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المستخلص :
هدددد

الدراسةةةة إلةةة التعةةةعل لةةة ا ةةةع معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال الد ليةةةة لةةة الخصةةةاال النة يةةةة للمعلةمةةةال المحاسةةةبية،

ناقشةةةل الدراسةةةة تطبيةةةع معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال الد ليةةةة ه رلةةةا لةةة مة ييةةةا المعلةمةةةال المحاسةةةبية قا ليةةةة الميارنةةةة فةةة المصةةةارل
السةةةهانية  ،اتبعةةل الدراسةةة المةةني الةلةةي التحليلةة
سةةةا د فةةة

تةلةةلل الدراسةةة إلةة

ةةده مةةن النتةةاا ألميةةا إن تطبيةةع معةةا يع اغ ةةال المةةال

تةةةةفيع معلةمةةةال ماامةةةة فةةة المصةةةارل السةةةةهانية ،كمةةةا انةةةا سةةةا د لةةة مة ييةةةا المعلةمةةةال المحاسةةةبية فةةة المصةةةارل

السةةةةهانية ،سةةةا د لةةة قا ليةةةة الميارنةةةة للمعلةمةةةال المحاسةةةبية فةةة المصةةةارل السةةةةهانية ،أ لةةةل الدراسةةةة العد ةةةد مةةةن التةلةةةيال
منيا :االلتمام تطبيع معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية ألنيا تعفع من مستة ال جةهة المعلةمال.
الكلمات ألمفتاحيه :معا يع اغ ال المال الد لية(

 ،)IFRSالخصاال النة ية للمعلةمال المحاسبية )(QCAI
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Abstract :
The study aimed to identify the impact of international financial reporting standards on the qualitative
characteristics of accounting information. The study discussed the application of international financial
reporting standards and its role on documenting accounting information and comparability in Sudanese
banks. The study followed the descriptive analytical approach. The study reached a several results, the most
important of which is that the application of reporting standards helps to provide appropriate information in
Sudanese banks as it helps to document accounting information in Sudanese banks, and helped to compare
the accounting information in Sudanese banks. The study suggests several recommendations, including:
Attention to applying financial reporting standards in Sudanese banks because they raise levels of Quality of
information
Keywords : International financial reporting standards(IRFS) , Qualitative characteristics of accounting
information

أوال :اإلطار المنهجي للدراسة
تمهيد:
عض الجيةه المحا الل انطليل لةضع أسس ه لية لمينة المحاسبة ف أ اال السبعينال من اليعن الماض مما أهى تدر جيا إل نشةء
معا يع المحاسبة الد لية ،الت لدفل إل تةحيد مباهئ المحاسبة ل مستةى العالم ذلك لتةفيع قا دة مةحدة ليعاءة التيار ع المالية اليةاام
المالية لمختلف البنةك من مختلف البلدان ،ذلك نتيجة لتةسع أنشطة التجارة حةل االستثمار التباهل التجاري ين مختلف ه ل العالم  ،من
ألم الخطةال الت أهل إل

تةحيد المعا يع المحاسبية الميا قبل سنةال دة ندما افيل الةال ال المتحدة األمع كية ل الدخةل ف اتياقية

مع لجنة معا يع المحاسبة الد لية ذلك للعمل المشتعك ل تيليل اليع قال المةجةهة ين المعا يع الد لية األمع كية تمييدا للةلةل إل
معا يع مةحدة الحيا.
جةةةدل معةةةا يع المحاسةةةبة الد ليةةةة"قبةةةةال الميةةةا ، ،قةةةد أ ُيةةةد تسةةةميتيا حاليةةةا إلمعةةةا يع اغ ةةةال المةةةال الد ليةةةة غ ةةةداه التيةةةار ع
الماليةةةة

قةةةد أحةةةععل مليةةةة ضةةةع المعةةةا يع الد ليةةةة نجاحةةةا ملحة ةةةا فةةة السةةةنةال اليليلةةةة اليااتةةةة مةةةن حيةةة التحييةةةع اال تةةةعال

االستخدام األكبع للمعا يع الد لية غ داه التيار ع المالية.
نةةةةد يةةةةةر ةةةةعكال األمةةةةةال اعهاه االلتمةةةةام المعلةمةةةةال المحاسةةةةبية  ،حيةةةة تةةةةم االنيصةةةةال ةةةةين إهارة المؤسسةةةةة مالكييةةةةا
ممةةةا أهى إلةةة

تيةةةد م المعلةمةةةال المحاسةةةبية مةةةن قبةةةل اغهارة إلةةة المسةةةالمين ذلةةةك حتةةة

طم نةةةةا لةةة حسةةةن إهارة أمةةةةاليم .لةةةم ةةةتم

االقتصةةةةار االلتمةةةةام المعلةمةةةةال المحاسةةةةبية لةةةة الةةةة ن حملةةةةةن األسةةةةيم فيةةةةإ ةةةةل تعةةةةدالم إلةةةة الةةةةداانين الميع ضةةةةين الد لةةةةة
العةةةةاملين المؤسسةةةةة

ماايةةةةا  .نجةةةةد إن المعلةمةةةةال المحاسةةةةبية الميدمةةةةة مةةةةن قبةةةةل المؤسسةةةةال لةةةةم تكةةةةن كافيةةةةة لتحييةةةةع ألةةةةدال

المسةةةتييد ن المسةةةتثمع ن إذ نةةةد حةةةد ص األعمةةةة االقتصةةةاه ة ةةةام  9191انتيةةةد المحاسةةةبين ا تبةةةارلم سةةةببا رايسةةةيا فةةة حةةةد ص األعمةةةة
ذلك ليشليم ف ا تماه اليةا د الت تنظم العمل .
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مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة فة أن معةا يع المحاسةبة الد ليةة قةد فشةلل فة

عةض الجةانةة المتعليةة تيةة م األهاء المةال للمؤسسةال الماليةة صةةرة

خالة مما قد ؤ ع ل قياس مدى تةافع الخصاال النة ية للمعلةمال المحاسبية التال األ ع ل الةضع التنافس ليةا ،لة ا تةم اسةتحداص
معا يع اغ ال المال للمسالمة ف تةفيع خصاال جةهة المعلةمال المحاسةبية لأل مةال صةةرة امةة المصةارل لة

