؿ إظيارىا في صمب القكائـ المالية كقد تستخدـ ىذه الكسيمة ضمف كسيمة المالحظات ي
 في صكرة تقارير مستقمة أك غير ذلؾ. أككاليكامش 

 

 : اإلفصاح من خالل تقرير رئيس مجمس اإلدارة 2.3.6.6
مات كىذا التقرير يعتبر متممان لمقكائـ المالية كالذم بدكنو يصعب تفسير الكثير مف معمك 

 القكائـ المالية.
 

 : اإلفصاح من خالل تقرير المراجع الخارجي2.3.6.7
كىك يعتبر كسيمة إفصاح ثانكية كليست رئيسية حيث أنو يمكف أف يؤكد إفصاح أك عدـ 

 .إفصاح معمكمات معينة عف طريؽ المالحظات أك التحفظات التي يذكرىا المراجع في تقريره
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 ارفصـ  ارثارث

صاح ر مطاعاع ار شغي ية ارعرض لاإلف"
 ("8)لفك معياس اإلبالغ املايل سلحم 
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 الفصل الثالث
 (8)ال رض واإلفصاح لمقطاعات التشغيمية وفؽ م يار اإلبالغ المالي رقم

 

 : مقدمة3.1.0
( بإجراء العديد مف التعديالت عمى معايير IASBقاـ مجمس معايير المحاسبة الدكلية )

ر معايير اإلبالغ المالي الدكلية لتحؿ تدريجيان مكاف تمؾ المعايير، كذلؾ المحاسبة الدكلية كبدأ بإصدا
ألسباب تتمثؿ في زيادة التناغـ بيف متطمبات المعايير الدكلية كمتطمبات معايير المحاسبة األمريكية 

(GAAP كالصادرة عف مجمس معايير المحاسبة األمريكية، كجاءت بعض التعديالت استجابة )
 .2008مة المالية العالمية كالتي اشتد أثرىا في النصؼ الثاني مف عاـ لتداعيات األز 

والتقارير القطاعيةو كحؿ  14كقد جاء ضمف التعديالت إلغاء معيار المحاسبة الدكلي رقـ 
تحديد القطاعات لكيأتي ىذا الفصؿ ( القطاعات التشغيمية، 8محمو )معيار اإلبالغ المالي( رقـ )

 يؽ كضكابط اإلفصاح كما يمي:التشغيمية كنطاؽ التطب
 

 : التسمسل التاريخي لمم يار 3.2.0
( )القطاعات التشغيمية( كنتيجة لمتعديالت في معيار 8جاء معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )

( )التقارير القطاعية(، حيث قامت لجنة معايير المحاسبة الدكلية في 14المحاسبة الدكلية رقـ )
( كالمتعمؽ بالتقارير القطاعية، كالذم يتطمب مف 14ر المحاسبة الدكلي رقـ )بإصدار معيا  1981عاـ

قطاعات األعماؿ كالقطاعات الجغرافية اإلفصاح عف: )اإليرادات الخارجية، اإليرادات مف التحكيالت 
بيف القطاعات، قائمة تسكية لشرح الفرؽ بيف إجمالي المبيعات كالمبيعات القطاعية في حالة كجكد فرؽ، 

القطاعية، كقائمة بالخدمات التي يقدميا كؿ قطاع، كاألساس المتبع في  كاألرباح القطاعية كاألصكؿ
تـ إعادة صياغة معيار المحاسبة الدكلي رقـ  1991تسعير التحكيالت فيما بيف القطاعات(، كفي العاـ 

( بإدخاؿ بعض المصطمحات ألجؿ تكفير بعض االتساؽ بيف ىذا المعيار كمعايير المحاسبة 14)
كتـ إصدار ىذا المعيار الخاص بالتقرير عف المعمكمات المالية لقطاعات األعماؿ الدكلية األخرل، 

. كقد نص عمى إرشادات عامة (1997)م ايير المحاسبة الدولية  1994بصيغتو النيائية في العاـ 
لتحديد قطاعات األعماؿ كالقطاعات التشغيمية، كاقترح أنو مف الممكف لممجمكعات التنظيمية الداخمية 

ال فإف المنشأة بحاجة إلى إعادة أف  تكفر أساسان لتحديد القطاعات التي يمكف تقديـ التقرير عنيا، كا 
 تصنيؼ البيانات بشكؿ جديد قد تغمب عميو زيادة  كمفة إعادة التصنيؼ عمى الفائدة المرجكة منو.
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عاـ كقد دفعت ىذه المساكئ بمجمس معايير المحاسبة الدكلية إلى تعديؿ ىذا المعيار في 
( المعدؿ، كليككف نافذ المفعكؿ في األكؿ 14، ليصبح باسـ معيار المحاسبة الدكلي رقـ )1997

، عمى أف يتـ تطبيقو عمى الشركات التي تغطي نشاطاتيا قطاعات أعماؿ 1998مف تمكز لمعاـ 
كمناطؽ جغرافية مختمفة، كيتطمب ىذا المعيار مف الشركات أف تقدـ تقاريرىا حكؿ قطاعات 

ماؿ كالقطاعات الجغرافية، كما أنو يتطمب النظر إلى الييكؿ التنظيمي اإلدارم كالنظاـ الخاص األع
ذا كانت القطاعات الداخمية مبنية عمى منتجات أك عمى  بكؿ شركة لتحديد القطاعات، ما كا 

 قطاعات جغرافية مختمفة.
ؿ قطاع عمؿ أك ىذا كيحكـ شكؿ التقرير طبيعة المخاطر كعكائد الشركة كما إذا كاف يمث

قطاعان جغرافيان، فإذا كانت مخاطر كعكائد الشركة تتأثر بشكؿ كبير بالمنتجات فإف الشكؿ الرئيس 
لتقديـ التقارير عف القطاع يككف قطاع عمؿ ػ كيقدـ تقرير ثانكم حكؿ القطاعات الجغرافية. أما إذا 

ة فإف الشكؿ الرئيس لتقديـ كانت مخاطر كعكائد الشركة تتأثر بالعمؿ في مناطؽ جغرافية متعدد
)لج ة م ايير التقارير القطاعية يككف قطاعان جغرافيان، كيقدـ تقرير ثانكم حكؿ قطاعات األعماؿ 

 (.2000المحاسبة الدولية، 

 : عهمية وعهداؼ القطاعات التشغيمية 3.3.0
يتطمب تنبع أىمية اإلفصاح عف القطاعات التشغيمية مف أىمية اإلفصاح عمكمان، فالمعيار 

مف المنشآت اإلفصاح عف معمكمات بيدؼ تمكيف مستخدمي قكائميا المالية مف تقييـ معمكمات 
.)حميدات، عف طبيعة األنشطة التجارية لممنشأة، كآثارىا المالية كالبيئات االقتصادية التي تعمؿ فييا

2009.) 
فية كذلؾ ليتمكف كتكافر المعمكمات القطاعية سكاءن عف قطاع األعماؿ أك القطاعات الجغرا

مستخدمكا القكائـ المالية مف التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية، كمف مقارنة األداء لشركة تعمؿ في 
قطاع معيف مع شركة أخرل تعمؿ في نفس القطاع، أك المقارنة مع شركات ذات منتج كاحد تعمؿ 

لية عمى تقييـ أداء الشركات بشكؿ في نفس المجاؿ، األمر الذم يساعد بدكره الميتميف بالقكائـ الما
أفضؿ، إذ أف نجاح الشركة ككحدة كاحدة يعتمد عمى نجاح كافة القطاعات مجتمعة، كما إفصاح 
الشركات عف المعمكمات قطاعية كافية يساعد مستخدمي القكائـ المالية عمى التنبؤ باألرباح التي قد 

 (.Robert,2002)ارجية تحققيا الشركة ككذلؾ المخاطر في ظؿ تكافر معمكمات خ
 (. 2008)ال وضي،كما أف تطبيؽ المعيار سيدعـ كفاءة كفاعمية اإلدارة في المجاالت التالية: 
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  دعـ كفاءة كفاعمية اإلدارة في قدرتيا عمى عمؿ مقارنات بيف قطاعات األعماؿ كالخدمات
 كقدرتيـ عمى تقييـ قطاعات األعماؿ كالخدمات.

 في قدرتيا عمى تقييـ أداء العامميف كالقطاعات حسب انجاز كؿ  دعـ كفاءة كفاعمية اإلدارة
 عامؿ كقطاع لميدؼ المرسـك لو.

  تعزيز كفاءة كفاعمية اإلدارة في قدرتيا عمى التخطيط كاتخاذ القرارات لما تكفره ىذه التقارير
 مف معمكمات مالئمة ككافية كدقيقة.

 العمميات المحيطة بالقطاعات مبكران  زيادة كفاءة كفاعمية اإلدارة في التعرؼ عمى مخاطر. 
  زيادة مف كفاءة كفاعمية اإلدارة في التعامؿ نع مشاكؿ القطاعات الخاصة بفضؿ ما تظيره

 التقارير القطاعية مف معمكمات دقيقة ال تظيرىا القكائـ اإلجمالية.
 ة.العمؿ عمى زيادة  كفاءة كفاعمية اإلدارة في الرقابة عمى أداء القطاعات الداخمي 
  العمؿ عمى زيادة كفاءة كفاعمية اإلدارة في قياس قدرة القطاعات في تحقيؽ الربحية كمدل

 مساىمتيا في ربحية المصارؼ.
  تعزيز كفاءة كفاعمية اإلدارة في تحديد حجـ التكاليؼ القطاعية كبالتالي العمؿ عمى تقميص

 التكاليؼ التي ال مبرر ليا.
 دقة التنبؤ بأرباح القطاعات. دعـ قدرة كفاءة كفاعمية اإلدارة في 
 .زيادة كفاءة كفاعمية اإلدارة في قياس ربحية العميؿ 
 .دعـ قدرة اإلدارة في تحديد حجـ إيرادات القطاع كمدل مساىمتو في الربحية 
  .مساعدة اإلدارة في تحديد أىـ الخدمات كأكثرىا ركاجا 

 :  طاؽ الم يار 3.4.0
 ة: يشمل تطبيؽ الم يار المجاالت التالي

ليا أكراؽ مالية متداكلة التي يتـ  :القوائم المالية لموحدات المستقمة التاب ة لمم شأة األم
 سكؽ عاـ )بكرصة محمية أك أجنبية أك مسجمة لدل ىيئة أكراؽ مالية معينة(. في كأسيـ كسندات

 
ية الخاصة حيث تتصؼ الشركة األـ بتداكؿ أدكات الديف أك حقكؽ الممك القوائم المالية الموحدة:

بيا في سكؽ عاـ )بكرصة محمية أك أجنبية أك سكؽ تداكؿ مباشر بما في ذلؾ األسكاؽ المحمية 
كاإلقميمية(، أك كانت المنشأة تكدع، بياناتيا المالية المكحدة لدل ىيئة أكراؽ مالية أك ىيئة تنظيمية 

 (.2009ت، )حميداأخرل بيدؼ إصدار أم نكع مف أنكاع األدكات المالية في سكؽ عاـ 
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 : ت ريؼ القطاعات التشغيمية 3.5.0
كىك جزء مف المنشأة يمارس نشاطان يكلد إيرادات كيتكبد مصاريؼ كيتـ مراجعة نتائجو 
التشغيمية بشكؿ منتظـ مف قبؿ متخذ القرار التشغيمي، كيككف لمقطاع التشغيمي مديران مسئكالن بشكؿ 

نشأة والتخاذ القرار حكؿ المكارد التي يتـ تخصيصيا مباشر تجاهومتخذ القرار التشغيمي الرئيسي لمم
 لمقطاع، كتقييـ أدائو كالتي تتكفر معمكمات مالية منفصمة بشأنو.

 

 : ضوابط تحديد القطاعات التشغيمية 3.6.0
 ىنالؾ العديد مف الضكابط التي يتعيف مراعاتيا عند تحديد القطاعات التشغيمية أىميا:

 ة قطاعات تشغيمية، كقد ال يحقؽ المقر الرئيسي لممنشأة أك بعض ال تعتبر جميع أجزاء المنشأ
الدكائر الكظيفية إيرادات أك تحقؽ إيرادات عرضية غير ميمة كبالتالي فيي ال تعتبر قطاعات 

 تشغيمية.
 متخذ القرار التشغيمي يككف لمقطاع التشغيمي )مدير( كيككف مسئكؿ بشكؿ مباشر تجاه و

ف مدير مسئكؿ عف أكثر مف قطاع كفي بعض المنشآت قد يككف الرئيسي لممنشأةو، كقد يكك 
 مدير قطاع معيف ىك متخذ القرار التشغيمي الرئيسي لممنشأة. 

كمما سبؽ فقد اتضحت الفكرة الرئيسية لمتطمبات اإلفصاح القطاعي بحسب المعيار كالتي تـ 
 الخاصة بعمؿ المعيار.  تمخيصيا حتى تككف سيمة الفيـ كقابمة لمتطبيؽ، كما تـ تحديد الضكابط
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 : عسموب تحديد القطاعات المشمولة في التقارير المالية3.7.0
يبيف المخطط التالي أسمكب تحديد نكعية القطاعات التشغيمية المطمكب اإلفصاح عنيا  
المعيار، حيث يتكجب عمى الشركات في البداية تحديد القطاعات المشمكلة في التقارير حسب 

ما إذا كانت تحقؽ معايير التجميع كاستيفائيا لشرط العتبات الكمية، كما يتعيف تحديد  المالية كالتأكد
% مف إيرادات المنشأة إلى جانب ضركرة اإلفصاح عف أيو 75ما إذا كانت ىذه القطاعات تشكؿ 

قطاعات أخرل كقطاعات إضافية في حاؿ لـ تستكفي شركط التجميع، كيبيف الشكؿ التالي خطكات 
 طاعات المشمكلة بالمعيار:تحديد الق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2010المصدر: )م ايير المحاسبة الدولية، 

 ّعٌ

 ّعٌ

 ّعٌ

 ال

 ال

 ال

 ال

ٕو رحقق ثعض اىقطبعبد 

ٞخ أغيجٞخ اىزشغٞيٞخ اىَزجق

 ٍعبٝٞر اىزجَٞع ؟

ٝيسً اإلثالغ عِ قطبع إضبفٜ إرا مبُ 

اإلٝــــــــــــــــراد اىخبرجٜ  ىنبفخ اىقطبعبد  أقو ٍِ 

 % ٍِ إٝراد اىَْشأح .75

ٝزٌ ثزجَٞع 

اىقطبعبد 

 اىزشغٞيٞخ

رجَٞع اىقطبعبد اىَزجقٞخ ضَِ  ٝيسً

 فئخ )مبفخ اىقطبعبد األخرٙ(

فصبح عِ اإل ْٝجغٜ

ىَشَ٘ىخ ابعبد اىقط

 فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ

 هم يخى ححذد ننقطاعاث ننًشًىنت عهً أصاس َظاو إعذند ننخقارير نإلدنريت؟

                     

                          

  

ٕو رحقق ثعض اىقطبعبد  ٝزٌ رجَٞع اىقطبعبد

 اىزشغٞيٞخ مو ٍعبٝٞر اىزجَٞع

 ؟

 ال

 ال

اىَشَ٘ىخ فٜ اىقطبعبد  رشنوٕو 

% 75اىزقبرٝر اىَبىٞخ ٍب ّسجزٔ 

 ؟داد اىَْشأحٍِ اٝرا

 

 ال
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 : )ال تبات الكمية( وكيفية تحديد القطاعات التشغيمية المشمولة في التقارير المالية3.8.0
اع ىنالؾ العديد المحددات )العتبات الكمية( التي يتعيف مراعاتيا عند تعريؼ كتحديد القط

 الكاجب اإلفصاح عنو بالتقارير المالية لممنشأة كأىميا:
  )بمكغ اإليرادات الداخمية )لمقطاعات األخرل داخؿ المنشأة( كالقطاعات الخارجية )العمالء

 % أك أكثر مف إجمالي اإليراد المكحد لكافة القطاعات التشغيمية.  10
  أك أكثر مف النتيجة مجتمعة لكافة % 10بمكغ نتيجة القطاع التشغيمي سكاء ربحان أك خسارة

 عيهما عكبرالقطاعات التشغيمية مف الربح أك النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات مف الخسارة 
 في مبمغيا المطمؽ.

  أك أكثر مف إجمالي مكجكدات كافة القطاعات 10بمكغ مكجكدات )أصكؿ( القطاع %
 التشغيمية.

طاع معيف بشكؿ منفصؿ حتى إذا لـ يستكفي ىذا )كيسمح لممنشأة باإلفصاح كالتقرير عف ق
أم مف الشركط الثالثة السابقة، إذا اعتقدت اإلدارة بأف المعمكمات حكؿ ذلؾ القطاع ستككف مفيدة 

 لمستخدمي البيانات المالية( كذلؾ في الحاالت التالية:
  تـ % مف إجمالي اإليراد المكحد ي75إذا كاف مجمكع اإليراد الخارجي لمقطاعات أقؿ مف

اعتبارىا قطاعات تشغيمية إضافية كيجب التقرير عنيا. كلكف عندما تصبح تمؾ القطاعات 
% عمى األقؿ مف مجمكع اإليراد المكحد فإنو يجب في ىذه الحالة 75تشكؿ ما مجمكعو 

 اعتبارىا قطاعات تشغيمية. 
 بشكؿ منفصؿ  القطاعات التشغيمية التي لـ تستكفي الشركط كالغير مشمكلة بالتقارير المالية

 يتـ اإلفصاح عنيا ضمف فئة وكافة القطاعات األخرلو.  
  يتـ اإلفصاح عف أم قطاع في حاؿ لـ يستكفي شركط التقرير السابقة إذا اعتبرت إدارة

 المنشأة ىذا القطاع ذك أىمية متكاصمة.
 الحالية،  إذا تـ تحديد قطاع تشغيمي عمى أنو قطاع مشمكؿ في التقارير المالية لمفترة المالية

فإنو يتـ إعادة عرض بيانات ىذا القطاع ألغراض المقارنة عف الفترة السابقة التي لـ يحقؽ 
 %.10فييا القطاع شرط الػػ 
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 : اإلفصاح عن القطاعات التشغيمية 3.9.0
تنبع أىمية اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية في المنشأة بغرض إظيار المخاطر كالعكائد 

مف خالؿ عرض المركز المالي كاألداء حسب القطاعات التشغيمية، ككذلؾ عرض  كالمتعمقة بعمميا
معمكمات حكؿ منتجات كخدمات المنشأة كالمناطؽ الجغرافية التي تعمؿ فييا كمعمكمات حكؿ 
العمالء الرئيسيف، حيث تساعد ىذه المعمكمات مستخدمي التقارير المالية عمى فيـ أفضؿ لتقدير 

 داء ىذه القطاعات.المخاطر المصاحبة أل
( النافذ المفعكؿ اعتبارا مف IFRS 8كقد أصدر مجمس معايير المحاسبة الدكلية ىذا المعيار )

محددان المعمكمات التي يتعيف التقرير كاإلفصاح بشأنيا، بحيث تككف ىذه المعمكمات  2009يناير 
ان عمى مستخدمي تمؾ مفيدة لمستخدمي القكائـ المالية دكف اإلفراط فييا، كحتى ال تشكؿ عبئ

المعمكمات، كيجب عمى المنشأة اإلفصاح عف معمكمات تمكف مف تقييـ الطبيعة كاآلثار المالية 
ألنشطتيا التجارية في ظؿ البيئة االقتصادية التي تعمؿ فييا كيتطمب ىذا المعيار اإلفصاح عما يمي 

 (2009الدكلية، لكؿ فترة تعرض بيا قائمة الدخؿ الشامؿ: )لجنة معايير المحاسبة 

 : م مومات عامة  3.9.1
 تمؾ المعمكمات ما يمي: كتتضمف

  العكامؿ المتعمقة بتحديد قطاعات المنشأة )مثاؿ: تنظيـ المنشأة عمى أساس االختالؼ في
 نكعية المنتجات كالخدمات، المناطؽ الجغرافية، البيئة التنظيمية أك خميط مف تمؾ العكامؿ(.

 التي يستمد كؿ قطاع تشغيمي مشمكؿ في التقارير المالية  أنكاع المنتجات كالخدمات
 إيراداتو منيا. 

 : م مومات حول األرباح والخسائر الم م ة لمقطاع التشغيمي3.9.2
تمؾ البيانات المعمكمات المتعمقة باإليرادات كالمصاريؼ الخاصة بالقطاع، كمعمكمات  كتتضمف

 مستخدمة.حكؿ أصكؿ كالتزامات القطاع، كأساس القياس ال

 : الػمطابقات 3.9.3
يعنى بالمطابقات ىك إجراء المقابمة بيف إجمالي إيرادات كمصركفات القطاع، كأصكؿ 
كالتزامات القطاع كالبنكد األخرل الميمة مع المبالغ المتعمقة بالمنشأة ككؿ، كما يجب إعداد )تسكية( 

ر المالي مع مبالغ قائمة المركز المالي بيف مبالغ قائمة المركز المالي لمقطاعات المشمكلة في التقري
 لممنشأة ككؿ.
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 : م مومات وصفية حول قطاعات الم شأة    3.9.4
يقضي المعيار ضركرة اإلفصاح عف أيو معمكمات كصفية حكؿ قطاعات المنشأة المشمكلة 

اع في التقارير المالية كالتي تحتكل عمى كصؼ أنكاع المنتجات كالخدمات التي يستمد منيا كؿ قط
 مشمكؿ في التقارير المالية إيراداتو. 

 م مومات حول الربح عو الخسارة واألصول وااللتزامات:  3.9.5
جمالي األصكؿ كااللتزامات لكؿ قطاع  يتكجب عمى المنشأة اإلفصاح عف أرباح أك خسائر كا 

ى متخذ مؤىؿ لمتقرير عف معمكماتو بشكؿ منفصؿ، إذا كاف يتـ تزكيد ىذا المبمغ بشكؿ منتظـ إل
)حميدات، القرار التشغيمي الرئيسي لممنشأة، كما عمى المنشأة اإلفصاح عف البنكد التالية حكؿ القطاع: 

2009) 
 .اإليرادات مف العمالء الخارجييف 
 .اإليرادات مف العمميات مع القطاعات التشغيمية األخرل داخؿ المنشأة 
 .إػيػراد الفائدة 
 .مصػػركؼ الفائدة 
 اإلىالؾ كاإلطفاء. 
  حصة المنشأة في ربح أك خسارة الشركات الزميمة كالمشاريع المشتركة التي تتـ محاسبتيا

 بطريقة حقكؽ الممكية.
 .مصركؼ أك )دخؿ( ضريبة الدخؿ 
 .البنكد غير النقدية اليامة نسبيان باستثناء اإلىالؾ كاإلطفاء 

يرادات الم شأة3.9.6  : المطابقات مع ب ود القطاعات التشغيمية وا 
 مب المعيار قياـ المنشأة بتقديـ عرض كمطابقة البنكد التالية:يتط

 .إجمالي إيرادات القطاعات المشمكلة في التقارير المالية مع إيرادات المنشأة 
 .إجمالي أرباح أك خسائر القطاعات المشمكلة في التقارير المالية مع أرباح أك خسائر 
  فة.المنشأة قبؿ الفكائد كالضرائب كالعمميات المكقك 
 .إجمالي أصكؿ القطاعات المشمكلة في التقارير المالية مع أصكؿ المنشأة 
 .إجمالي التزامات القطاعات المشمكلة في التقارير المالية مع التزامات المنشأة 
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 : عرض الم مومات القطاعية المقار ة لمفترة السابقة   3.9.7
كميا التنظيمي الداخمي بشكؿ يؤدم تقضي بنكد اإلفصاح أنو في حاؿ قياـ المنشأة بتعديؿ ىي

إلى تغيير في تركيبة قطاعاتيا المشمكلة في التقارير المالية، يجب عندىا إعادة عرض المعمكمات 
المقارنة لمفترات السابقة بما فييا الفترات المرحمية، إال إذا كانت المعمكمات التي سيتـ إعادة عرضيا 

ة، كيجب عند إعادة عرض معمكمات الفترات السابقة كبيانيا غير متكفرة كتكمفة إعدادىا باىظ
 اإلفصاح عف ذلؾ.

كفي حالة عدـ عرض المعمكمات القطاعية لفترات سابقة لتعكس التغيير بما في ذلؾ الفترات 
المرحمية، فيجب عمى المنشأة أف تفصح )في السنة الحالية التي حدث فييا التغيير( عف المعمكمات 

كفؽ األساس القديـ كاألساس الجديد لمقطاعات إال إذا كانت المعمكمات  القطاعية لمفترة الحالية
 الالزمة غير متكفرة ككانت تكمفة إعدادىا مرتفعة جدان. 

 

 : اإلفصاح حول تب ي الم هج اإلداري في القياس: 3.10.0
قارير يتطمب المعيار مف المنشأة أف تككف البنكد المتعمقة بالقطاعات التشغيمية المشمكلة في الت

المالية التي يتـ التقرير عنيا بمكجب ىذا المعيار ىي ذاتيا التي تـ التقرير عنيا كرفعيا لمدير أك 
متخذ القرار التشغيمي الرئيسي في المنشأة ألغراض اتخاذ قرارات حكؿ تخصيص المكارد لمقطاع 

 (. 2010الدولية،  م ايير المحاسبةلج ة ): زم اإلفصاح عن الم مومات التاليةفيمكتقييـ أدائو، 
 .أساليب القياس المتبعة في قياس أرباح كخسائر كأصكؿ كالتزامات القطاع التشغيمي 
 .أساس محاسبة العمميات الداخمية بيف القطاعات بشكؿ منفصؿ في التقارير المالية 
 .الفركقات بيف مقاييس أرباح كخسائر القطاعات التشغيمية المشمكلة كأرباح كخسائر المنشأة 
 ختالفات بيف مقاييس األصكؿ المتعمقة بالقطاعات المشمكلة في التقارير المالية اال

 كالمقاييس المتعمقة بأصكؿ المنشأة.
  االختالفات بيف مقاييس االلتزامات المتعمقة بالقطاعات التشغيمية المشمكلة في التقارير

 المالية كالمقاييس المتعمقة بااللتزامات الكمية لممنشأة.
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 فصاح حول  طاؽ ومجاالت ال مل بالم شأة  : اإل3.11
)لج ة م ايير يقتضي المعيار بكجكب اإلفصاح حكؿ نطاؽ كمجاالت العمؿ بالمنشأة كما يمي: 

 (2009المحاسبة الدولية، 
 م مومات حول الم تجات والخدمات

عمى المنشأة اإلفصاح عف اإليرادات مف العمالء الخارجييف لكؿ منتج أك خدمة أك لكؿ 
 كعة مف الخدمات كالمنتجات المتشابية. مجم

 م مومات حول الم اطؽ الجغرافية  
 كتشمؿ تمؾ المعمكمات ما يمي:

اإليرادات مف العمالء الخارجييف المتأتية مف دكلة مقر المنشأة، باإلضافة لإليرادات  -
 المتأتية مف كافة الفركع األخرل التي تستمد منيا المنشأة إيراداتيا. 

لمتداكلة )طكيمة اآلجؿ( التي تقع في بمد إقامة المنشأة ك التي تقع في األصكؿ غير ا -
 كافة الدكؿ األجنبية التي تحتفظ فييا المنشأة بأصكؿ. 

 م مومات حول ال مالل الرئيسين )كبار ال مالل( 
ذا كانت  عمى المنشأة أف تفصح عف معمكمات حكؿ اعتمادىا عمى عمالء رئيسيف، كا 

% أك أكثر مف إيرادات المنشأة،  10ف العمميات مع عميؿ خارجي كاحد تساكم اإليرادات المتأتية م
فإنو يجب عمى المنشاة اإلفصاح عف تمؾ الحقيقة كعف إجمالي مبمغ اإليرادات مف كؿ عميؿ رئيسي 
كىكية القطاع أك القطاعات التي ينتمي إلييا مثؿ ىؤالء العمالء دكف اإلفصاح عف ىكية عميؿ 

 إليرادات المتأتية لكؿ قطاع مف ذلؾ العميؿ. رئيسي أك مبمغ ا
  

 : متطمبات اإلفصاح وفقًا لب ض التطبيقات الدولية3.12
ألغراض التعرؼ عمى تطبيقات بعض الدكؿ المتقدمة في مجاؿ اإلفصاح القطاعي كالكقكؼ 

يا( ككنيما عمى دالالتيا كدكر كحاالت كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية، كالمممكة المتحدة )بريطان
يمي عمى ما كرد في المعايير الصادرة في فيما مف الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ، يتـ تسميط الضكء 

 البمديف. 
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 : متطمبات اإلفصاح القطاعي في الواليات المتحدة األمريكية3.12.1
كاليات كانت الكاليات المتحدة األمريكية سباقة إلى اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية، إذ تعد ال

المتحدة مف أكائؿ الدكؿ التي تفصح عف ىذه المعمكمات، حيث طمبت ىيئة األكراؽ المالية ذلؾ في 
 .1969العاـ 

فمتطمبات اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية لـ تكف كليدة المحظة، بؿ جاءت بعد جيكد 
 Financial Accounting Standardكدراسات متتالية قاـ بيا مجمس معايير المحاسبة األمريكية )

Board-FASBكالتي انتيت بإصدار معيار المحاسبة األمريكي ) ( رقـSFAS No.14 عاـ )
، كالمعني بالتقارير المالية لقطاع األعماؿ كالذم تطمب مف قطاعات الشركة اإلفصاح عف 1976

لربح )اإليرادات مف العمالء الخارجييف، اإليرادات مف التحكيالت الداخمية، صافي الدخؿ أك ا
التشغيمي، األصكؿ، مصاريؼ االستيالؾ، المصاريؼ الرأسمالية، صافي الربح أك الخسارة في 
الشركات الزميمة، المبيعات المحمية كمبيعات التصدير( لكؿ قطاع، كالمبيعات لمعمالء الرئيسيف في 

(، بعد ذلؾ أجريت SFAS No14% فأكثر مف إجمالي المبيعات )10حاؿ ككف ذلؾ يشكؿ 
ت عمى المعيار آخذة بعيف االعتبار رأم اإلدارة باإلفصاح عف المعمكمات القطاعية حيث تعديال

تكصؿ مجمسي معايير المحاسبة األمريكية كالكندية تحت كصاية مجمس معايير المحاسبة الدكلية إلى 
(، كاعتبر ىذا SFAS No.131) 1996إصدار مسكدة تتعمؽ بالمعمكمات القطاعية في العاـ 

، كيتطمب اإلفصاح )اإليرادات الداخمية كالخارجية، الربح أك الخسارة، 1997سارم مف العاـ المعيار 
مصاريؼ البحث كالتطكير، حصة صافي الربح في الشركات الزميمة، ضريبة الدخؿ، البنكد الغير 
عادية، إجمالي المكجكدات، إجمالي المطمكبات، حصة االستثمار في الشركات الزميمة، المصركفات 

 (.SFAS No.131لرأسمالية( لكؿ قطاع )ا
كمف المالحظ زيادة عدد البنكد التي يجب اإلفصاح عنيا تبعان لممعيار المحاسبي األمريكي رقـ 

(131( )SFAS No.131( مقارنة بالبنكد التي يتـ اإلفصاح عنيا تبعان لممعيار المحاسبي رقـ )14 )
(SFAS No.14 )(Herrmann & Thomas,2000.) 