جةا الخصةة

،

ليا مكن لياغة مشكلة البح ف التساؤالل اآلتية:
.9ما العاقة ين معا يع اغ ال المال الد لية ماامة المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية؟
.9ما العاقة ين معا يع اغ ال المال الد لية مة ييا المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية؟
.3ما العاقة ين معا يع اغ ال المال الد لية قا لية الميارنة للمعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية

أهمية الدراسة:
األهمية العلمية:تنبع ألمية الدراسة من ألمية المةضةع ال ي تبح فيا إذ أنيا تبح ف تطبيع معا يع اغ ةال المةال  ،مةا لية ا التطبيةع مةن
آ ار متةقعة ل جةةهة المعلةمةال المحاسةبية ،حية

عتبةع قطةاع المنشةال السةةهانية (المصةارل) حية ةا مةن اليطا ةال اغسةتعاتيجية التة

تسالم ف تشكيل نية االقتصاه الةطن .
األهميددة العمليددة:تسةةا د ل ة د الدراسةةة المصةةارل السةةةهانية ل ة مععفةمةةدى ألميةةة معةةا يع اغ ةةال المةةال ف ة جةةةهة المعلةمةةال المحاسةةبية
للمؤسسال ،األمع ال ي نعكس ل جةهة التيار ع المالية ف المصارل سا دلا ل تحييع االستيعار المال

اغهاري.

أهداف الدراسة:
تمثل الغعض من ل د الدراسة فيما ل :
 .9هراسة ه ر تطبيع معا يع اغ ال المال

ماامة المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية.

 .9يان ه ر تطبيع معا يع اغ ال المال الد لية ل مة ييا المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية.
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عض ه ر تطبيع معا يع اغ ال المال الد لية ل قا لية الميارنة للمعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية.

رضيات الدراسة :من خالل المشكلة وأهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:
الفرضددية األولد :لنةةاك اقةةة ذال هاللةةة إحصةةااية ةةين تطبيةةع معةةا يع اغ ةةال المةةال الد ليةةة ماامةةة المعلةمةةال المحاسةةبية فة المصةةارل
السةهانية.
الفرضدية الااييدة :لنةاك اقةة ذال هاللةة إحصةااية ةين تطبيةع معةا يع اغ ةال المةال الد ليةة مة ييةا المعلةمةال المحاسةبية فة المصةةارل
السةهانية.
الفرضددية الاالاددة :لنةةاك اقةةة ذال هاللةةة إحصةةااية ةةين تطبيةةع معةةا يع اغ ةةال المةةال الد ليةةة قا ليةةة الميارنةةة للمعلةمةةال المحاسةةبية ف ة
المصارل السةهانية.

منهجية الدراسة:للوصول إل الهدف من هذه الدراسة استخدم الباحث المناهج التالية:
 /1المنهج االستنباطي :لتحد د المشكلة لياغة اليعضيال.
 /2المنهج االستقرائي :الختبار فعضيال الدراسة.
 /3المنهج التاريخي :لتتبع الدراسال السا ية الت ليا اقة مةضةع الدراسة.
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 /4المنهج الوصفي :الستخدام أسلةب أهاة االستبيان التحليل اغحصاا لمععفة ه ر معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية.

متغيرات الدراسة :
مكن تةضيح متغيعال الدراسة من خال النمةذج التال :
شكل رقم ()1

يموذج الدراسة
متغير تابع

متغير مستقل

المعلومات المحاسبية

معايير اإلبالغ المالي الدولية

الخصائص النوعية للمعلومات
المحاسبية

معايير اإلبالغ
المالي الدولية

-

المالئمة

-

ألموثقيه

-

القابلية للمقارية

المصدر  :إعداد الباحث 2112

حدود الدراسة:
 /1الحدود المكايية :الخعطةم _ تتعكز الدراسة ل مجمة ة من المصارل السةهانية
/9الحدود البشرية :تتعكز ل

العاملين المصارل السةهانية الخعطةم

 /3الحدود الزمنية 9291:

ثاييا:الدراسات السابقة:
دراسة  )2010( Georgبعندوا "International Financial Reporting Standars and the quality of Financial Statement
information
تعكز ل د الدراسةة لة التحةةل مةن المبةاهئ المحاسةبية الميبةلةة قبةةل ةام (  ) GAPPفة المملكةة المتحةدة تبنة المعةا يع الد ليةة غ ةداه
التيار ع المالية ( .)IFRSاليدل من ل د الدراسة لة لل تبن المعا يع الد لية غ ةداه التيةار ع الماليةة ( )IFRSيةةه إلة تيةار ع محاسةبية
جةهتيا ا ل

ند فحل الميةا يس التة أ ةدل فيةا لمبةاهئ المحاسةبة الميبةلةة قبةةل ةام المملكةة المتحةدة المعةا يع الد ليةة غ ةداه التيةار ع

المالية ( )IFRSهاخل الشعكال  .هرسل الةرقة أ ضا تحةل قا ةدة ( )IFRSماامةة الييمةة قةد أ ةارل الدراسةة إلة إن لنالةك تيليةل لنطةا
اغر اح ا تعافا أكثع تزامنا الخسارة

ذلك ند تبن معلةمال التيار ع المالية تحل قا دة (. )IFRS
4

دراسـددـة بدددر (2011م ) بعنددوا اآلثددار المتوقعددة لت بيددا المعددايير الدوليددة العددداد التقددارير الماليددة علد اسددتقرار السددو المددالي ددي دولددة
الكوي
كان اليدل من ل د الدراسة لة من جا نظع المستثمع ن مدراء المحافظ المالية المحللين المةاليين  ،مةا لة ألةم اآل ةار المتةقعةة
لتطبيع المعا يع الد لية غ داه التيار ع الماليةة لة اسةتيعار السةة المةال

د لةة الكة ةل لتحييةع لدفةا نجةد أن الباحة قةد قةام التعامةل مةع

نة ين من البيانال انة ة أ لية قد قام جمعيا من خال هراستا الميدانية الت أهل إلة اسةتبيان تةم تةع عةا لة العينةة المكةنةة مةن () 022
مستجية قد ال

ياناتا استخدام عنام

ه لة الكة ل قد تةلل إل

 SPSSتةللل الدراسة إلة إن تطبيةع المعةا يع الد ليةة تةؤ ع لة اسةتيعار السةة المةال فة

دة تةليال منيا العمل ل االلتمام الكاف

المال للسة  ،للتأكد من مدى تةافع النظام المحاسب

معا يع المحاسةبة مةن قبةل الشةعكال الن ليةا ألميةة فة االسةتيعار
اقع الشعكال .