 : متطمبات اإلفصاح القطاعي في المممكة المتحدة 3.13.2
تـ إصدار قانكف يتعمؽ باإلفصاح القطاعي في بريطانيا، كتكجب اإلفصاح  1965في العاـ 

في التقارير المالية لكؿ شركة مدرجة في السكؽ المالي عف )المبيعات لخطكط اإلنتاج، المبيعات 
حاؿ أف ىذه األرباح غير عادية كأعمى مف األرباح الجغرافية( كاإلفصاح عف األرباح القطاعية في 

تـ  1985، كفي العاـ 1976في السكؽ، كقد تـ دعـ المتطمبات بقانكف الشركات الصادر عاـ 
إصدار قانكف جديد كاف مف أىـ ما جاء فيو دمج خطي إنتاج في حاؿ أف احدىما ال يشكؿ أىمية 
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التقارير القطاعية(، كتطمب ىذا المعيار ( )SSAP No.25تـ إصدار ) 1990نسبية، كفي العاـ 
اإلفصاح عف )المبيعات الخارجية لكؿ قطاع، المبيعات بيف القطاعات، صافي الربح لكؿ قطاع قبؿ 
الضريبة، حقكؽ الممكية لكؿ قطاع، البنكد الغير عادية لكؿ قطاع، صافي األصكؿ لكؿ قطاع ك 

% فأكثر مف صافي األصكؿ أك األرباح( 20ا نسبة المساىمة في الشركات الزميمة إذا بمغت نسبتي
جمالي  مع عرض قائمة تسكية لشرح الفركؽ في حالة كجكدىا بيف القيـ المجمعة مف القطاعات كا 

 (.Robert ,2002)القيمة لكؿ قطاع 

 : بيان تاريخي بتسمسل م ايير التقارير القطاعية 3.13.3
ضان إلى التطكرات التاريخية لعمميات كفي نفس اإلطار السابؽ فإنو مف األىمية اإلشارة أي

 صدكر معايير التقارير القطاعية في بمداف العالـ المتقدمة إلي جانب المعايير الدكلية.
 ( 1) جدول رقم:

 جدول: م ايير التقارير القطاعية الدولية حسب تاريخها وجهة إصدارها
Date 

Issued 

 ث.نإلصذنر

Pronouncement 

 ريز ننًعيار

Title 

 ًننًضً

Issuing 

Body 

 صادر عٍ

Jurisdiction 

 يكاٌ ننضرياٌ

 ديسمبر
1976 

SFAS 14 

Financial Reporting  for 

Segments of a Business 

Enterprise 

اىزقبرٝر اىَبىٞخ عِ اىقطبعبد 

 ىَؤسسبد األعَبه

FASB أمريكا 

 أغسطس
1981 

IAS 14 

 

Reporting Financial 

Information by Segment 

حست  اىَبىٞخ عِ اىَعيٍ٘بد اىزقرٝر

 اىقطبع

IASC دكلي 

 يكنيك
1990 

SSAP 25 
Segmental Reporting 

 اىزقبرٝر اىقطبعٞخ
ASC/ICAEW بريطانيا 

 يكنيك
1997 

SFAS 131 

Disclosure about Segments of 

an Enterprise and Related 

Information 

اإلفصبح عِ قطبعبد اىَْشأح ٗعِ 

 اىَعيٍ٘بد راد صيخ

FASB أمريكا 

 أغسطس
1997 

IAS 14R 
Segment Reporting 

 اىزقبرٝر اىقطبعٞخ
IASC دكلي 

 يناير
2006 

ED 8 

 ٍس٘دح ٍشرٗع

Operating Segments 

 اىقطبعبد اىزشغٞيٞخ
IASB دكلي 

 نكفمبر
2009 

IFRS 8 
Operating Segments 

 اىقطبعبد اىزشغٞيٞخ
IASB دكلي 
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 ي الذي يحكم اإلفصاح واإلبالغ المالي في فمسطين : اإلطار القا و ي والت ظيم3.14.0
كانت المرجعية القانكنية التي تحكـ ممارسات اإلفصاح كاإلبالغ المالي في المناطؽ  

( 12الفمسطينية قبؿ مجيء السمطة الكطنية الفمسطينية تقتصر عمى قانكف الشركات األردني رقـ )
، كالصادر في عيد االنتداب 1930لسنة   19، كعمى قانكف الشركات الفمسطيني رقـ1964لسنة 

، كغني عف القكؿ أف تمؾ المرجعيات 1961البريطاني عمى فمسطيف كقانكف التدقيؽ األردني لسنة 
 قديمة كال تتناسب مع ممارسات اإلفصاح كاإلبالغ المالي الحديثة.

ظـ كيحفظ حقكؽ كتعتبر البيئة القانكنية بمثابة البنية التحتية لبناء قطاع أكراؽ مالية من
المساىميف كالمؤسسات العاممة في ىذا القطاع، كلذلؾ أكلت السمطة الكطنية الفمسطينية ىذا الجانب 

، حيث قامت بخطكات إصالحية في النكاحي التشريعية 1994اىتمامان خاصان منذ تأسيسيا في العاـ 
المجاؿ المؤسسي تـ تأسيس كالمؤسسية كالتنظيمية مف أجؿ مكاكبة جيكد التنمية الفمسطينية، ففي 

، لإلشراؼ عمى القطاع المصرفي، كتـ خمؽ ىيئة الرقابة  1995سمطة النقد الفمسطينية في العاـ 
لتقـك بدكر ديكاف المحاسبة كاإلشراؼ عمى المؤسسات الحككمية، كمف ثـ جاء   1997العامة عاـ 

بي الحاجات التمكيمية لممشاريع ، لكي يم 1997قرار إنشاء سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية في العاـ
اإلنتاجية كمشاريع البنية التحتية مف خالؿ حشد المدخرات في الداخؿ كالخارج بما يخدـ أىداؼ 
التنمية االقتصادية، أما في المجاؿ التشريعي فقد تـ إصدار القكانيف التالية: قانكف سمطة النقد 

(، كقانكف أصكؿ المحاكمات 1998يف )(، قانكف تشجيع االستثمار في فمسط1997الفمسطينية )
(، كقانكف مزاكلة مينة تدقيؽ الحسابات 2002(، كقانكف المصارؼ )2001المدنية كالتجارية )

(2004.) 

كمف الجدير بالذكر أف معظـ القكانيف التي تـ إصدارىا إضافة إلى تعميمات كأنظمة ىيئة سكؽ رأس 
دد كبشكؿ كاضح أف معايير المحاسبة الدكلية كمعايير الماؿ الفمسطيني )بكرصة فمسطيف( الداخمية، تح

اإلبالغ المالي الدكلية أصبحت المرجعية الرسمية التي تحكـ ممارسات اإلفصاح كاإلبالغ المالي في 
 (.2009)عبو شربة، فمسطيف، األمر الذم يعتبر نقطة تحكؿ في تمؾ الممارسات 

لتنظيمية في بكرصة فمسطيف لألكراؽ كعميو فإف مسائؿ اإلفصاح في األطر القانكنية كا 
المالية كالتي تحكـ ممارسات اإلفصاح كاإلبالغ المالي لمشركات المدرجة فيو تتضمف متطمبات 
اإلفصاح في كؿ مف مجمكعة القكانيف ذات العالقة كمجمكعة األنظمة كالتعميمات في بكرصة 

 .فمسطيف لألكراؽ المالية
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ألكراؽ المالية قد حددت أيضا المتطمبات الضركرية كفي نفس اإلطار فإف بكرصة فمسطيف ل
عف أداء  فيوأىميا ضركرة إصدار تقارير يفصح لمشركات المطمكب إدراجيا في البكرصة كالتي مف 

الشركات المدرجة بشكؿ دكرم سنكيان كبما يتفؽ مع معايير المحاسبة كاإلبالغ المالي الدكلية حيث 
 (، كقانكف ىيئة سكؽ رأس الماؿ في العاـ2004العاـ ) جاء صدكر قانكف األكراؽ المالية في

( كذلؾ إلى جانب صدكر العديد مف التعميمات كالمكائح التنفيذية لتطبيؽ القكانيف ذات 2004)
 العالقة.   
كمف الجدير بالذكر أف إصدار األسيـ كاالكتتاب بيا كتداكليا في فمسطيف خالؿ عيد  

سمطة الكطنية الفمسطينية( يتـ عشكائيا كبدكف قكاعد نظامية، فقد االحتالؿ اإلسرائيمي )قبؿ نشكء ال
كانت الفمسطينية تككؿ آمر االكتتاب بأسيميا إلى بعض البنكؾ أك محالت الصرافة في حيف دائرة 
حممة األسيـ في الشركة تتكلى جميع القضايا حكؿ ممكية حممة األسيـ، فإذا أراد حامؿ األسيـ بيع 

ثاؿ فكاف عميو تمرير العممية مف خالؿ دائرة حممة األسيـ أك مف خالؿ محؿ أسيمو عمى سبيؿ الم
كفي مثؿ ىذه الحالة فإف كال مف البائع كالمشترم لـ يكف يستطيع  (1999)خميفة، صرافة النقكد 

 التحقؽ مف القيمة العادلة أك الحقيقية ألسيمو.
طينية، فقد كاف إنشاء سكؽ إال أف ىذه الحالة قد تغيرت مع نشكء السمطة الكطنية الفمس

فمسطيف لألكراؽ المالية عمى أجندة جيكد التنمية االقتصادية التي شرعت بيا مف اجؿ أف تمعب دكران 
حصمت شركة باديكك عمى مكافقة السمطة  1995أساسيان كىامان في التنمية االقتصادية، ففي العاـ 

مدينة نابمس كتـ تكقيع اتفاقية تشغيؿ السكؽ الفمسطينية عمى إنشاء سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية في 
، كقد نصت اتفاقية التشغيؿ عمى استخداـ نظاـ الكتركني كمنحت السكؽ عددا مف 1996في العاـ 

الحقكؽ  كفي مقدمتيا إصدار األنظمة كالتعميمات التي تنظـ نشاطاتيا المختمفة بحيث يخضع 
كزير المالية مسئكالن عف السكؽ األكلى بينما كاف اإلشراؼ لكزير المالية، ففي جكىر االتفاقية كاف 

سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية مسئكالن عف السكؽ الثانكم كتـ افتتاح أكلى جمسات التداكؿ في العاـ 
1997. 
كاف التطكر الياـ في مسيرة السكؽ كتحكليا إلى شركة  2010كفي مطمع شباط مف العاـ  

أطمقت السكؽ عف  2010مة الرشيدة كالشفافية، كفي أيمكؿ مساىمة عامة تجاكبان مع قكاعد الحكك
ىكيتيا المؤسساتية الجديدة لتصبح وبكرصة فمسطيفو عالمتيا التجارية متخذة مف وفمسطيف الفرصو 

 شعارا ليا.
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تعمؿ البكرصة تحت إشراؼ ىيئة سكؽ رأس الماؿ الفمسطينية، طبقان لقانكف األكراؽ المالية رقـ 
البكرصة إلى تنظيـ التداكؿ في لألكراؽ المالية مف خالؿ رزمة مف  سعى. كت2004( لسنة 12)

 القكانيف كاألنظمة الحديثة التي تكفر أسس الحماية كالتداكؿ اآلمف.
، كضمف تصنيؼ ألسكاؽ الماؿ عمى صعيد حماية المستثمريف، 2009في العاـ 

سكاؽ العربية. حيث بمغ عدد عالميان، كالمركز الثاني بيف األ 33البكرصة عمى المركز الػ حصمت
مميار  2.8بقيمة سكقية حكالي   03/07/2012كما بتاريخ  شركة 48الشركات المدرجة بالبكرصة 

دكالر، مكزعة عمى خمسة قطاعات ىي: )البنكؾ كالخدمات المالية، كالتأميف، كاالستثمار، كالصناعة، 
تتمثؿ   شركات. 9 بالبكرصة إلى كالخدمات(. في حيف كصؿ عدد شركات األكراؽ المالية األعضاء

القيـ كالمبادئ األساسية لمبكرصة في الحككمة الرشيدة، كتحقيؽ العدالة، كالشفافية، كالكفاءة، كتكفير 
 الفرص المتساكية لكافة المستثمريف

 األهداؼ الرئيسية لمبورصة
  ين لألوراؽ المالية()بورصة فمسط بورصة فمسطين لموصول إلى تحقيؽ األهداؼ الرئيسية التالية: ت مل
 تكفير بيئة تداكؿ آمنة كمكاتية تتمثؿ بالكفاءة كالعدالة كالشفافية. -
 كالممتقيات مع المؤسسات كتعزيز العالقات ميتنمية الكعي االستثمارم لدل المجتمع المح -

 االقتصادية المحمية كالعربية كالدكلية.
 رأس الماؿ األجنبي.تطكير االستثمارات المحمية كاستقطاب فمسطيني الشتات ك  -
االستمرار في إدراج شركات جديدة كتكفير خدمات كأدكات  زيادة عمؽ البكرصة مف خالؿ -

 مالية جديدة كمتنكعة.
خمؽ بيئة عمؿ مينية داخؿ البكرصة بالتركيز عمى تطكير الككادر البشرية، كمكاكبة آخر  -

 تطكرات تكنكلكجيا األسكاؽ المالية.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجرالات

 المقدمة:
اإلجػػػراءات كالخطػػػكات المنيجيػػػة التػي تمػػت فػي مجػػػاؿ الدراسػة الميدانيػػة، يتنػاكؿ ىػذا الفصػػؿ 

حيػػث يتنػػاكؿ منيػػػج الدراسػػػة، كمجتمػػػع الدراسػػػػة، كالعينػػػة التػػي طبقػػت عمييػػػا الدراسػػػة، إضػافػػػةن إلػػى 
المستخدمػػػػة فػػػي الدراسػػػػة كخطكاتيػػػػا، كاألسػػػاليب اإلحصائيػػػػة التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي  تكضيػػػػح األدكات

 تحميػؿ البيانػات لمتكصػؿ إلى النتائج كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كفيما يمي تفاصيػؿ مػا تقػدـ:
 

 م هػجية الدراسة:
طريقػة بحػث كالػذم يعػرؼ بأنػو  اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميميلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

تتنػػػػاكؿ أحػػػػداث كظػػػػكاىر كممارسػػػػات مكجػػػػكدة كمتاحػػػػة لمدراسػػػػة كالقيػػػػاس كمػػػػا ىػػػػي دكف تػػػػدخؿ فػػػػي 
ماىيػػػػة كطبيعػػػة الظػػػاىرة مكضػػػكع حػػػكؿ يحػػػاكؿ اإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ األساسػػػي  مجرياتيػػا، كمػػػا انػػػو

صػؼ البحث، كيشمؿ ذلؾ تحميؿ الظاىرة، كبيئتيا، كبياف العالقػة بػيف مككناتيػا، كمعنػى ذلػؾ أف الك 
سػػػػاؽ التػػػػي تكجػػػػد أك الفئػػػػػات أك التصػػػػنيفات أك األن يػػػػتـ أساسػػػػان بالكحػػػػدات أك الشػػػػركط أك العالقػػػػػات

بالفعػؿ، كقد يشمؿ ذلؾ اآلراء حكليا كاالتجاىات إزائيا، ككذلؾ العمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي 
 تحدثيا، كمعنى ذلؾ أف المنيج الكصفي يمتد إلى تناكؿ كيؼ تعمؿ الظاىرة. 

 

 : وعي تها مجتمع الدراسة
 48الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية كيبمغ عددىا مجتمع الدراسة  يشمؿ

حيػث  شػركة تحتػكل تخضػع لمتطمبػات المعيػار 34منيػا  شركة مدرجػة كمسػجمة كيػتـ تػداكؿ أسػيميا
قاريرىػا الماليػة جغرافيػة( كذلػؾ مػف خػالؿ اإلطػالع عمػى ت –خػدمات –تتكفر فييػا قطاعات)منتجػات 

، كيضػػػـ المجتمػػػع فئػػػة المختصػػػيف كالعػػػامميف األساسػػػييف الػػػذيف يقكمػػػكف بميػػػاـ المحاسػػػبة  المنشػػػكرة
كالمرجعة كرؤساء األقساـ المسئكليف عف إعداد كعرض القكائـ المالية لمشركات المسجمة في بكرصة 

فػػإف عينػػة الدراسػػة تشػػمؿ ( فػػردان، كنظػػران لصػػغر حجػػـ الدراسػػة 60فمسػػطيف لػػألكراؽ الماليػػة كعػػددىـ )
  جميع أفراد المجتمع. 
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 :البيا ات الوصفية ل ي ة الدراسة
 المؤهل ال مميتوزيع عفراد ال ي ة حسب  .1

 ( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب4.1جدول )
 المؤهل ال ممي

 ال سبة% التكرار المؤهل ال ممي
 10 6 دبموم

 63.3 83 بكالوريوس
 26.7 16 دراسات عميا

 100 60 عالمجمو 

% مػػف أفػػراد عينػة الدراسػػة مػػؤىميـ العممػي بكػػالكريكس، فػػي حػػيف 63.3تبػيف مػػف الجػػدكؿ السػابؽ أف 
، كيشػير ذلػؾ إلػى أف معظـػ أفػراد 10% مؤىميـ العممي دراسات عميػا  بينمػا 26.7 % مػؤىميـ العممػي دبمػـك

 ة اإلستبانة بشكؿ عممي.العينة مؤىميف تأىيالن أكاديميان مالئمان مما يمكنيـ مف اإلجابة عف أسئم

 التخصص ال مميتوزيع عفراد ال ي ة حسب  .2

 ( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب4.2جدول )
 التخصص ال ممي

 ال سبة% التكرار التخصص ال ممي
 61.7 37 محاسبة

 25 51 ادارة اعماؿ
 13.3 3 عمـك مالية كمصرفية

 100 60 المجموع

 
، تخصصػيـ العممػي محاسػبةمػف أفػراد عينػة الدراسػة  (%61.7)أف  الجػدكؿ السػابؽتبيف مػف 

%( تخصصػيـ العممػي عمػـك ماليػة 13.3تخصصيـ العممػي إدارة أعمػاؿ، فػي حػيف ) (%25)بينما 
كمصرفية، األمر الذم يشير إلى أف معظـ أفػراد العينػة ذات صػمة بمكضػكع الدراسػة كأنيػـ مػف ذكم 

تجػػػاه قػػػدرة المجيبػػػيف عمػػػى فيػػػـ أسػػػئمة اإلسػػػتبانة الخبػػػرة فػػػي نفػػػس المجػػػاؿ ممػػػا يعػػػد مؤشػػػران إيجابيػػػان با
 حكؿ القطاعات التشغيمية. كاإلفصاحكقدرتيـ عمى فيـ المعالجات المحاسبية 
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 الخبرة ال مميةتوزيع عفراد ال ي ة حسب  .3

 ( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب 4.3جدول )
 الخبرة ال ممية

 ال سبة% التكرار الخبرة ال ممية
 23.3 14 كاتمف سنة الي خمس سن

 20 51 51الي  1مف 
 28.3 51 51الي  51مف 
 28.3 51 سنة فاكثر 51

 100.0 60 المجموع

تتراكح الخبػرة العمميػة لػدييـ مػا مف أفراد عينة الدراسة  (%28.3)أف  لجدكؿ السابؽتبيف مف ا
العمميػػة %( تتػػراكح الخبػػرة 23.3( سػػنو، بينمػػا )15سػػنو(، أك أكثػػر مػػف ) 15سػػنكات إلػػى  10بػػيف )

( 5%( تتػػػراكح الخبػػرة العمميػػػة مػػا بػػػيف )20( سػػػنكات، فػػي حػػيف )5لػػدييـ مػػا بػػػيف سػػنة كاحػػػدة إلػػى )
( سػػنكات، كتشػػير البيانػػات السػػابقة إلػػى أف المجيبػػيف عمػػى اإلسػػتبانة لػػدييـ خبػػرات 10سػػنكات الػػي )

 كافية تؤىميـ لفيـ أسئمة اإلستبانة كاإلجابة عمييا.

 يفة الحاليةالوظتوزيع عفراد ال ي ة حسب  .4

 ( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب 4.4جدول )
 الوظيفة الحالية

 ال سبة% التكرار الوظيفة الحالية
 26.7 16 محاسب رئيسي

 40 12 رئيس قسـ الحسابات
 33.3 11 مدقؽ حسابات داخمي

 100.0 60 المجموع

سػػبيف رئيسػػييف، يعممػػكف كمحا% مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة 26.7أف  الجػػدكؿ السػػابؽ تبػػيف مػػف
% يعممكف كرئيس لقسـ الحسابات، 40يف ، في حيف ت داخميحسابا فكمدققي% يعممكف 33.3بينما 

كبالتالي فػإف الفئػة المسػتيدفة ىػـ مػف العناصػر الفنيػة المتخصصػة القػادرة عمػى اإلجابػة عمػى أسػئمة 
 الدراسة. 
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المبحوثين في مجال م ػايير  عدد الدورات التدريبية التي التحؽ بهاتوزيع عفراد ال ي ة حسب  .5
 المحاسبة الدولية وم ايير اإلبالغ المالي الدولية بشكل عام

( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال م ايير المحاسبة 4.5جدول )
 الدولية وم ايير اإلبالغ المالي الدولية

 ال سبة% التكرار عدد الدورات
 31.7 19 افدكرت

 25 15 دكرة

 43.3 26 ال يكجد

 100 60 المجموع

لػػـ يمتحقػػكا % مػػف أفػػراد عينػػة الدراسػػة 43.3( أف 9تبػػيف مػػف النتػػائج المكضػػحة فػػي جػػدكؿ )
التحقػكا بػدكرة % 25، بينمػا بدكرا في مجاؿ معايير المحاسبة الدكلية كمعايير االبػالغ المػالي الدكليػة

%  التحقػػػكا 31.7بة الدكليػػػة كمعػػػايير االبػػػالغ المػػػالي الدكليػػػة، ككاحػػػدة فػػػي مجػػػاؿ معػػػايير المحاسػػػ
بػػدكرتاف فػػي مجػػاؿ معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة كمعػػايير االبػػالغ المػػالي الدكليػػة، كمػػف ىنػػا يتضػػح اف 

%( مف افراد العينة التحقت بدكرة كاحدة فقط اك لـ تمتحؽ بأم دكرة في 68.3نسبة كبيرة تصؿ إلى )
ية عمى الرغـ مف اف الدكرات التدريبية في مجػاؿ المعػايير الدكليػة  تعػد المػدخؿ مجاؿ المعايير الدكل

األساسػػػي كالرئيسػػػي لكسػػػب الميػػػارات الفنيػػػة كالتطبيقيػػػة فػػػي مجػػػاؿ المعػػػايير الدكليػػػة كتحكيػػػؿ العمػػػـك 
النظرية إلى كاقع عممي، كحتى يتمكف العاممكف مف التنفيذ الكاعي لمتطمبات االفصاح كفقان لممعايير 

لدكليػػػة كليتمكنػػػكا مػػػف تحقيػػػؽ االىػػػداؼ العامػػػة ليػػػذه المعػػػايير كتنفيػػػذ متطمباتيػػػا، فػػػإف ذلػػػؾ يتطمػػػب ا
ميػػارات فكريػػة كعقميػػة كعمميػػة مػػف الضػػركرم اف يتمتػػع بيػػا العػػامميف، كال يكػػكف ذلػػؾ إال مػػف خػػالؿ 

 اجتياز دكرات تدريبية مكثفة كمتكاصمة لكؿ ما ىك جديد في مجاؿ المعايير الدكلية.
 (8تمقي دورة تت مؽ بم يار االبالغ المالي الدولي رقم )يع عفراد ال ي ة حسب توز . 6

 (8تمقي دورة تت مؽ بم يار اإلبالغ المالي الدولي رقم )( يوضح توزيع عفراد ال ي ة حسب 4.6جدول )
 ال سبة% التكرار هل تمقيت دورة

 11.7 7 نعـ

 88.3 53 ال

 100 60 المجموع

% مػػف أفػػراد عينػة الدراسػػة لػـػ يتمقػػكا أم دكرة  فػػي معيػػار االبػػالغ 88.3ؽ أف تبػيف مػػف الجػػدكؿ السػػاب
( كىػذا يػدؿ عمػى 8% تمقكا دكرة  في معيار االبالغ المالي الػدكلي رقـػ )11.7(، بينما 8المالي الدكلي رقـ )

 ( غيػػر كاضػػحة لمغالبيػػة العظمػػى مػػف8أف متطمبػػات االفصػػاح بحسػػب معيػػار االبػػالغ المػػالي الػػدكلي رقػـػ )
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بمتطمبػػػات ىػػػذا المعيػػػار، مػػػا  االلتػػػزاـأفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة، كىػػػك مػػػا سػػػيككف لػػػو األثػػػر البػػػالغ عمػػػى مسػػػتكل 
يسػػتكجب عمػػؿ دكرة متخصصػػة فػػي مجػػاؿ معيػػار القطاعػػات التشػػغيمية حتػػى يتكضػػح أىػػداؼ كمتطمبػػات 

 .  االفصاح الخاصة بالمعيار لمعامميف بالشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية
 

 الدراسة:  اةعد

 استبانة لغرض جمع البيانات كذلؾ كفؽ المراحؿ التالية:  ـ الباحثاستخد
  .إعداد استبانو أكلية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات كالمعمكمات 

 .عرض االستبانة عمى المشرؼ مف اجؿ اختبار مدل مالءمتيا لجمع المعمكمات 

 راه المشرؼ.تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي بحسب ما ي 

  تـ عرض االستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف حيث قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد
.  كتعديؿ كحذؼ ما يمـز

 أنيامبحكث ، كبعد قراءه نتائجيا كجد  15 تتككف إجراء دراسة اختباريو ميدانية أكلية لالستبانة 
 . ضمف الدراسة تنسجـ مع الدراسات السابقة كبذلؾ فقد تـ دمجيا كاعتمادىا

  تكزيع االستبانة بالشكؿ النيائي بعد التعديالت عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة
 كالتالي:  ثالث أقساـ رئيسية لمدراسة، كقد تـ تقسيـ االستبانة إلى

 الدراسة. البيانات الشخصية ألفراد عينةيتككف مف : ولالقسم األ 
 :ةي( فقرة كفؽ المحاكر التال43ستبا ة المكو ة من )وتشمل فقرات اال: الثا يالقسم 
 :فقرات. 8تحديد القطاعات التشغيمية )العتبات الكمية( كاشتممت عمى  المحور االول 
 :فقرة. 14اإلفصاح عف القطاعات التشغيمية كاشتممت عمى  المحور الثا ي 
 :فقرات. 5ت عمى اإلفصاح حكؿ تبني المنيج االدارم في القياس كاشتمم المحور الثالث 
 :فقرات. 8اإلفصاح حكؿ نطاؽ كمجاالت العمؿ بالمنشاة كاشتممت عمى  المحور الرابع 
 :فقرات. 8معكقات تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي كاشتممت عمى  المحور الخامس 

 
 

 تصحيػح االستبا ة: 
ى اإلجابػػة فقػػرات االسػػتبانة، بحيػػث تعطػػ يعكػػس أكزاف خماسػػيقػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ مقيػػاس 

( 3) مكافػؽ بدرجػة متكسػطة، كاإلجابة ( درجات4) مكافؽ( درجات، كاإلجابة 5) مكافؽ بدرجة عالية
 . ( درجة1( درجتيف، ك االجابة غير مكافؽ بشدة )2درجات، كاإلجابة غير مكافؽ )
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 ( يوضح مقياس4.7جدول )
 االجابات 

 غير موافؽ بشدة ر موافؽغي موافؽ بدرجة متوسطة موافؽ موافؽ بدرجة عالية المقياس

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 اإلحصائية: تالم الجا

 Statisticalقاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS) استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:ب 
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبة المئكية ك  إحصالات وصفية م ها: .1

الحسابي النسبي، كيستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ما في 
 كصؼ متغيرات الدراسة.

لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االستبانة كالدرجة  م امل ارتباط بيرسون: .2
 الكمية لالستبانة.

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. (:Cronbach's Alphaخ )م امل علفا كرو با .3

 ، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.لمتجزئة النصفية المتساكية م امل ارتباط سبيرمان براون .4

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد One Sample T test) اختبار ت" .5
 أـ ال. 3كصمت إلي درجة الحياد كىي 

 

 سة:صدؽ عداة الدرا
صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كقد تـ التحقؽ مف صدؽ أداة 

 الدراسة بطريقة صدؽ االتساؽ الداخمي.
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  Internal Validity االتساؽ الداخمي صدؽ

يقصػد بصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي مػػدل اتسػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػتبانة مػػع المحػػكر الػػذم تنتمػػي 
ىذه الفقرة، كتـ حساب االتساؽ الداخمي لإلسػتبانة كذلػؾ مػف خػالؿ حسػاب معػامالت االرتبػاط بيرسػكف  إلية

 بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة، كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجدكؿ التالي:
 لكمية لالستبا ة( يوضح م امل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبا ة والدرجة ا4.8جدول )

 المحور الثالث المحور الثا ي المحور االول

 رقم الفقرة
م امالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م امالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م امالت 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 0.829 0.000** 1 0.566 0.002** 1 0.792 0.000** 

2 0.820 0.000** 2 0.546 0.003** 2 0.877 0.000** 

3 0.855 0.000** 3 0.607 0.001** 3 0.792 0.000** 

4 0.787 0.000** 4 0.660 0.000** 4 0.891 0.000** 

5 0.846 0.000** 5 0.760 0.000** 5 0.821 0.000** 

6 0.871 0.000** 6 0.815 0.000**    

7 0.811 0.000** 7 0.815 0.000**    

8 0.764 0.000** 8 0.583 0.001**    

   9 0.655 0.000**    

   10 0.703 0.000**    

   11 0.795 0.000**    

   12 0.698 0.000**    

   13 0.829 0.000**    

   14 0.644 0.000**    

    المحور الخامس المحور الرابع

م امالت  رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

امالت م 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

   

1 0.767 0.000** 1 0.689 0.000**    

2 0.809 0.000** 2 0.791 0.000**    

3 0.805 0.000** 3 0.521 0.005**    

4 0.660 0.000** 4 0.804 0.000**    

5 0.706 0.000** 5 0.627 0.000**    

6 0.773 0.000** 6 0.774 0.000**    

7 0.783 0.000** 7 0.605 0.000**    

8 0.570 0.002** 8 0.624 0.000**    

 05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //
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 تمتع بمعامالت ارتباط قكيةت االستبانةفقرات النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف  كتشير
، 0.521) ، حيث تراكحت معػامالت االرتبػاط بػيف(0.05)إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف  كداؿ

 .تمتع بمعامؿ صدؽ عالياالستبانة بفقراتيا تيدؿ عمى أف مستكل معنكية صفر مما (، ك 0.891
 

 : Reliabilityثبات االستبا ة 
أكثػر مػف  يػاتػـ إعػادة تكزيعيقصد بثبػات االسػتبانة أف تعطػي ىػذه االسػتبانة نفػس النتيجػة لػك 

مػػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط، أك بعبػػارة أخػػرل أف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج 
االسػػتبانة كعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة عػػدة مػػرات خػػالؿ 

 تيف:ريقبعد تطبيؽ االستبانة تـ حساب الثبات بطك  فترات زمنية معينة،
 :Cronbach's Alpha Coefficientكرو باخ  –علفا م امل  .1

 ألفػاتػـ حسػاب معامػؿ  ثػـ ،المػكظفيفمفػردة مػف ( 30تـ تطبيػؽ االسػتبانة عمػى عينػة قكاميػا )
كىػذا دليػؿ كػافي عمػى ، 0.940 لالسػتبانةلقياس الثبػات، حيػث كجػد أف قيمػة ألفػا كركنبػاخ  كركنباخ

، حيػػث أنػػو كفػػؽ قاعػػدة اتخػػاذ القػػرار فػػإف نسػػبة اكبػػر مػػف ت مرتفػػعتمتػػع بمعامػػؿ ثبػػات االسػػتبانةأف 
 (:13كالنتائج مكضحة في جدكؿ )، % تعد مقبكلة 60

 ( يوضح  تائج م امل علفا كرو باخ4.9جدول )
 لقياس ثبات االستبا ة 

 االستبا ة الكمية
 م امل علفا كرو باخ عدد الفقرات

43 0.940 

 0.927 8 ولالمحور األ 

 0.916 14 لثا يالمحور ا

 0.891 5 المحور الثالث

 0.901 8 المحور الرابع

 0.889 8 المحور الخامس

 
 :Split  half methodsالثبات بطريقة التجزئة ال صفية  .2

األرقػاـ الفرديػة،  ذات األسػئمة جػزأيف كىمػا إلػى االختبػار فقػرات تجزئػة االسػتبانة تػـبعػد تطبيػؽ 
الفرديػة كدرجػات  األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ احتسػاب تػـ ـاألرقػاـ الزكجيػة، ثػ ذات كاألسػئمة
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 Spearmanبػراكف  سػبيرماف بمعادلػة االرتبػاط معامػؿ تصػحيح تػـ ذلػؾ كبعػد الزكجيػة األسػئمة

Brown: 
المعدؿ =   االرتباط معامؿ

r

r

1

2
 ٗدرجئبد اىفردٝئخ األسئئيخ درجبد ثِٞ االررجبط ٍعبٍو rحٞث    

 (:10الزكجية، كالنتائج مكضحة في جدكؿ ) يخاألسئ
 

 ( م امالت الثبات بطريقة التجزئة ال صفية4.10) جدول
 لالستبا ة  

 االستبا ة الكمية
م امل 
 االرتباط

 م امل االرتباط
 الم دل

0.689 0.822 
 0.917 0.847 المحور االول
 0.898 0.816 المحور الثا ي
 0.893 0.807 المحور الثالث

 0.728 0.572 حور الرابعالم
 0.832 0.712 المحور الخامس

 
 Spearman) كتشير النتائج المكضحة في الجػدكؿ السػابؽ أف قيمػة معامػؿ االرتبػاط المعػدؿ

Brown كىػػػك معامػػػؿ مرتفػػػع كداؿ إحصػػػائيا ممػػػا يشػػػير إلػػػى أف االسػػػتبانة تتمتػػػع  0.822( يسػػػاكم
 بمعامؿ ثبات مرتفع.
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 ارفصـ  اخلامس

حت ي  فمراع لفرضياع ن ائج "
 "اراساسة لتفسريها
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 الفصل الخامس

 وتفسيرهػا  تائػج تحميل فقرات وفرضيات الدراسة
 

تـ إجراء تحميؿ لمككنات االستبانة لمعرفة كاقع متغيرات الدراسة، كلإلجابة عمى ىذه أسئمة 
 T( )Oneتبار )ي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كقيمة اختـ حساب المتكسط الحساب الدراسة

Sample Testكتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف لكؿ محكر مف محاكر الدراسة ( كمستكل الداللة ،
كالكزف النسبي أكبر مف  05.0أفراد العينة مكافقكف عمى محتكاىا إذا كاف مستكل المعنكية

عمى محتكاىا بمعنى أف مستكل  ، كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة غير مكافقكف60%
كتككف آراء العينة في الفقرة محايدة )مكافقكف  ،% 60أقؿ مف كالكزف النسبي  05.0المعنكية

 %. 5كبر أبدرجة متكسطة( إذا كانت كاف مستكل المعنكية 
 

صة فمسطين المدرجة في بور لشركات ذات القطاعات التشغيمية و تحميل فقرات: ما مدى التزام ا
 (8لألوراؽ المالية بتطبيؽ م يار اإلبالغ المالي الدولي رقم )

 

ثـ المحكر األكؿ، لفقرات  كالكزف النسبي لمتحقؽ مف ذلؾ تـ إيجاد النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي
كالنتائج مكضحة مف لو، كالدرجة الكمية  المحكرإيجاد قيمة اختبار اإلشارة لكؿ فقرة مف فقرات تـ 
 :ةكؿ التالياؿ الجدخال
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 المحور األول: تحديد القطاعات التشغيمية )ال تبات الكمية(:
 لممحور األول(  تائج اختبار اإلشارة والمتوسط الحسابي واال حراؼ الم ياري والوزن ال سبي 5.1جدول )

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
اال حراؼ 
 الم ياري

الوزن 
 %ال سبي

 اختبار 
T 

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 

يػػػػتـ اإلفصػػػػػاح بشػػػػػكؿ منفصػػػػػؿ عػػػػػف القطػػػػػاع إذا بمغػػػػػت 
% أك أكثػػػػػر مػػػػػف إجمػػػػػالي اإليػػػػػراد المكحػػػػػد 10إيراداتػػػػػو  

 لكافة القطاعات التشغيمية.   
2.355 1.127 47.10 **-3.67 0.001 2 

2 

يػػػتـ اإلفصػػػاح بشػػػكؿ منفصػػػؿ عػػػف القطػػػاع إذا بمغػػػت أربػػػاح 
بػػاح المجتمعػػة لكافػػة % أك أكثػػر مػػف األر 10القطػػاع التشػػغيمي

 القطاعات مجتمعة.
2.150 1.094 43.00 **-2.95 0.005 5 

3 

يػػػػتـ اإلفصػػػػػاح بشػػػػػكؿ منفصػػػػػؿ عػػػػػف القطػػػػػاع إذا بمغػػػػػت 
% أك أكثػػػػر مػػػػف الخسػػػػائر 10خسػػػػائر القطػػػػاع التشػػػػغيمي

 المجتمعة لكافة القطاعات مجتمعة.
2.467 1.200 49.33 **-3.44 0.001 1 

4 

قطػػػػػاع إذا بمغػػػػػت يػػػػتـ اإلفصػػػػػاح بشػػػػػكؿ منفصػػػػػؿ عػػػػػف ال
% أك أكثػػر مػػف 10مكجكدات)أصػػكؿ( القطػػاع التشػػغيمي

 إجمالي مكجكدات)أصكؿ( كافة القطاعات مجتمعة.
2.200 1.054 44.00 **-5.88 0.000 4 

5 
تشكؿ القطاعات التشغيمية المشمكلة فػي التقػارير الماليػة 

 6 0.000 7.78-** 41.00 0.946 2.050  ألقؿ مف إيرادات المنشأة% عمى ا75ما نسبتو 

6 

القطاعات التي لـ تستكفي شركط التقرير المنفصؿ عنيا، يتـ 
اإلفصػػاح عنيػػا  بشػػكؿ منفصػػؿ ضػػمف فئػػة )كافػػة القطاعػػات 

 األخرل( 
2.050 0.910 41.00 **-8.09 0.000 6 

7 

يػػػتـ التقريػػػر المنفصػػػؿ عػػػف إم قطػػػاع فػػػي حػػػاؿ لػػػـ يسػػػتكؼ  
ىػذا القطػػاع  شػرط التقريػر المنفصػؿ إذا اعتبػػرت إدارة المنشػأة

 ذك أىمية متكاصمة.
2.250 1.035 45.00 **-5.61 0.000 3 

8 

إذا تـ تحديد قطاع تشغيمي عمى انو قطػاع مشػمكؿ فػي التقػارير 
% المػػذككرة،  فإنػػو  10الماليػػة لمفتػػرة الماليػػة الحاليػػة كفقػػان لنسػػبة 

يػػػػتـ إعػػػػادة عػػػػرض بيانػػػػات ىػػػػذا القطػػػػاع لفتػػػػرة سػػػػابقة ألغػػػػراض 
ف لػػػ ـ يمبػػػي ذلػػػؾ القطػػػاع خػػػالؿ الفتػػػرة السػػػابقة المقارنػػػة حتػػػى كا 

 %  10معايير اإلبالغ كفقان لنسبة 

2.000 1.025 40.00 **-7.56 0.000 8 

  0.001 5.62-** 43.80 1.049 2.190 المتوسط ال ام

 05.0** المتوسط الحسابي دال إحصائيا ع د 
  05.0المتوسط الحسابي غير دال إحصائيا ع د //
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 ما يػمي: السابؽ جدولالتبين من ال تائج الموضحة في ي
 ( يساكم3المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ )فقد احتمت ىذه  (5)الدرجة الكمية مف  2.467

، 0.05مف  أقؿ%، كالقيمة االحتمالية 49.33 ليا النسبي الكزفالفقرة المرتبة األكلى، كبمغ 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة   ،أف متكسط درجة  حيث
غير  عينة الدراسةكىذا يعني أف أفراد  3عف درجة الحياد كىي  قؿياالستجابة ليذه الفقرة 

يتـ اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عف القطاع التشغيمي إذا بمغت خسائر عمى أنو مكافقيف 
 كثر مف الخسائر المجتمعة لكافة القطاعات مجتمعة.% أك أ10 القطاع التشغيمي

 ( يسػػاكم 1المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  2.355
، 0.05مػػػف  أقػػػؿ%، كالقيمػػػة االحتماليػػػة 47.10النسػػػبي  الػػػكزف، كبمػػػغ الثانيػػػةالفقػػػرة المرتبػػػة 

0.05لة كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل دال  ، أف متكسط درجػة حيث
مػكافقيف غيػر  كىذا يعني أف أفػراد العينػة 3عف درجة الحياد كىي قؿ ياالستجابة ليذه الفقرة 

% أك أكثػػر مػػف 10يػػتـ اإلفصػػاح بشػػكؿ منفصػػؿ عػػف القطػػاع إذا بمغػػت إيراداتػػو عمػػى انػػو 
    إجمالي اإليراد المكحد لكافة القطاعات التشغيمية.

 ( يسػػاكم 6المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  2.050
، كبذلؾ 0.05مف أقؿ %، كالقيمة االحتمالية 41النسبي  الكزف، كبمغ السادسةالفقرة المرتبة 

0.05تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة   ،رجػػػة أف متكسػػػط د حيػػػث
مكافقيف غير  أف أفراد العينةكىذا يعني  ،3عف درجة الحياد كىي قؿ ياالستجابة ليذه الفقرة 

القطاعػػػات التػػػي لػػػـ تسػػػتكفي شػػػركط التقريػػػر المنفصػػػؿ عنيػػػا، يػػػتـ اإلفصػػػاح عنيػػػا  عمػػػى أف 
 . بشكؿ منفصؿ ضمف فئة )كافة القطاعات األخرل(

 ( يسػػاكم 8المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػـػ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه الفقػػرة 5درجػػة الكميػػة مػػف )ال 2.000
، كبػذلؾ تعتبػر ىػذه 0.05مػف  أقؿ%، كالقيمة االحتمالية 40النسبي  الكزف، كبمغ األخيرةالمرتبة 

0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،أف متكسط درجة االسػتجابة ليػذه الفقػرة  حيث
إذا تـػ تحديػد قطػاع بأنػو  يفغيػر مػكافقكىػذا يعنػي أف أفػراد العينػة  3عػف درجػة الحيػاد كىػي قؿ ي

%  10تشػػغيمي عمػػى انػػو قطػػاع مشػػمكؿ فػػي التقػػارير الماليػػة لمفتػػرة الماليػػة الحاليػػة كفقػػان لنسػػبة 
ف لـػ  المذككرة،  فإنو يتـ إعادة عرض بيانػات ىػذا القطػاع لفتػرة سػابقة ألغػراض المقارنػة حتػى كا 

 %. 10الفترة السابقة معايير اإلبالغ كفقان لنسبة يمبي ذلؾ القطاع خالؿ 
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(، 5)الدرجة الكمية مف  2.190 ان كمي لممحكر األكؿ فقد بمغ المتكسط الحسابي كبصفة عامة
، حيث أف متكسط درجة 0.05%، ككانت القيمة االحتمالية اقؿ مف 43.80كبمغ الكزف النسبي 

 يعني عمى أف أفراد العينة متفقكف عمى أف، مما 3درجة الحياد كىي االستجابة يختمؼ جكىريان عف 
الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية غير ممتزمة بتحديد القطاعات التشغيمية 
المشمكلة بالتقارير المالية كفقان )العتبات الكمية( بحسب متطمبات معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ 

 .( القطاعات التشغيمية8)



 

70 

 

 ر الثا ي: اإلفصاح عن القطاعات التشغيميةالمحو 

 لممحور الثا ي والوزن ال سبي والمتوسط الحسابي واال حراؼ الم ياري(  تائج اختبار اإلشارة 5.2جدول )
رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
اال حراؼ 
 الم ياري

الوزن 
 %ال سبي

 اختبار 
T 

مستوى 
 الترتيب الداللة

 2 0.000 6.67** 73.00 0.755 3.650 طاعات التشغيمية التي تبيع لمقطاعات األخرل يـت اإلفصاح عف الق 1

2 
يتـ اإلفصاح عف معمكمات حكؿ العناصر المرتبطة لكؿ 

 7 0.001 3.64** 67.33 0.780 3.367 مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج

3 
يتـ اإلفصاح عف أنكاع المنتجات كالخدمات المتعمقة بكؿ 

 1 0.000 4.91** 73.33 1.052 3.667 قطاع تشغيمي

4 
المتعمقة بأصكؿ كالتزامات كؿ معمكمات يتـ اإلفصاح عف ال

 8 0.005 2.95-** 50.33 1.269 2.517 قطاع تشغيمي 

5 
المشمكلة  إيرادات القطاع بيف ةمطابقال إجراءتقـك المنشأة ب

 4 0.000 5.12** 71.00 0.832 3.550    لمنشأة ككؿإجمالي إيرادات امع في التقارير المالية 

6 

 أرباح كخسائرجمالي إل ةمطابق إجراءتقـك المنشأة ب
إجمالي أرباح مع ات التشغيمية في التقارير المالية القطاع

 لمنشأةكخسائر ا
3.567 0.789 71.33 **5.56 0.000 3 

7 
ات القطاع أصكؿ كالتزاماتجمالي إل ةعداد مطابقإتقـك المنشأة ب

 5 0.001 3.48** 68.67 0.963 3.433  لمنشأة ككؿأصكؿ كالتزامات اإجمالي مع التشغيمية 

8 
ٝزٌ اإلفصبح عِ ٍعيٍ٘بد ٗصفٞخ ح٘ه قطبعبد اىَْشأح 

 13 0.000 4.13-** 46.33 1.282 2.317 اىَشَ٘ىخ فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ

9 
نو ى يتـ اإلفصاح عف اإليرادات مف العمالء الخارجييف 

 10 0.000 3.98-** 48.00 1.167 2.400 رٝرٍشَ٘ه فٜ اىزقب رشغٞيٜ قطبع

10 
 رشغٞيٜ نو قطبعىإٝراداد اىعَيٞبد يتـ اإلفصاح عف 

 9 0.001 3.50-** 48.67 1.254 2.433 اىَبىٞخ ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر

11 
ٍشَ٘ه فٜ  رشغٞيٜ نو قطبعىإٝـراد اىفبئذح يتـ اإلفصاح 

 14 0.000 4.89-** 46.00 1.109 2.300 اىَبىٞخ  اىزقبرٝر

12 
ىنو قطبع رشغٞيٜ  ٍصــرٗف اىفبئذحيتـ اإلفصاح عف 

 12 0.000 4.44-** 47.33 1.104 2.367 ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 

13 
ىنو قطبع رشغٞيٜ  اإلٕالك ٗاإلطفبءيتـ اإلفصاح عف 

 ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 
2.383 1.303 47.67 **-3.67 0.001 11 

14 
ىنو  أٗ )دخو( ضرٝجخ اىذخوٍصرٗف يتـ اإلفصاح عف 

 6 0.000 3.90** 67.67 0.761 3.383 قطبع رشغٞيٜ ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 

**3.41 59.05 1.030 2.952 المتوسط ال ام  0.001  

 05.0** المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 05.0المتكسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند //
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 ما يػمي: الجدول السابؽتبين من ال تائج الموضحة في 
 ( يسػػػاكم 3المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ )فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه  (5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف 3.667

، 0.05مػػف  أقػػؿ%، كالقيمػػة االحتماليػػة 73.33النسػػبي  الػػكزفاألكلػػى، كبمػػغ الفقػػرة المرتبػػة 
0.05د مستكل داللة كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عن  ،أف متكسط درجػة  حيث

 عينػػة الدراسػػةكىػػذا يعنػػي أف أفػػراد  3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 
 يتـ اإلفصاح عف أنكاع المنتجات كالخدمات المتعمقة بكؿ قطاع تشغيمي.عمى انو مكافقيف 

 ( يسػػػ1المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ ) ( فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف 3.650اكم
، كبػذلؾ 0.05مػف  أقػؿ%، كالقيمػة االحتماليػة 73النسػبي  الػكزف، كبمػغ الثانيػةالفقرة المرتبة 

0.05تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة   ،أف متكسػػػط درجػػػة  حيػػػث
مػػكافقيف  كىػػذا يعنػػي أف أفػػراد العينػػة 3جػػة الحيػػاد كىػػي عػػف در قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 

 .يتـ اإلفصاح عف القطاعات التشغيمية التي تبيع لمقطاعات األخرلنو أعمى 

 ( يسػػػاكم 8المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ )( فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف 2.317
مػػػف أقػػػؿ ة االحتماليػػػة %، كالقيمػػػ46.33النسػػػبي  الػػػكزف، كبمػػػغ الثالثػػػة عشػػػرالفقػػػرة المرتبػػػة 

0.05، كبػػػذلؾ تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 0.05  ،أف  حيػػػث
أف أفػػراد كىػػذا يعنػػي  ،3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد قػػؿ متكسػػط درجػػة االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 

ه قطبعئبد اىَْشئأح ٝزٌ اإلفصبح عِ اىَعيٍ٘ئبد اى٘صئفٞخ حئ٘غير مكافقيف عمى انو  العينة

 .اىَشَ٘ىخ فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ

 ( يسػػاكم 11المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  2.300
، كبػذلؾ 0.05مػف أقػؿ %، كالقيمػة االحتماليػة 46النسبي  الكزف، كبمغ األخيرةالفقرة المرتبة 

0.05ة دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػ تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة  ،أف متكسػػػط درجػػػة  حيػػػث
غير مػكافقيف  عمػى أف أفراد العينة  حيث 3عف درجة الحياد كىي قؿ االستجابة ليذه الفقرة 

 .اىَبىٞخ ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر رشغٞيٜ نو قطبعىإٝـراد اىفبئذح يتـ اإلفصاح عف انو 
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(، 5)الدرجة الكمية مف 2.952ثاني كميان كبصفة عامة فقد بمغ المتكسط الحسابي لممحكر ال
، حيث أف متكسط درجة 0.05%، ككانت القيمة االحتمالية اقؿ مف 59.05كبمغ الكزف النسبي 

تفقكف عمى أف م العينة أفراد أف ، مما يدؿ عمى3االستجابة يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 
 اإلفصاح عفبمتطمبات  ممتزمة يرغ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية

 (. 8القطاعات التشغيمية بحسب متطمبات معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )
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 المحور الثالث: اإلفصاح حول تب ي الم هج اإلداري في القياس

 لممحور الثالث والوزن ال سبي والمتوسط الحسابي واال حراؼ الم ياري(  تائج اختبار اإلشارة 5.3جدول )
م رق

 الفقرات الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الم ياري

الوزن 
 %ال سبي

 اختبار 
T 

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 

يتـ اإلفصاح عف أساليب القياس المتبعة 
في قياس أرباح كخسائر كأصكؿ 

 كالتزامات القطاع التشغيمي

2.833 1.224 56.67 **-3.06 0.003 2 

2 

اإلفصاح عف أساس محاسبة يتـ 
عمميات الداخمية بيف القطاعات بشكؿ ال

 في التقارير الماليةمنفصؿ 
3.433 0.963 68.67 **3.48 0.001 1 

3 

فركقات بيف اإلفصاح عف أية  يتـ 
مقاييس أرباح أك خسائر القطاعات 
التشغيمية المشمكلة في التقارير المالية 

 كبيف أرباح أك خسائر المنشأة 

2.100 1.160 42.00 **-6.01 0.000 5 

4 

االختالفات بيف اإلفصاح عف يتـ 
مقاييس األصكؿ المتعمقة بالقطاعات 
المشمكلة في التقارير المالية كالمقاييس 

 المتعمقة بأصكؿ المنشأة

2.667 1.084 53.33 **-2.38 0.020 3 

5 

االختالفات تقـك المنشأة باإلفصاح عف 
بيف مقاييس االلتزامات المتعمقة 

المشمكلة في بالقطاعات التشغيمية 
التقارير المالية كالمقاييس المتعمقة 

 بالتزامات المنشأة

2.583 1.078 51.67 **-2.99 0.004 4 

  0.005 2.19-** 54.47 1.102 2.723 المتوسط ال ام

 05.0** المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 05.0المتكسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند //
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 ما يػمي:الجدول السابؽ تبين من ال تائج الموضحة في ي
 ( يسػػاكم 2المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )فقػػد احتمػػت ىػػذه  (5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.433

، 0.05مػػف  أقػػؿ%، كالقيمػػة االحتماليػػة 68.67النسػػبي  الػػكزفالفقػػرة المرتبػػة األكلػػى، كبمػػغ 
0.05حصائيان عند مستكل داللة دالة إ كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  ،أف متكسط درجػة  حيث
مػػكافقيف العينػػة كىػػذا يعنػػي أف أفػػراد  3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 

العمميػات الداخميػة بػيف القطاعػات بشػكؿ  حػكؿ محاسػبةالاإلفصػاح عػف أسػاس يػتـ عمى انو 
 .في التقارير الماليةمنفصؿ 

 ( يسػػاكم 1المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  2.833
، 0.05مػػػف  أقػػػؿ%، كالقيمػػػة االحتماليػػػة 56.67النسػػػبي  الػػػكزف، كبمػػػغ الثانيػػػةالفقػػػرة المرتبػػػة 

0.05كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،درجػة أف متكسط  حيث
مػػػكافقيف  كىػػػذا يعنػػػي أف أفػػػراد العينػػػة 3عػػػف درجػػػة الحيػػػاد كىػػػي تقػػػؿ االسػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة 
يتـ اإلفصاح عف أساليب القياس المتبعة في قياس أرباح كخسػائر نو أبدرجة متكسطة عمى 

 .كأصكؿ كالتزامات القطاع التشغيمي
 ( يسػػاكم 5المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػـػ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه الفقػػرة 5مػػف )الدرجػػة الكميػػة  2.583

، كبػذلؾ تعتبػر 0.05مػف  أقػؿ%، كالقيمػة االحتماليػة 51.67النسػبي  الػكزف، كبمغ الرابعةالمرتبة 
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عنػد مسػتكل داللػة   ،أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه  حيػث

مػكافقيف بدرجػة متكسػطة عمػى أف ي أف أفػراد العينػة كىذا يعنػ 3عف درجة الحياد كىي تقؿ الفقرة 
االختالفات بػيف مقػاييس االلتزامػات المتعمقػة بالقطاعػات التشػغيمية تقـك باإلفصاح عف الشركات 

 .المشمكلة في التقارير المالية كالمقاييس المتعمقة بالتزامات المنشأة

 ( يسػػاكم 3المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5ة مػػف )الدرجػػة الكميػػ 2.100
، كبػذلؾ 0.05مػف أقػؿ %، كالقيمػة االحتماليػة 42النسبي  الكزف، كبمغ األخيرةالفقرة المرتبة 

0.05تعتبػػػػر ىػػػػذه الفقػػػػرة دالػػػػة إحصػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  ، أف متكسػػػػط درجػػػػة حيػػػػث
غيػر مػكافقيف  أف أفػراد العينػةكىذا يعني  3عف درجة الحياد كىي قؿ تاالستجابة ليذه الفقرة 

فركقػات بػيف مقػاييس أربػاح أك خسػائر القطاعػات اإلفصاح عف أيػة  الشركات تقكـ أفعمى 
 .التشغيمية المشمكلة في التقارير المالية كبيف أرباح أك خسائر المنشأة
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، (5)الدرجة الكمية مف  2.723كبصفة عامة فقد بمغ المتكسط الحسابي لممحكر الثالث كميان 
، حيث أف متكسط درجة 0.05مف  أقؿ%، ككانت القيمة االحتمالية 54.47كبمغ الكزف النسبي 

، مما يدؿ عمى أف أفراد العينة متفقكف عمى 3االستجابة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 
 ممتزمة بتبني المنيج اإلدارم فيغير المالية  لألكراؽأف الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف 

 اإلفصاح عف أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمقة بالقطاعات التشغيمية. 
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 المحور الرابع: اإلفصاح حول  طاؽ ومجاالت ال مل بالم شاة

 المحور الرابع والوزن ال سبي والمتوسط الحسابي واال حراؼ الم ياري(  تائج اختبار اإلشارة 5.4جدول )
رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الم ياري

الوزن 
 %ال سبي

 اختبار 
T 

مستوى 
 الترتيب الداللة

1 

اإليرادات مف العمالء تقـك المنشأة باإلفصاح عف 
الخارجييف لكؿ منتج أك خدمة أك لكؿ مجمكعة مف 

 الخدمات كالمنتجات المتشابية
3.250 1.002 65.00 **3.93 0.000 2 

2 
مف العمالء تقـك المنشأة باإلفصاح عف اإليرادات 
 3 0.000 3.66** 64.33 1.010 3.217 الخارجييف المتأتية مف مركز مقر المنشأة.

3 
تقـك المنشأة باإلفصاح عف اإليرادات مف العمالء الخارجييف 
 5 0.001 3.39-** 50.67 1.065 2.533 المتأتية مف كافة الفركع األخرل التي تستمد منيا المنشأة إيراداتيا 

4 
أة باإلفصاح عف األصكؿ غير المتداكلة تقـك المنش

 )طكيمة اآلجؿ( التي تقع خارج دكلة المقر الرئيسي
2.467 1.200 49.33 **-3.44 0.001 6 

5 

تفصح المنشأة عف المعمكمات المتعمقة باعتمادىا عمى 
)عميؿ رئيسي( إذا كانت اإليرادات المتأتية منو تساكم 

 % أك أكثر مف إيرادات المنشأة 10
2.367 1.073 47.33 **-4.57 0.000 8 

6 
تفصح المنشأة عف إجمالي مبمغ اإليرادات المتأتية مف 

 1 0.008 2.77** 66.67 0.933 3.333 العمميات مع )عميؿ رئيسي(

7 
تفصح المنشأة عف ىكية القطاع أك القطاعات التي 

 4 0.002 3.20-** 51.33 1.047 2.567 ينتمي إلييا مثؿ ىؤالء )العمالء الرئيسيف(

8 
إذا كاف العميؿ الرئيسي لممنشأة ىي الحككمة فيتـ 

 7 0.001 3.60-** 49.00 1.185 2.450 اعتبارىا كعميؿ كاحد

  0.002 3.98-** 55.46 1.064 2.773 المتوسط ال ام

 05.0** المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 05.0دالمتكسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عن //

 ما يػمي:السابؽ جدول التبين من ال تائج الموضحة في ي
 ( يسػػاكم 6المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )فقػػد احتمػػت ىػػذه  (5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.333

، 0.05مػػف  أقػػؿ%، كالقيمػػة االحتماليػػة  66.67النسػػبي  الػػكزفالفقػػرة المرتبػػة األكلػػى، كبمػػغ 
0.05ة دالة إحصائيان عند مستكل داللة كبذلؾ تعتبر ىذه الفقر   ،أف متكسط درجػة  حيث
 عينػػة الدراسػػةكىػػذا يعنػػي أف أفػػراد  3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 
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المنشػأة تفصػح عػف إجمػالي مبمػغ اإليػرادات المتأتيػة مػف مػكافقيف بدرجػة متكسػطة  عمػى أف 
 ء الرئيسييف.العمميات مع العمال

 ( يسػػاكم 1المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.250
، كبػذلؾ 0.05مػف  أقػؿ%، كالقيمػة االحتماليػة 65النسػبي  الػكزف، كبمػغ الثانيػةالفقرة المرتبة 

0.05تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة   ،أف متكسػػػط درجػػػة  حيػػػث
ف مػػكافقي كىػػذا يعنػػي أف أفػػراد العينػػة 3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 

اإليرادات مف العمالء الخارجييف لكؿ المنشأة تقـك باإلفصاح عف بدرجة  متكسطة عمى أف 
 .منتج أك خدمة أك لكؿ مجمكعة مف الخدمات كالمنتجات المتشابية

 ( فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف 2.450( يسػػػاكم 8فقػػػرة رقػػػـ )المتكسػػػط الحسػػػابي لم
ىػذه  ك، 0.05مػف  أقؿ%، كالقيمة االحتمالية 49النسبي  الكزف، كبمغ السابعةالفقرة المرتبة 

0.05الفقرة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة   ،أف متكسػط درجػة االسػتجابة ليػذه  حيػث
إذا غير مػكافقيف عمػى انػو  أف أفراد العينةكىذا يعني  ،3ف درجة الحياد كىي عقد قؿ الفقرة 

 .كاف العميؿ الرئيسي لممنشأة ىك الحككمة فيتـ اعتبارىا كعميؿ كاحد

 ( يسػػػاكم 5المتكسػػػط الحسػػػابي لمفقػػػرة رقػػػـ )( فقػػػد احتمػػػت ىػػػذه 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػػف 2.367
، 0.05مػػف  أقػػؿ%، كالقيمػػة االحتماليػػة 47.33النسػػبي  الػػكزف، كبمػػغ األخيػػرةالفقػػرة المرتبػػة 

0.05كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،أف متكسط درجػة  حيث
غيػػػر كىػػػذا يعنػػػي أف أفػػػراد العينػػػة  3عػػػف درجػػػة الحيػػػاد كىػػػي قػػػد قػػػؿ االسػػػتجابة ليػػػذه الفقػػػرة 

ت المتعمقػة باعتمادىػا عمػى )عميػؿ رئيسػي( تفصح عػف المعمكمػامكافقيف عمى انو الشركات 
 .% أك أكثر مف إيرادات المنشأة 10إذا كانت اإليرادات المتأتية منو تساكم 