مع معا يع المحاسبة الد لية جة ل المستثمع ن االطاع ل

دراسة السعيد والعيس ( )2012بعنوا اثر ت بيا معايير اإلبالغ المالي الدولية عل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ي المنشدتت
الصغيرة و المتوس ة ي األرد
لدفل ل د الدراسة ل مععفة الخصاال النة ية للمعلةمال المحاسبية الةارهة ف معا يع المحاسةبة الد ليةة للمنشة ال الصةغيعة المتةسةطة
ف األرهن ند تطبيع معا يع اغ ال المال الد لية الجد دة لييا  .استنت الباح من الدراسة ألمية تميز معا يع اغ ال المال

ن معةا يع

المحاسبة التيليد ة حي أنيةا تةؤ ع ا جا يةا لة الخصةاال النة يةة للمعلةمةال المحاسةبية الةةارهة فة معةا يع اغ ةال المةال لتلةك المنشة ال
جةد الباحة إن األ ةع اال جةا

ضةع رة ع ةاهة الةة

األكبةع كةان فة خالةية الماامةةة للمعلةمةال قةد أ لة الباحة

يةا ةد اغفصةةاح

المةجةهة معا يع اغ ال المال الد لية للمنشال الصغيعة المتةسطة .
دراسة معتز،وآخرين (2013م) بعنوا ايعكاسات ت بيا معايير اإلبالغ المالي الدولية عل جودة المعلومات المحاسدبية الدواردة دي القدوائم
المالية للشركات االستامارية المدرجة ي سو عما المالي
عكال االسةتثمار األرهنيةة  ،مععفةة ألةم

اليدل من الدراسة لة التععل ل المشاكل المتةقعة ند تطبيع معا يع محاسبة الييمة العاهلة ف
قةا د

غفصاح المةجةهة ف ل د المعةا يع  ،مشةكلة الدراسةة تمثلةل فة ا ةع تطبيةع معةا يع اغ ةال المةال الد ليةة لة جةةهة المعلةمةال المحاسةبية
الةارهة
ف اليةاام المالية للشعكال االستثمار ة المدرجة ف سة

مان المال ؟ كما تمثلل ف مععفة مدى أ ع معا يع محاسبة الييمة العاهلة قةا ةد

اغفصاح الةارهة ف ل د المعا يع المتعلية الشعكال االستثمار ة ل جةهة اغ ال المال لتلك الشعكال المدرجة ف

ةرلة مان .

نتاا الدراسة متمثلة ف أن معا يع اغ ال المال الد لية قةا د اغفصاح الةارهة فييا ليا ألمية ميزة ن معا يع المحاسبة التيليد ة من جا
نظع المدراء الماليين المةدقيين الةداخليين الخةارجيين فة الشةعكال االسةتثمار ة المدرجةة فة سةة
اغ ال المال الد لية ؤ ع شكل ا جا

ل الخصاال النة ية .أ ل الباحة

ز ةاهة الةة

المالية الد لية قةا د اغفصاح الةارهة فييا ذلك من خال الند ال الد رال الت تعن

للعةاملين فة لة د الشةعكال معةا يع اغ ةال

ي ا المةضةع  .كمةا أ لة

التيا ل ين الجامعال المؤسسال التعليمية التدر بية ين الشعكال االسةتثمار ة المدرجةة فة سةة
النظع ة الخبعة العملية للعاملين ف تلك الشعكال .
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مةان المةال  ،حية أن تطبيةع معةا يع
عفةع مسةتةى التنسةيع

مةان المةال مةن اجةل مةزج المععفةة

دراسة بشير (2014م) بعنوا جودة معلومات قائمة التد قات النقدية وأثرها عل اتخاذ القرارات االستامارية والتمويلية
اليدل من الدراسة لة التنبؤ تيييم التدفيال النيد ة للمسا دة ف الحصةل لة نتةاا مشةتياد مةن إلةدار قاامةة التةدفيال النيد ةة فيةا
لليةا د المحاسبية المتععل لييا فع أسالية إحصااية
األسس النيد ة  ،تمثلل المشكلة ف

مليال التحليل المال  ،أ ضا تحييع مصداقية اليةةاام الماليةة ةن طع ةع اسةتخدام

دم جةه إلية لتحليل قاامة التدفيال النيد ة لمععفةة كيا ةة ليكةل التمة ةل تحليةل التةدفيال النيد ةة للحةد مةن

مخاطع اليشل المال  ،من نتاا ل د الدراسة لنالك خلإ ف تبة ة اغلة نةه قاامة التدفيال النيد ة  ،الدخل غيع الصحيح للبنةةه الغيةع نيد ةة
ف قاامة التدفيال  ،كما أ ل

ضع رة جةه جيال استشار ة سة الخعطةم لأل را المالية لبيان اليةااد من قاامة التدفيال .

دراسة ياسر ،وجدي (2112م) بعنوا أثر المراجعة المستمرة ي جودة المعلومات المحاسبية
اليدل من الدراسة التأكد من قدرة المعاجعةة المسةتمعة لة تيةد م معلةمةال محاسةبية ذال جةةهة اليةة ماامةة فعالةة ممةا سةا د فة

اتخةاذ

اليعار هاخل المصعل  ،تمثلل مشكلة الدراسة ف إن التطةر السع ع لتكنةلةجيا المعلةمال المحاسبية ال تةافع مع أنظمة المعاجعةة التيليد ةة
المةجةهة ممةا افيةد المعلةمةال جةهتيةا فعاليتيةا لةدى المسةتخدمين  ،تتمثةل ألميةة الدراسةة فة

يةان إ عةاه متغيةعال المعاجعةة المسةتمعة فة

تحسين جةهة نة ية المعلةمال المحاسبية للمصارل السةهانية ،من النتاا المعاجعة المستمعة تسالم ف تحييع ماامةة المعلةمةال المحاسةبية
تحييع مة ييا للمعلةمةال المحاسةبية  ،أ لةل الدراسةة أنةا مةن الممكةن تيليةل التا ةة اكتشةال األخطةاء معالجتيةا أ ل ةأ ل ةن طع ةع
تطبيع المعاجعة المستمعة.

ثالاا :اإلطار النظري معايير اإلبالغ المالي الدولية :
مفهوم معايير اإلبالغ المالي الدولية (:)IFRS
حلل معا يع إ داه التيار ع المالية الد لية ( )IFRSمحل معا يع المحاسبة ()IAS( )International Accounting standards
عد إلدارلا ا تداء من العام  9229من قبل مجلس أمناء لجنة معا يع المحاسبة الد لية .IASC
ملل تعد ال المجلس  91معيار محاسب
 .المعا يع الت

لم تشمل اغطار ألمياليم لمعا يع المحاسبة الد لية ال ي تستند لييا معا يع اغ ال المال

ملتيا ل د التعد ال ل :

( , IAS28,IAS21, IAS24 , IAS27 , IAS28 IAS1, IAS2, IAS8 , IAS10, IAS16, IAS31, IAS32 , IAS33,
 ) IAS39,IAS40, IAS38تنيسم التعد ال ليسمين جةلع ة  :ل الت تتعلع المياليم المعالجال المحاسبية لبعض المعا يع شكل
جعل من المنطي

استبداليا معا يع اغ ال الد لية .غيع جةلع ة  :ملل تضمين تيسيع المعا يع  SICذ العاقة المعيار ف متن المعيار،

معن إن المعيار المعدل ألبحل جزء منا التيسيعال  .ك لك تم تعد ل نةان عض المعا يع مثل معيار  8معيار .92تم االلتمام إ اهة
تسمية معا يع المحاسبة الد لية المعا يع الد لية غ داه التيار ع المالية ألسباب دة(:أمين السيد أحمد ل في ، 2114 ،ص .)371
 .9اختال الظع ل البي ية لكل ه لة مع انتشار الشعكال المتعدهة الجنسيال بعلا .
.9

يةر االختافال ف المعامال التجار ة ين الد ل مع ع اهتيا .

 .3الحاجة لتكةن المعا يع الد لية للتيار ع المالية أساس ستع د ا ف العمليال التجار ة مع انتشار العمال األجنبية
ممل معا يع المحاسبة الد لية ل مستةى العالم عد إن ألبحل ل د ل اللغة المحاسبية المشتعكة تتضمن ل د المعا يع ما ل :
أ.

معا يع التيار ع المالية الد لية IFRS

ب .معا يع المحاسبة الد لية IAS
ج .التيسيعال الت تصدر ن لجنة تيسيعال معا يع التيار ع المالية الد لية  IFRICما كان ععل لجنة تيسيعال معا يع المحاسبة الد لية
.IASC
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تخ كل معيار الشكل العام التال :
-

اليدل :تضمن المساال األساسية ف المعيار ،األلدال العايسة لا.

-

النطا  :فيا األحداص الت

غطييا المعيار.

-

تعع ف المصطلحال.

-

التعد ال.

-

المعلةمال ن اال تعال اليياس اغفصاح ،ال ي تضمن المعالجة المحاسبية الت

جة ل المؤسسة أن تأخ عين اال تبار ،إذ

أن اال تعال لة الييد المبدا  ،أما اليياس فية التيييم الاحع ،ينما اغفصاح فيتضمن الطع الت

جة أن تععض يا اغحداص

المحاسبية ف الكشةل المالية ،ما تاءم مع احتياجال المستخدمين.
-

أحكام انتيالية.

-

تار خ النياذ الماحع.

كما بدأ كل معيار ميدمة فييا سبة إلدار المعيار ،الخصاال العايسية لا (ملخل ن محتةاد ،حتةى الملحع الخا

كل معيار ل

عض اغر اهال لتطبيع المعا يع من خال أمثلة تةضيحية ،إ اهة تعع ف المصطلحال (امين السيد احمد لطي ،9220 ،

)329

 .1معيار تبني إعداد التقارير المالية ألول مرة
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
جة

ل

المنشأة الت

تتبن

معا يع إ داه التيار ع المالية الد لية أل ل معة

عض اغجعاءال الت

المالية،األلةل الت تتعارض مع متطلبال المعا يع الد لية جة معالجتيا ،كاغقعار نييال البح

جة إتبا يا كأساس لليةاام

التطة ع مصار ف التأسيس غيعلا

 ،أ ضا إ اهة تصنيف عض البنةه معالجة عض االلتزامال ناء ل متطلبال المعا يع الد لية  ،ألدال معيار تبن إ داه التيار ع المالية
أل ل معة مال ( ليد أحمد محمد ل ،9299 ،

: )923

أ .استناها إل معا يع التيار ع المالية الد لية تم إ داه الميزانية االفتتاحية ف تار خ االنتيال
ب .استناها إل معا يع إ داه التيار ع المال

تم قياس نةه اليةاام المالية

 .2معيار المد وعات عل أساس األسهم Share- based payments
تعلع المعيار العمليال الت تتضمن التسة ع من خال إلدار األسيم حي
خالة تسة ال حية الملكية

يدل إل

ل أساس سعع السيم  ،تم إ طاء الخيار للمنشأة ف

يانيا

لييا  ،تم تطبييا ل مدفة ال األسيم

ملية تسد د قيمة الخدمال أ السلع نيدا أ ألةل

أخعى أ من خال إلدار أه ال مالية  ،من مميزال ل ا المعيار انا يةم إلزام المنشأة ل أن تعكس ف قةااميا المالية األر اح الخسااع
األ ع المال لصييال الدفع ل أساس األسيم ،تشمل ل د الصييال المصع فال الميتعنة الصييال الت
األسيم() p33، 9290 ،Shalini E. Perumpra
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تسلم فييا العاملةن خيارال

.3معيار ايدماج األعمال Business Combinations
تعلع المعيار عمليال اندماج منشال اغ مال حي

يدل إل

يانيا كييية تيار علا  ،حي إن ل ا الدم

عتعل جميع األلةل المتعلية

المنشاة المشتع ة ييمتيا العاهلة تار خ االندماج التزاماتيا المحتملة ،الشيعة الت تخضع الختبار التدن سنة ا تم اال تعال يا كألل ،
نجد إن ف غالبية ه ل العالم اندماج اغ مال عد من المظالع الطبيعية ،لنالك عض المخاطع الت تنت منيا الت أهل إل تعييد اغجعاءال
اليانةنية شكل كبيع ف تنيي لا ذلك العغم من منافعيا الكثيعة  ،المعالجة المحاسبية لاندماج من اليضا ا المعيدة الت تثيع جدال ف اليكع
المحاسب ل المعالجة المحاسبية لاندماج  ،المنشأة المشتع ة ل المنشأة الت تسيطع ل منشأة أخعى تم تحد دلا ن طع ع إطعال
االندماج ال عتبع ذلك تأسيس لمشع ع مشتعك أ استياك ألةال مجمة ة  .نجد إن ل ا المعيار نل ل