(، 5)الدرجة الكمية مف  2.773كبصفة عامة فقد بمغ المتكسط الحسابي لممحكر الربع كميان 
ث أف متكسط درجة ، حي0.05مف  أقؿ%، ككانت القيمة االحتمالية 55.46كبمغ الكزف النسبي 

، مما يدؿ عمى أف أفراد العينة متفقكف عمى 3االستجابة ال يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 
بمستكل ضعيؼ باإلفصاح لكف انو الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية ممتزمة 

 عف المعمكمات حكؿ  نطاؽ كمجاالت العمؿ بالمنشأة. 
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لمشركات  8ات تطبيؽ م يار اإلبالغ المالي الدولي رقم المحور الخامس: م وق
 المدرجة في بورصة فمسطين

 لممحور الخامس والوزن ال سبي والمتوسط الحسابي واال حراؼ الم ياري(  تائج اختبار اإلشارة 5.5جدول )
رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

اال حراؼ 
 الم ياري

الوزن 
 %ال سبي

 اختبار 
T 

مستوى 
 الترتيب داللةال

1 

ال تتكفر خبرة ك معرفة كافية لتطبيؽ معيار 
 4 0.000 5.81** 73.67 0.911 3.683 ( 8اإلبالغ المالي الدكلي رقـ)

2 

كجكد اختالؼ في البيئة االقتصادية كاالجتماعية 
بيف الدكؿ التي تضع المعايير الدكلية كالدكؿ 
التي تطبؽ ىذه المعايير يعتبر أحد المعكقات 

 (8طبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )لت
3.917 0.743 78.33 **9.55 0.000 2 

3 
عدـ كجكد تعميمات ممزمة لمشركة بتطبيؽ معايير 

 6 0.000 4.95** 72.67 0.991 3.633 اإلبالغ المالي 

4 

ضعؼ دكر الجمعيات كالييئات المينية في تنمية 
اإلبالغ كتطكير المحاسبيف حكؿ ما يستجد مف معايير 
 (8المالي الدكلية خاصة معيار اإلبالغ المالي رقـ )

4.000 0.883 80.00 **8.77 0.000 1 

5 

مناىج التعميـ الجامعية تفتقر إلى مقررات تختص 
 3 0.000 9.26** 77.67 0.739 3.883 (8بمعايير اإلبالغ المالي الدكلية كخاصة المعيار رقـ )

6 
صاح في معايير صعكبة فيـ كتفسير متطمبات اإلف

 8 0.000 4.67** 72.00 0.995 3.600 اإلبالغ المالي الدكلية

7 

الظركؼ االقتصادية كالبيئية السائدة ال تمكف 
المدقؽ مف القياـ بكاجباتو في التحقؽ مف االلتزاـ 

 بمعايير اإلبالغ المالي الدكلية
3.683 0.948 73.67 **5.59 0.000 4 

8 

المالية التي تمكف عدـ كفاية أك قمة المكارد 
الشركات مف تدريب مكظفييا حكؿ المستجدات في 

 المعايير الدكلية
3.617 0.940 72.33 **5.08 0.000 7 

  0.000 **6.71 75.04 0.894 3.752 المتوسط ال ام

 05.0** المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند 
 05.0المتكسط الحسابي غير داؿ إحصائيا عند //
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 ما يػمي: الجدول السابؽتبين من ال تائج الموضحة في ي
 ( يسػػاكم 4المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػـػ )فقػػد احتمػػت ىػػذه الفقػػرة  (5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  4.000

، كبذلؾ تعتبر ىػذه 0.05مف  أقؿ%، كالقيمة االحتمالية  80النسبي  الكزفالمرتبة األكلى، كبمغ 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة  الفقرة دالة  ،أف متكسط درجة االسػتجابة ليػذه الفقػرة  حيث
ضػػعؼ مػػكافقيف عمػػى كجػػكد  عينػػة الدراسػػةكىػػذا يعنػػي أف أفػػراد  3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد 

 في دكر الجمعيػات كالييئػات المينيػة فػي تنميػة كتطػكير المحاسػبيف حػكؿ مػا يسػتجد مػف معػايير
 .(8اإلبالغ المالي الدكلية خاصة معيار اإلبالغ المالي رقـ )

 ( يسػػاكم 2المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.917
، 0.05مػػػف  أقػػػؿ%، كالقيمػػػة االحتماليػػػة 78.33النسػػػبي  الػػػكزف، كبمػػػغ الثانيػػػةالفقػػػرة المرتبػػػة 

0.05عند مستكل داللة كبذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان   ،أف متكسط درجػة  حيث
مػػكافقيف  كىػػذا يعنػػي أف أفػػراد العينػػة 3عػػف درجػػة الحيػػاد كىػػي قػػد زاد االسػػتجابة ليػػذه الفقػػرة 

االختالؼ في البيئة االقتصادية كاالجتماعية بيف الػدكؿ يعتبػر أحػد المعكقػات نحػك  عمى أف
 .(8لدكلي رقـ )تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي ا

 ( يسػػاكم 8المتكسػػط الحسػػابي لمفقػػرة رقػػـ )( فقػػد احتمػػت ىػػذه 5)الدرجػػة الكميػػة مػػف  3.617
 ك، 0.05مػف  أقػؿ%، كالقيمػة االحتماليػة 72.33النسبي  الكزف، كبمغ السابعةالفقرة المرتبة 
0.05دالة إحصائيان عنػد مسػتكل داللػة  ىذه الفقرة   ،كسػط درجػة االسػتجابة أف مت حيػث
عػػدـ مػكافقيف عمػى  أف أفػراد العينػةكىػذا يعنػي  ،3عػف درجػة الحيػاد كىػػي قػد زاد ليػذه الفقػرة 

كفاية أك ضعؼ المكارد الماليػة لػدل الشػركات كانػت سػببان فػي عػدـ تنميػة كتػدريب مكظفييػا 
 .حكؿ المستجدات في المعايير الدكلية

 ( يسػػاكم 6المتكسػػط الحسػػػابي لمفقػػرة رقػػـػ )( فقػػػد احتمػػت ىػػػذه الفقػػػرة 5)الدرجػػػة الكميػػػة مػػف  3.600
، كبػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه 0.05مػػف  أقػػؿ%، كالقيمػػة االحتماليػػة 72النسػػبي  الػػكزف، كبمػػغ األخيػػرةالمرتبػػة 

0.05الفقػرة دالػة إحصػػائيان عنػد مسػػتكل داللػة   ،أف متكسػػط درجػة االسػػتجابة ليػذه الفقػػرة  حيػث
مػػكافقيف عمػػى كجػػكد صػػعكبات تتعمػػؽ كىػػذا يعنػػي أف أفػػراد العينػػة  3حيػػاد كىػػي عػػف درجػػة القػػد زاد 
 .كتفسير متطمبات اإلفصاح في معايير اإلبالغ المالي الدكلية بفيـ

(، 5)الدرجة الكمية مف  3.752كبصفة عامة فقد بمغ المتكسط الحسابي الكمي لممحكر الخامس 
، حيث أف متكسط درجة 0.05مف  قؿمالية أحت%، ككانت القيمة اال75.04كبمغ الكزف النسبي 

عمى انو  ، مما يدؿ عمى أف أفراد العينة متفقكف3االستجابة يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 
لمشركات  8معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ  التي تساىـ في الحد مف تطبيؽمعكقات بعض اليكجد 

 .المدرجة في بكرصة فمسطيف
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 الفصل السادس

 ال تائػج والتوصيات والدراسات المستقبمية 
 

 ::  تائج الدراسةعوالً 
 : في ضول التحميالت ال ظرية وال ممية لهذه الدراسة يمكن استخالص ال تائج التالية

المالية غير ممتزمة بتحديد أكضحت الدراسة أف الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ  .1
 القطاعات التشغيمية المشمكلة بالتقارير المالية كفقان لمعتبات الكمية المنصكص عمييا في

 ( القطاعات التشغيمية.8متطمبات معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )
ية أف الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية ال تمتـز بدرجة كافبينت الدراسة  .2

المالية  كاآلثارقكائميا المالية مف تقييـ طبيعة  تمكف مستخدمي التي باإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالقطاعات التشغيمية كفقان ك  البيئة االقتصادية التي تعمؿ فييافي ظؿ ألنشطتيا التجارية 

 لمتطمبات معيار اإلبالغ المالي المذككر.
رم باإلفصاح عف أسس القياس المتبعة لمبنكد المتعمقة ال تقكـ الشركات بتبني المنيج اإلدا .3

 .كرد في متطمبات المعيار تفؽ مع مابالقطاعات التشغيمية ،حيث يتـ ذلؾ بدرجة ضعيفة كال ت
ال تفصح الشركات عف المعمكمات المتعمقة بنطاؽ كمجاالت العمؿ بشكؿ كاؼ، األمر الذم يستمـز  .4

 .ة بجكانب االفصاح حكؿ نطاؽ كمجاالت العمؿ في الشركةمراعاة كجكد األسس كالتعميمات المتعمق
أظيرت الدراسة محدكدية خبرة كمعرفة القائميف عمى إعداد التقارير المالية المنشكرة لدل  .5

 المالية حكؿ متطمبات معيار اإلبالغ المالي المذككر. لألكراؽالشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف 
قتصادية كاالجتماعية بيف الدكؿ التي تضع المعايير الدكلية كالدكؿ بينت الدراسة أف اختالؼ البيئة اال .6

 (.8التي تطبؽ ىذه المعايير يعتبر أحد المعكقات الرئيسية في تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )
أظيرت الدراسة أف عدـ تطبيؽ تعميمات ممزمة في البكرصة فيما يخص تطبيؽ معايير اإلبالغ  .7

في ضعؼ االلتزاـ مف قبؿ الشركات بتطبيؽ ىذه المعايير بشكؿ عاـ كبتطبيؽ المالي  ساىـ 
 ( بشكؿ خاص.8معيار اإلبالغ المالي رقـ )

الجمعيات كالييئات المينية في تنمية كتطكير المحاسبيف حكؿ ما  كجكد ضعؼ كبير في دكر .8
 (.8)يستجد مف معايير اإلبالغ المالي الدكلية خاصة معيار اإلبالغ المالي رقـ 

مناىج التعميـ الجامعية إلى مقررات تختص بآليات تطبيؽ معايير اإلبالغ كشؼ الدراسة افتقار  .9
 المالي الدكلية.
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ـ  .10 ـ التزا ـ بمعايير اإلبالغ المالي الدكلية.بمدققي الحسابات عد ـ في التحقؽ مف االلتزا  االضطالع بكاجباتي
أك االىتماـ كانت إحدل األسباب في عدـ أظيرت الدراسة أف عدـ كفاية ك قمة المكارد المالية  .11

 .ات في المعايير الدكليةتمكف الشركات مف تدريب مكظفييا حكؿ المستجد
 

 : : توصيات الدراسةثا ياً 
)القطاعات  المالي الدكلي اإلبالغضركرة صدكر تشريعات ممزمة لمشركات بااللتزاـ بمعيار  .1

 .ف لألكراؽ الماليةفي بكرصة فمسطيالتشغيمية( تشترط إلدراج الشركات 
الكاجب عف  كاإلفصاحالمتعمؽ بأسس القياس  اإلدارمضركرة قياـ الشركات بتبني المنيج  .2

 القطاعات التشغيمية لدييا.
ضركرة التزاـ الشركات بمراعاة تجاكز العتبات الكمية كأحد الشركط الكاجبة لتطبيؽ معيار  .3

 المالي الدكلي. اإلبالغ
كؿ نطاؽ اة األسس كالتعميمات المتعمقة بجكانب االفصاح حضركرة التزاـ الشركات بمراع .4

 .كمجاالت العمؿ في الشركة
 القكائـ المالية في الشركات في مجاؿ آليات إعدادضركرة تعزيز ثقافة كخبرة العامميف في مجاؿ  .5

 .تطبيؽ معيار القطاعات التشغيمية
ي نكعية كتدريب ضركرة اضطالع الجمعيات كالمنظمات المينية في فمسطيف بدكرىا ف .6

 المراجعيف كالمحاسبيف حكؿ أسس كمتطمبات تطبيؽ المعيار المذككر. 
أىمية نحك مساؽ معايير المحاسبة كمعايير اإلبالغ  إعطاءحث الجامعات الفمسطينية عمى  .7

  .المالي الدكلية لطمبة قسمي المحاسبة كالعمـك المالية كالمصرفية

 : مقترحة دراسات: ثالثاً 
 .المالي الدكلية لخارجي في إلزاـ الشركات بمعايير اإلبالغدكر المدقؽ ا .1
 .الدكلية تقييـ دكر المناىج المحاسبية في الجامعات الفمسطينية في نشر معايير اإلبالغ المالي .2
 ( عمى التنبؤ بأسعار األسيـ.8أثر تطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ ) .3
 .(8ر اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )لمعيا متطمبات اإلفصاح القطاعي كفقان إدراؾ مدل  .4
 .المالي الدكلية مدل التزاـ البنكؾ الفمسطينية بتطبيؽ معايير اإلبالغ .5

 إمكانية تطبيؽ معايير اإلبالغ المالي الدكلية في الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية.
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 1 د.عمر الجعيدم رئيس قسـ العمكـ المالية كاإلدارية/الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقيةعضك ىيئة التدريس ك 
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 نصخباَت ننذرنصت

 

 بضى هللا ننرحًٍ ننرحيى

 

 غزة –الجػام ة اإلسالميػة

 

 عمادة الدراسػػػات ال ميا
 جػػػػػارةكميػػػة الت

 

 قسم المحاسػػبة والتمويل
 

 اإلخوة واألخوات الكرام   
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،،        

 
 الموضوع/ استبا ه 

رنىمدىىالتزامىالذركاتىالمدرجظىفيىبورصظىفلدطونىلألوراقىالمالوظىبمطوارىاإلبالغىالماليى
 "القطاراتىالتذعولوظىى"(ى8الدوليىرقمى)

 
الباحث مف خالؿ إجراء ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ الشركات المدرجة في ييدؼ 

( إلػى جانػب التعػرؼ عمػى 8بكرصة فمسطيف لألكراؽ المالية بتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )
 المعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف تطبيػػؽ ىػػذا المعيػػار إف كجػػدت ككػػذلؾ معرفػػة اإليجابيػػات أك السػػمبيات مػػف

 تطبيؽ ىذا المعيار
كقػػػد تػػػـ تصػػػميـ ىػػػذه االسػػػتبانو لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي المحاسػػػبة كالتمكيػػػؿ مػػػف الجامعػػػة 

مػع العمػـ بػأف ىػذه البيانػات سػكؼ تعامػؿ ىػذه ،  التكـر بتقديـ إجابػاتكـ المحايػدة اإلسالمية بغزة ، راجيان 
 تامة كلف تستعمؿ إال ألغراض البحث العممي فقط.بسرية 
فػي دقػة النتػائج كتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة، كمسػاعدة  ان ميمػ ان ـ تعاكنكـ كمؤكدان أف إلجابػاتكـ تػأثير شاكران لك

 صحيحة كمفيدة. جالباحث في التكصؿ إلى نتائ
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 

 الباحث

 حدنىربدىالماجدىالخضري
ى
ى
ى
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ىالجزءىاألول:ىبواناتىرامظ
 الم اسبة. أياو نإلجابت ( )يرجً ننخكرو بىضع إشارة  
 
 :الوصفية ل ي ة الدراسة  : البيا اتعوالً 
 
 : المؤهل ال ممي -

 دراسات عميا           بكالكريكس          دبمكـ              
 
 التخصص ال ممي: -
                      ةعمـك مالية كمصرفي                    إدارة أعماؿ                               محاسبة    
 
 :          ال ممية الخبرة  -

 سنكات     10أقؿ مف – 5                          سنكات     5 مف سنة إلى      
 سنة. 15أكثر مف   سنة                      15أقؿ مف  – 10      

 
 الوظيفة الحالية: -

 مدقؽ حسابات داخمي ـ الحسابات         رئيس قس محاسب رئيسي                  
 
 الدكرات التدريبية التي حضرتيا في مجاؿ معايير المحاسبة كمعايير اإلبالغ المالي الدكلية -

 ال يكجد               دكرة       دكرتاف                
 
 

 
 ات التشغيمية( ؟( ) القطاع8هل تمقيت دورات تت مؽ بم يار اإلبالغ المالي الدولي رقم) -

 ال نعـ                                  
ى
ى
ى
ى
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ىالجزءىالثانيى:ىبواناتىمتعوراتىالدرادظ
 عمام اإلجابة التي تمثل رعيكم وق اعتكم الشخصية. ()يرجى التكرم بوضع إشارة 

اجعػة : ىػك جػزء مػف المنشػأة يمػارس نشػاط  يكلػد إيػرادات كيتكبػد مصػاريؼ كيػتـ مر القطاع التشػغيمي
نتائجو التشغيمية بشكؿ منتظـ مف قبؿ متخذ القرار التشػغيمي،كيككف لمقطػاع التشػغيمي مػدير مسػئكؿ 

والتخػػػاذ القػػػرار حػػػكؿ المػػػكارد التػػػي يػػػتـ  بشػػػكؿ مباشػػػر تجاهومتخػػػذ القػػػرار التشػػػغيمي الرئيسػػػي لممنشػػػأة
 تخصيصيا لمقطاع،كتقييـ أدائو كالتي تتكفر معمكمات مالية منفصمة بشأنو.