تم اال تعال االلتزامال

الطاراة المحتملة ف اندماج اغ مال ناء ل مباهئ قياس األلةل المستيلكة اليا لة لتحد د ل د االلتزامال  ،لة بارة ن التزام حال
مكن قياسا شكل مة ة  ،دال من قياس األلةل اال تعال يا الييمة العاهلة (ه.خةلة حسين حمدان ،ه .ماه محمد فعحان ،9293 ،
 )929تم قياس األلةل االلتزامال اال تعال يا فيا للمعا يع الد لية غ داه التيار ع المالية .

.4معيار عقود التأمينInsurance Contracts:
تم إلدار ل د المعيار من قبل مجلس معا يع المحاسبة الد لية ف مارس  ، 9220لة أ ل معيار تنا ل يةه التامين ،قدم المعيار للسماح
لشعكال التأمين االمتث ال لتبن المعا يع الد لية غ داه التيار ع المالية  ،ذلك غضياء تحسينال محدهة ل الممارسة المحاسبية الساادة فيم
الجةانة البارعة الت تعتبإ محاسبة التأمين  ،لدل المعيار إل

(ه.حسين بد الجليل ، 9299،

 )92إهخال تعد ال محد هة ل

محاسبة التأمين ،أي جية تصدر يةه تامين التصع ح ن البيانال المتعلية ي د العيةه جة أن تيةم إهخال الشع ط المتعلية ي ا
اغلدار اغفصاح ال ي بين ةضح المبالغ الةاجة إ يارلا ف اليةاام المالية النا ة من يةه التأمين.

.5معيار األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
Non- current Assets Held For sale And Discontinued Operation
اليدل من المعيار تةضيح كييية عض قياس األلةل غيع المتدا لة المحتيظ يا للبيع  ،ل ألةل ال تم تدا ليا هاخل المنشأة تنةى
يعيا التخلل منيا  ،حي

تطلة عض ل د األلةل الت تنةى المنشأة يعيا ف الميزانية شكل مستيل ن يية األلةل المتدا لة ،ك لك

عض قاامة الدخل الت تحتةى ل نتاا العمليال غيع المستمعة ( مثل اغر اح أ الخسااع الناتجة من التخلل من خإ إنتاج ) شكل
مستيل  ،كما يدل المعيار إل

عض اغفصاح ن العمليال المةقةفة

النسبة لأللةل غيع المتدا لة المحتيظ يا للبيع جة تحد دلا

يانيا.

.6معيار الكشف عن المصادر المعديية (ال بيعية) وتقييمها
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
المعيار ختل التنيية التيييم للمةاره المعدنية حي
المعيار لة أ ل معيار ه ل
ف

يدل المعيار إل تةضيح تيار علا المالية شمل ذلك النيإ الغاع الطبيع  ،ل ا

تنا ل المحاسبة المتعلية أنشطة استكشال تيييم المةاره المعدنية سمح للمنشال تطة ع سياساتيا المحاسبية

التنيية التيييم لأللةل ذلك لتيليل من جميع المشكال الخالة تيييم تنةع الممارسال المحاسبية أللةل االستكشال التيييم
محاسبة مصع فال االستكشال  .تكلية ألةل االستكشال التيييم لد يا دة نالع منيا اغفصاح ف اليةاام المالية حي
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جة اال تعال

المنصعفال كألةل ن طع ع تحد د السياسيال الت تضعيا المؤسسة تيييم ل د السياسيال تطبيييا شكل متسع ،
جة ل المنشأة ا تبار الدرجة الت

مكن يا ر إ المصع فال مع المةاره المعدنية المحدهة (كارلة كا تارلل ،9299،

ند تحد د السياسة
. )99

.7معيار األدوات المالية ،اإل صاحات Financial Instruments Disclosures
اليدل من المعيار تةضيح المتطلبال الخالة اغفصاح الت تتعلع األه ال المالية ف اليةاام المالية الت تمكن مستخدم ل د اليةاام من
 ) 999األلمية لأله ال المالية هاخل قاامة المعكز المال

تيييم(ه .اسين احمد العيس ، 9299 ،

قاامة الدخل طبيعة اغخطار الت

تتععض ليا المنشأة خال اليتعة المالية الناجمة ن ل د األه ال أ ضا ألمية تار خ إ داه التيار ع المالية الطع الت تد ع يا المنشأة ل د
المخاطع  ،تمكن مستخدم اليةاام المالية من تيييم مدى ألمية جةلع األه ال المالية ف الميزانية العمةمية قاامة الدخل ن طع ع
المعلةمال الت تيصح نيا المنشأة .نجد أن ل ا المعيار حده األه ال المالية األساسية حي تعتبع األهاة المالية يدا نشأ ألا ماليا لمنشأة
ما التزاما ماليا أ إهارة حية لمنشأة أخعى

.2معيار الق اعات التشغيليةOperating Segments :
نل ل د المعيار ل إن المعلةمال حةل اليطا ال التشغيلية ف منشأة ما حةل منتجال خدمال المنشأة المناطع الجغعافية الت تعمل
فييا كبار ماايا ،جة اغفصاح نيا قد يع ل ا المعيار لميار ة المعا يع الد لية حي
لياغتا نيس لياغة المعيار 39

تمتع الخصاال التالية  :جة ل

حيع ل ا المعيار متطلبال المعيار رقم( ) 39

المنشأة شأن قطا اتيا المشمةلة ف

المعلةمال المالية الخالة ي د اليطا ال اغفصاح ن ميياس أر اح أ خسااع اليطاع التشغيل

البيانال إن تبلغ ن

ألةل اليطاع .اغفصاح ن اغ عاهال

المستمدة من منتجاتيا خدماتيا اغفصاح ن طع ية تعده اليطا ال التشغيلية المنتجال الخدمال الت تيدميا الةحدة.

.2معيار األدوات الماليةFinancial Instruments :
داء ف األ ل من نا ع من العام  9293تطبيع معيار التيار ع المالية الد ل رقم (، )1حي

تم السماح التطبيع للمعحلة األ ل لليتعة

المنتيية ف أ عد  39ه سمبع  9221م  ،تم تطبيع ل ا المعيار أ ع رجع  ،ناء ل الحيااع الظع ل المتةافعة ف تار خ التطبيع نجد
أن قياس األه ال المالية عتبإ األه ال المدرجة ف الميزانية العمةمية  ،اليدل من المعيار ضع أسس لليياس اال تعال لأللةل المالية
االلتزام المال

عض يةه الشعاء أ يع البنةه غيع المالية  ،حي

قاام ل مباهاا قد جاء ليحل محل المعيار رقم ( ) 31ف

أن ل ا المعيار اقل تعييدا من المعيار الد ل رقم ( )31العغم من انا

اص معاحل(را د المخلةف ا ةع د، 9293 ،

 : ) 922األلةل المالية

االلتزامال جة تصنيييا قياسيا  ،منيجية انخياض الييمة محاسبة التحةط .

.11معيار القوائم المالية الموحدة :Consolidated Financial Statements
اليدل من المعيار لة أن(ه .يارى مصطي ،9222،

 )91االختافال العملية جة إعالتيا متطلبال المحاسبة جة معاجعتيا األه ال

المالية لبعض خارج الميزانية جة اغفصاح نيا أ ضا الععض للبيانال المالية المةحدة مع جةه عض اغ ياءال المحدهة للمنشأة  ،عتبع
السيطعة ل

األساس المستخدم لتحد د المنشآل المةحدة ف البيانال المةحدة ل لك جة تحد دلا تةضيح متطلباتيا

تةضيح متطلبال

مبدءالا ند إ داه البيانال المالية المةحدة .

.11معيار الترتيبات المشتركة:Joint Arrangements
المنشاة الت تمتلك حصة التعتيبال الت

تخضع للسيطعة شكل مشتعك جة أن تضع مباهئ للتيع ع المال حي

تطلة المعيار ذلك  ،من

خال تية م حيةقيا التزاماتيا جة ل المنشأة الت تكةن طعفا ف تعتية مشتعك أن تحده نةع التعتية المشتعك ال ي تشارك فيا ،فيا
لنةع التعتية المشتعك(، 9299 ،Ema Masca

 )21تحاسة ن تلك الحية
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االلتزامال.

.12معيار اإل صاح عن الحصص

ي المنشتت األخرى Disclosure Of Interest In Other

Entities
تم إلدار ل ا المعيار ف

يع ما ة من العام 9299م  ،داء العمل ا ف

ام 9293م  ،من متطلبال ل ا المعيار الدم لمتطلبال اغفصاح
عض جميع المتطلبال ف معيار ه ل

المتناسية للشعكال التا عة التعتيبال المشتعكة للشعكال الزميلة المنشال المنظمة الغيع مةحدة

احد غ داه التيار ع المالية  ،يدل تسييل فيم تطبيع متطلبال اغفصاح للشعكال التا عة المشار ع المشتعكة ،الشعكال الزميلة
المنظمة غيع المةحدة تم جمع متطلبال اغفصاح جمع متطلبال اغفصاح الةارهة ف المعيار الد ل رقم ( )98االستثمارال ف الشعكال
الزميلة ،المعيار ( )39الحصل ف المشار ع المشتعكة ،المعيار ( )92البيانال المالية المةحدة المنيصلة ف معيار احد تم إلدار ل ا
المعيار ف

يع ما ة من العام  9299لكن العمل التطبيع ا تم ف

ةم  9من يع  9ام  ، 9293ف  39أكتة ع من العام  9299م تم

ضع اغر اهال الخالة عملية االنتيال إل المعيار الجد د(، 9299 ،Sanel Tomlinson

 )90التغيعال الت تنطبع ل الكيانال

األخعى من قبل مجلس معا يع المحاسبة الد ل

.13معيار قياس القيمة العادلةFair Value Measurement
ضع متطلبال مشتعكة ليياس الييمة العاهلة معالجة دم

اليدل من المعيار لة اغفصاح ن المعلةمال المتعلية يياس الييمة العاهلة

التناسع ين متطلبال قياس الييمة العاهلة التنةع ف الممارسة ،الحد من التناسع إمكانية ميارنة المعلةمال الت تم إ داه تيار علا ف
البيانال المالية ،حد ل مشكال ف األعمة المالية العالمية حةل ه ر معيار الييمة العاهلة ف إحداص األعمة ان تضخم قيم العيار الغيع مبعر
حدص ند تطبيع ل ا المعيار كما ا ع ف التضخم ف قيم السندال العيار ة الت أهل إل حد ص األعمة سبة قيم اليع ض العيار ة الممنةحة
من نةك االستثمار  ،ذلك الن البنةك االستثمار ة أساءل مني الييمة س العاهلة .

.90معيار الحسابات المؤجلة لألسباب التنظيمية Regulatory Deferral Account
اليدل من المعيار لة ألسباب تنظيمية ندما تيدم المنشأة سلعا أ خدمال إل

ماء سعع أ معدل خضع لتنظيم األسعار ال د من تحد د

متطلبال التيع ع المال ألرلدة الحسا ال المؤجلة .لتحييع اليدل تطلة المعيار تغيعال محد هة ف السياسال المحاسبية الت تطبع فيا
للمباهئ المحاسبية شكل ام .كما تحده اغفصاحال المبالغ المثبتة ف اليةاام المالية ف المنشأة الت تنشأ ن تنظيم األسعار ،كما تسمح
متطلبال ل ا المعيار للمنشأة الت تيع ضمن نطاقا االستمعار ف المحاسبة ن أرلدة الحاسبال المؤجلة ألسباب تنظيمية ف قةااميا
المالية فيا للمباهئ المحاسبية الميبةلة .