 
 ور األول: : تحديد القطاعات التشغيمية )ال تبات الكمية(:المح

موافؽ  األسػػػػػػػػئمة م.
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ
غير 
موافؽ 
 بشدة

% أك 10يتـ اإلفصاح بشكؿ منفصؿ عػف القطػاع إذا بمغػت إيراداتػو    .1
 أكثر مف إجمالي اإليراد المكحد لكافة القطاعات التشغيمية.   

     

فصػػػػػاح بشػػػػػكؿ منفصػػػػػؿ عػػػػػف القطػػػػػاع إذا بمغػػػػػت أربػػػػػاح القطػػػػػاع يػػػػػتـ اإل  .2
 % أك أكثر مف األرباح المجتمعة لكافة القطاعات مجتمعة.10التشغيمي

     

يػػػػتـ اإلفصػػػػاح بشػػػػكؿ منفصػػػػؿ عػػػػف القطػػػػاع إذا بمغػػػػت خسػػػػائر   .3
% أك أكثػػػر مػػػف الخسػػػائر المجتمعػػػة لكافػػػة 10القطػػػاع التشػػػغيمي

 القطاعات مجتمعة.

     

شػػػػػػػػػكؿ منفصػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف القطػػػػػػػػػاع إذا بمغػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػتـ اإلفصػػػػػػػػػاح ب  .4
% أك أكثػػر مػػف إجمػػالي 10مكجكدات)أصػػكؿ( القطػػاع التشػػغيمي

 مكجكدات)أصكؿ( كافة القطاعات مجتمعة.

     

تشػػػكؿ القطاعػػػات التشػػػغيمية المشػػػمكلة فػػػي التقػػػارير الماليػػػة مػػػا   .5
  ألقؿ مف إيرادات المنشأة% عمى ا75نسبتو 

     

لتقريػػػػر المنفصػػػػؿ عنيػػػػا ، يػػػػتـ القطاعػػػػات التػػػػي لػػػػـ تسػػػػتكفي شػػػػركط ا  .6
 اإلفصاح عنيا  بشكؿ منفصؿ ضمف فئة )كافة القطاعات األخرل( 

     

يتـ التقرير المنفصؿ عف إم قطاع في حاؿ لـ يستكؼ  شرط التقريػر   .7
 المنفصؿ إذا اعتبرت إدارة المنشأة ىذا القطاع ذك أىمية متكاصمة.

     

مشػػمكؿ فػػي التقػػارير الماليػػة  إذا تػـ تحديػػد قطػػاع تشػػغيمي عمػػى انػو قطػػاع  .8
% المذككرة ،  فإنو يتـ إعادة عرض  10لمفترة المالية الحالية كفقان لنسبة 

ف لػـ يمبػي ذلػؾ  بيانات ىذا القطاع لفتػرة سػابقة ألغػراض المقارنػة حتػى كا 
 %  10القطاع خالؿ الفترة السابقة معايير اإلبالغ كفقان لنسبة 
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 التػي معمكمػاتالاإلفصػاح عػف بالمنشػأة  تقػكـ ن القطاعػات التشػغيمية:المحور الثا ي: اإلفصػاح عػ
لبيئػػة افػػي ظػػؿ الماليػػة ألنشػػطتيا التجاريػػة  كاآلثػػارقكائميػػا الماليػػة مػػف تقيػػيـ طبيعػػة  تمكػػف مسػػتخدمي

 .االقتصادية التي تعمؿ فييا

موافؽ  األسػػػػػػػػئمة م.
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ
غير 
موافؽ 
 بشدة

1.  
منشأة باإلفصاح عف القطاعات التشغيمية التي تبيع تقـك ال

 لقطاعات تشغيمية أخرل 
     

2.  
تقـك المنشأة باإلفصاح عف معمكمات حكؿ العناصر المرتبطة 

 لكؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج
     

3.  
المتعمقػة تقـك المنشأة باإلفصاح عف أنػكاع المنتجػات كالخػدمات 

 بكؿ قطاع تشغيمي
     

4.  
المتعمقػػػػػة بػػػػػإيرادات  معمكمػػػػػاتالة باإلفصػػػػػاح عػػػػػف تقػػػػػـك المنشػػػػػأ

 كمصركفات كؿ قطاع تشغيمي
     

5.  
المتعمقػػػػػػة بأصػػػػػػكؿ معمكمػػػػػػات التقػػػػػػـك المنشػػػػػػأة باإلفصػػػػػػاح عػػػػػػف 

 كالتزامات كؿ قطاع تشغيمي 
     

6.  
المشمكلة في  إيرادات القطاع بيف ةمطابقال جراءإتقـك المنشأة ب

    أة ككؿلمنشإجمالي إيرادات امع التقارير المالية 
     

7.  
ات القطاعػػػػ أربػػػػاح كخسػػػػائرجمػػػػالي إل ةمطابقػػػػ إجراءتقػػػػـك المنشػػػػأة بػػػػ

 لمنشأةإجمالي أرباح كخسائر امع في التقارير المالية  التشغيمية
     

8.  
ات القطاعػػ أصػكؿ كالتزامػاتجمػالي إل ةعػداد مطابقػإتقػـك المنشػأة ب

  لمنشأة ككؿإجمالي أصكؿ كالتزامات امع التشغيمية 
     

9.  
رقئئئً٘ اىَْشئئئأح ثبإلفصئئئبح عئئئِ ٍعيٍ٘ئئئبد ٗصئئئفٞخ حئئئ٘ه قطبعئئئبد 

 اىَْشأح اىَشَ٘ىخ فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ
     

10.  
نئو ى تقـك المنشأة باإلفصاح عف اإليرادات مف العمالء الخارجييف 

 ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر رشغٞيٜ قطبع
     

11.  
 رشئغٞيٜ نئو قطئبعىإٝئراداد اىعَيٞئبد تقـك المنشأة باإلفصاح عف 

 اىَبىٞخ فٜ اىزقبرٝرٍشَ٘ه 
     

12.  
ٍشئئَ٘ه  رشئئغٞيٜ نئئو قطئئبعىإٝئئـراد اىفبئئئذح تقػـك المنشػػأة باإلفصػػاح 

 اىَبىٞخ  فٜ اىزقبرٝر
     

13.  
ىنئو قطئبع رشئغٞيٜ  ٍصــرٗف اىفبئئذحتقـك المنشأة باإلفصاح عف 

 ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 
     

14.  
رشئغٞيٜ ىنئو قطئبع  اإلٕالك ٗاإلطفئبءتقـك المنشأة باإلفصاح عػف 

 ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 

     

15.  
 ٍصرٗف أٗ )دخو( ضرٝجخ اىذخوتقـك المنشأة باإلفصاح عػف 

 ىنو قطبع رشغٞيٜ ٍشَ٘ه فٜ اىزقبرٝر اىَبىٞخ 
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يتطمب ىذا المعيار مف المنشأة ك  :في القياس تب ي الم هج اإلدارياإلفصاح حول : المحور الثالث
لقطاعات التشغيمية المشمكلة في التقارير المالية التي يتـ التقرير عنيا تككف البنكد المتعمقة با أف

يا لمدير أك متخذ القرار التشغيمي الرئيسي بمكجب ىذا المعيار ىي ذاتيا التي تـ التقرير عنيا كرفع
 في المنشأة ألغراض اتخاذ قرارات حكؿ تخصيص المكارد لمقطاع كتقييـ أدائو

موافؽ  األسػػػػػػػػئمة م.
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ
غير 
موافؽ 
 بشدة

1.  
 تقـك المنشأة اإلفصاح عف أساليب القياس المتبعة استخدـ

 لقياس إرباح كخسائر كأصكؿ كالتزامات القطاع التشغيمي

     

2.  
تقـك المنشأة بتقديـ تفسيرات لمقاييس أرباح أك خسائر ك أصكؿ 

 كالتزامات كؿ قطاع مشمكؿ في التقارير المالية
     

3.  
تقـك المنشأة باإلفصاح عف أساس محاسبة العمميات الداخمية 

 في التقارير الماليةبيف القطاعات بشكؿ منفصؿ 
     

4.  

فركقات بيف مقاييس أرباح أك تقـك المنشأة باإلفصاح عف أية  
خسائر القطاعات التشغيمية المشمكلة في التقارير المالية كبيف 

 .أرباح أك خسائر المنشأة ككؿ

     

5.  

االختالفات بيف مقاييس األصكؿ تقـك المنشأة باإلفصاح عف 
المتعمقة بالقطاعات المشمكلة في التقارير المالية كالمقاييس 

 المتعمقة بأصكؿ المنشأة

     

6.  

االختالفات بيف مقاييس االلتزامات تقـك المنشأة باإلفصاح عف 
ير المالية المتعمقة بالقطاعات التشغيمية المشمكلة في التقار 

 كالمقاييس المتعمقة بالتزامات المنشأة
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 : الم شأةب ومجاالت ال مل  طاؽ حول:اإلفصاح  رابعالمحور ال

موافؽ  األسػػػػػػػػئمة م.
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ
غير 
موافؽ 
 بشدة

 : م مومات حول الم تجات والخدمات:4.1

1.  

العمالء الخارجييف لكػؿ  اإليرادات مفتقـك المنشأة باإلفصاح عف 
منػػػػػػتج أك خدمػػػػػػة أك لكػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الخػػػػػػدمات كالمنتجػػػػػػات 

 المتشابية

     

 : م مومات حول الم اطؽ الجغرافية :4.2
2.  

تقػػػـك المنشػػػأة باإلفصػػػاح عػػػف اإليػػػرادات مػػػف العمػػػالء الخػػػارجييف 
 المتأتية مف مركز مقر المنشأة.

     

3.  
العمػػػالء الخػػػارجييف  تقػػػـك المنشػػػأة باإلفصػػػاح عػػػف اإليػػػرادات مػػػف

 المتأتية مف كافة الفركع األخرل التي تستمد منيا المنشأة إيراداتيا 
     

4.  
األصكؿ غير المتداكلة )طكيمة تقـك المنشأة باإلفصاح عف 

 اآلجؿ( التي تقع في الدكؿ األجنبية 

     

 :م مومات حول ال مالل الرئيسين )كبار ال مالل(4.3

5.  

مكمػػات المتعمقػػة باعتمادىػػا عمػػى )عميػػؿ تفصػػح المنشػػأة عػػف المع
% أك أكثػػر  10رئيسػػي( إذا كانػػت اإليػػرادات المتأتيػػة منػػو تسػػاكم 

 مف إيرادات المنشأة

     

6.  
تفصح المنشأة عف إجمػالي مبمػغ اإليػرادات المتأتيػة مػف العمميػات 

 مع )عميؿ رئيسي(
     

7.  
تفصػػح المنشػػأة عػػف ىكيػػة القطػػاع أك القطاعػػات التػػي ينتمػػي 

 ا مثؿ ىؤالء )العمالء الرئيسيف(إليي
     

      إذا كاف العميؿ الرئيسي لممنشأة ىي الحككمة فتعتبر كعميؿ كاحد  .8
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 ( لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين.8م وقات تطبيؽ م يار اإلبالغ المالي الدولي رقم ): خامسالمحور ال
مف كفاية اإلفصاح القطاعي  الحسابات عمى التحقؽ فىؿ تكجد معكقات تحد مف قدرة مدققي -1

        (؟8ار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ)كااللتزاـ بمعي
إذا كانت إجابتؾ )نعـ( فما ىي المعكقات حسب كجية نظرؾ التي تعيؽ المدقؽ مف التحقؽ مف 

 (.8كفاية اإلفصاحات حكؿ )القطاعات التشغيمية( كااللتزاـ بمعيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )

موافؽ  سػػػػػػػػئمةاأل م.
غير  محايد موافؽ بشدة

 موافؽ
غير 
موافؽ 
 بشدة

1.  
ال تتػػكفر معرفػػة كخبػػرة كافيػػة لتطبيػػؽ معيػػار اإلبػػالغ المػػالي 

 ( لدل محاسبي الشركة8الدكلي رقـ)
     

2.  

كجكد اختالؼ في البيئة االقتصػادية كاالجتماعيػة بػيف الػدكؿ التػي 
ىػذه المعػايير يعتبػر أحػد تضع المعايير الدكلية كالدكؿ التي تطبػؽ 

 (8المعكقات لتطبيؽ معيار اإلبالغ المالي الدكلي رقـ )

     

      عدـ كجكد قكانيف ممزمة لمشركة بتطبيؽ معايير اإلبالغ المالي   .3

4.  

ضػػعؼ دكر الجمعيػػات كالييئػػات المينيػػة فػػي تنميػػة كتطػػكير 
المحاسػػػػبيف حػػػػكؿ مػػػػا يسػػػػتجد مػػػػف معػػػػايير اإلبػػػػالغ المػػػػالي 

 (8صة معيار اإلبالغ المالي رقـ )الدكلية خا

     

5.  
منػػػػاىج التعمػػػػيـ الجامعيػػػػة ال تحتػػػػكل عمػػػػى مقػػػػررات تخػػػػتص 

 (8بمعايير اإلبالغ المالي الدكلية كخاصة المعيار رقـ )
     

6.  
صػعكبة فيػـ كتفسػير متطمبػات اإلفصػاح فػي معػايير اإلبػالغ 

 المالي الدكلية
     

7.  

 تمكػػػف المػػػدقؽ مػػػف الظػػػركؼ االقتصػػػادية كالبيئيػػػة السػػػائدة ال
القيػػػػاـ بكاجباتػػػػو فػػػػي التحقػػػػؽ مػػػػف االلتػػػػزاـ بمعػػػػايير اإلبػػػػالغ 

 المالي الدكلية

     

8.  
عػػدـ كفايػػة أك قمػػة المػػكارد الماليػػة التػػي تمكػػف الشػػركات مػػف 

 تدريب مكظفييا حكؿ المستجدات في المعايير الدكلية
     

 

 هم يىجذ يعىقاث أخري، أركرها؟ .9

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 شكرنً نحضٍ حعاوَكى