.15معيار اإليراد من العقود مع العمالءRevenue From Contract With Customers
ند ضع يد ين العميل المنشأة جة ل المنشاة ضع المباهئ الت
مبلغ تةقيل

دم تأكد اغ عاه التدفيال النيد ة .لك

تم تطبيييا لتيدم معلةمال لمستخدم اليةاام المالية ن طبيعة

تحيع ل ا اليدل جة ل المنشاة أن تثبل ليصف تحة ل السلع أ الخدمال المتعيد

يا إل العماء مبلغ عكس العةض ال ي تتةقع أن كةن ليا حع فيا ف ميا ل تلك السلع أ الخدمال( تعجمة اليي ة السعةه ة للمحاسبين
اليانةنيين ،

 . ) 9ع ط العيد جميع الحيااع الظع ل ذال الصلة ند تطبيع ل ا المعيار جة أن تؤخ ف الحسبان من قبل المنشاة

لك تطبع ل ا المعيار جة استخدام اى ملية اتسا

ل العيةه الت ليا خصاال مشا ية ف

ع ل متشا ية .كةسيلة ملية جةع

للمنشاة تطبيع ل ا المعيار ل محيظة يةه التزامال أهاء العغم من أن ل ا المعيار حده المحاسبة ن يد فعهي مع ميل.
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.91معيار عقود اإليجار: Lease contracts
لضمان أن يدم المستأجع ن المؤجع ن معلةمال ماامة طع ية تعبع صد

ن المعامال جة تطبيع ل ا المعيار حي

يدل إل

ضع

المباهئ المتعلية اغ بال اليياس الععض اغفصاح  ،ل د المعلةمال أساسا تيدم لمستخدم اليةاام المالية لتيييم ا ع يةه اغ جار ل
األهاء التدفيال النيد ة للمنشأة  .ند تطبيع المعيار اغحكام

المعكز المال

ع ط العيةه كافة الحيااع الظع ل المتعلية يا جة أن

تؤخ ف الحسبان  .طبع ل ا المعيار ل العيةه ذال الخصاال المتشا ا الظع ل المتشا ا

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
خاصية المالئمة
تم ضع إ عاه الماامة من قبل مجلس معا يع المحاسبة األمع كية حي
تختلف حسة اختال مستخدم

المعلةمال ،الماامة الداللية ل

منيا الماامة لأللدال ل التأ يع ل األلدال ك لك
التأ يع ف

التأ يع الييم ،الماامة لليعارال ل

ل

اتخاذ اليعارال

،المعلةمال المحاسبية الت

تكةن ماامة ندما تمكن المستخدمين من إهارة ألدافيم تسم

المعلةمال المحاسبية حي

نجد أن ألدال المستخدمين تختلف من مستخدم إل أخع ل لك ل د الخالية ذاتية ألنيا تتعلع المستخدمين

ألدافيم المتبا نة،الماامة التح ع ة

الماامة لكن لنالك عض المسا ئ لي د

ل التأ يع ف الييم ذلك عتمد ل فم المستخدم للمعلةمال الت تةه اغهارة تةضحييا إليا تعتبع

ل د الخالية ذاتية غيع مةضة ية الن فيم المستخدمين للمعلةمال مختلف من مستخدم ألخع ل تتعلع شخل المستخدم هرجة فيما
للمعلةمال  ،ندما تكةن ملية اتخاذ اليعارال سيةلة ل ا عن أن الماامة التخاذ اليعارال تكةن ماامة .
تم تعع ف الماامة أنيا مدى التطا ع ين المعلةمال المحاسبية

احتياجال المستخدمين ،كما عفل أنيا قدرة المعلةمال المحاسبية ل

مسا دة مستخدمييا ل إجعاء تنبؤال أكثع هقة حةل اغحداص المستيبلية ميدرتيا ف التأ يع ل اليعارال اغهار ة .كما عفل أنيا قدرة
المعلةمال ل
،9221،

إحداص تغييعال ف

اتجاد اليعار االرتباط المنطي

ين المعلةمال

ين اليعار مةضةع الدراسة( من ر ح

الدا ة

)01

الخصائص الفرعية لمالئمة المعلومات المحاسبية:
خصاال ماامة المعلةمال المحاسبية اليع ية تتمثل ف :

 -1التوقي
حي

المالئم :ل

ملية تةفع المعلةمال ند الحاجة إلييا قبل أن تييد منيعتيا قدرتيا ل التأ يع ف

ان ملية اتخاذ اليعارال محدهة يتعة عمنية معينة

ملية اتخاذ اليعارال،

ختلف التةقيل الماام مع اختال طبيع لليعار ،ملية اتخاذ اليعارال محدهة

يتعة عمنية معينة ختلف التةقيل الماام مع اختال طبيع لليعار ،عض اليعارال تحتاج إل سع ة تةفيع المعلةمال الاعمة ذلك فيما
تعلع

التيار ع المالية الد ر ة الت

الشيعاعي،9112،

تنشعلا المنشأة

لناك

عطان لخالية التةقيل الماام

لما(ه.

باس ميدي

:)918

أ -ه ر ة التيار ع :كثعل المطالبال د ر ة يع ة ذلك إل جانة الد ر ة المالية السنة ة الت تنيض
نيا التيار ع ين تار خ نشع تلك التيار ع إتاحتيا للتدا ل تكةن ل د المدة اهة خال األر عة أ يع األ ل

ين نيا ة الد رة المالية الت تعد
عد مض السنة المالية تيةم

المنشال تيد م تيع علا خال الشيع األ ل.
ب-الةقل المناسة :تكةن ماامة للتنبؤ الدخل السنةي للمنشأة .ذلك ألنيا تيدم المعلةمال صةرة أسعع ليتعال أقصع ان كان دقة أقل
األمع ال ي ز د من منيعتيا ،ل ا األمع مييد حت لة كان ذلك ل حساب الدقة ف
لمؤقتة .
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ملية اليياس حي

حدص ل ا األمع ف التيار ع المعحلية

-2القدرة عل التنبؤ

بالمستقبل:تم تعع ييا ف العام  9182من قبل لي ة معا يع المحاسبة المالية ف

يانيا رقم ( )9بأيها خالية

المعلةمال الت تعمل ف مسا دة المستخدمين ف ع اهة احتمال مميزال نتاا إحداص ماضية أ إحداص حاضعة ،فيما ل الطع الت تسا د
ل االستياهة من الييمة التنبؤ ة حي أنيا ا تيل من نماذج تيييم االستثمارال( در الد ن نصع الد ن ،9293،

:)19

أ .ال ريقة المباشرة :تز د اغهارة التنبؤال المستيبلية كالتدفيال المتةقعة االلتزامال الت قد تنشا.
ب .ال ريقة غير المباشرة :تيد م يانال ن مليال سا ية مثل التدفيال النيد ة السا ية لك

تمكن المستخدمين من التنبؤ التدفيال

المستيبلية تيتعض ل د الطع ية جةه اقة ارتباط ين إحداص المستيبل الماض .
ج .طريقة اعتماد مؤشرات مرشدة ببيايات :ل

بارة ن تحعكال تغيعال ف البيانال مما ؤ ع لحد ص اغحداص المتنبأ يا ،ع اهة

نسبة المد ةنية إل حية الملكية تعتبع مؤ عا مع دا قد سبع تدلةرا تدر جيا ف التدفيال النيد ة تيتعض طع ية المؤ عال المع دة ما
أنيا أر دل سا يا إل نياط تحةل ف تحعكال تغيعال اغحداص أنيا أ ضا ف المستيبل ستع د ن التحعكال المتغيعال.
ه .طريقة المعلومة المعززة :تم تز دلا بيانال محاسبية ر ما تستخدم ف التنبؤ بيانال أخعى مثل ع اهة ااد االستثمار ف األلةل ،
مكن أن نعكس ف كياءة اغهارة قد كةن مؤ عا للز اهة ف التدفيال النيد ة أن ل د الطع ية تيتعض أن لناك اقة ارتباط ين البيانال
المحاسبية يانال أخعى.

 -3القدرة عل التقييم االرتدادي للتنبؤات

السابقة :تسا د مستخدم المعلةمال ف تيييم مدى لحة تةقعاتا السا ية حي

المعلةمال تعكس ه را لاما ف تعز ز ،تثبل تصحيح تةقعال سا ية  ،التال تيييم نتاا اليعارال الت

أن

نيل ل ل د التةقعال ،خالية

التيييم االرتداهي تسم أ ضا التغ ة العكسية أ االستعجا ية ،أن اليعارال ناهرا ما تم أخ لا صةرة منعزلة ان المعلةمال ن نتاا
قعارال اتخ ل سا يا غالبا ما تكةن مدخا أساسيا لليعار التال  ،قد رأل المعا يع المحاسبية الد لية انا جة ل مستخدم المعلةمال أن
كةنةا قاهر ن ل ميارنة المعلةمال المالية للمنشأة بع الزمن من اجل تحد د االتجالال ف المعكز المال
تةفعل ف المعلةمال الت

ف األهاء التغيعال أي كلما

خعجيا نظام المحاسبة المالية لية االرتداه ة كلما سالمل ف تحسين تطة ع نة ية المخعجال المستيبلية كلما

عاهل قدرة النظام ل التكيف مع الظع ل المتغيعة استمعار ،أي ؤهي إل تحسين نة ية جةهة المعلةمال المحاسبية شكل ام كلما
عاهل من ماامة المعلةمال التخاذ اليعارال شكل خا
عي الباح
األساسية الت

أن خالية الماامة تعتبع من الخةا

.
النة ية اليامة للمعلةمال ف أتحاذ اليعارال ،المعلةمال المحاسبية تمثل اليا دة

عتكز ليا ألحاب اليعار هاخل المنشاة .

خاصية ألموثقيه

 :ل ميدار الخلة من الخطأ  ،حي

تياس هرجة ألمة ييا نسة معينة  ،تم تعع ف ألمة ييا من قبل مجلس معا يع

المحاسبة المالية أنيا نة ية المعلةمال الت تؤكد أن تلك المعلةمال خالية من الخطأ من التحيز إنيا تععض صد

جة عضيا أ

تيد ميا درجة معيةلة ،تتةافع ل د الخالية ف المعلةمال ندما تكةن خالية من األخطاء حياه ة تتصف أمانة التعبيع ،تتعلع أمانة
المعلةمال المحاسبية إمكانية اال تماه لييا  (.نالع محمد ، 9221،

 ، )29تيدر ألمة ييا للمعلةمال المحاسبية ميدار المعلةمال الت

تم نشعلا ف التيار ع المالية حي تكةن خالية من األخطاء التحيز ف الععض الشعةر الصاه لألحداص العمليال االقتصاه ة .حي تمثل
خالية ألمة ييا ف المعلةمال ضع رة ملية اغفعاه ال ن ال تةافع لد يم الةقل الخبعة الكافية لتيييم محتة ال التيار ع المالية احتيار
المعلةمال المييدة ليم(ه.محمد حسن ،9222،

) 11

تبعع ل د الخالية ية مستخدم المعلةمال المحاسبية إذ أنيا تعبع تعبيعا لاهقا حييييا ن المعكز المال للةحدة االقتصاه ة ،حي تكةن
ل د المعلةمال ل هرجة الية من األمانة ،ال تةجد قا دة لتيييم أسلةب معين من أسالية خالية اليياس ،إذ قبل تيد ع مدى اال تماه ل
األسلةب المستخدم ،ال د من مععفة الظع ل الت تحيإ كل حالة تيد ع مدى اال تماه ل األسلةب المستخدم  ،أمانة المعلةمال تعن أن
12

األسلةب ال ي تم اختيارد ليياس نتاا

ل الظع ل الت أحاطل تلك العملية دي

ملية معينة أ حدص معين اغفصاح ن تلك النتاا ف

إل معلةمال مة يا()p117، 9299 ، Paul k. chancy and marafaccio
مما تيدم عى الباح أن ألمة ييا تعتمد ل مدى اليا لية للتحيع جة عضيا ف حالة تكةن خالية من أي أخطاء تععض صد

أمانة .

الخصائص الفرعية لموثقيه المعلومات المحاسبية
الخصاال اليع ية لمة ييا المعلةمال المحاسبية تتمثل ف (مصطي
 .9القدرة عل التحقا:استخدام نيس الطع

ياري،9222 ،

) 921

األسالية الت استخدمل ف قياس المعلةمال المحاسبية للةلةل ال نيس النتاا من قبل أكثع

من خل غالبا ما ستخدم معاهل للتحيع من المةضة ية أي التحيع من سامة مةضة ية المعلةمال  ،تم تعع ييا انيا جةه
هرجة من االتيا فيما ين الياامين اليياس المحاسب ال ن ستخدمةن نيس طع اليياس فأنيم تةللةن إل نيس النتاا (محمد سميع
الصبان،9111 ،

،)91

تمثل خالية اليا لية للتحيع احد األسس المحاسبية الت

مكن اال تماه لييا ف االختيار ين الطع المحاسبية المختلية كما تز د من ية

المعلةمال الميدمة ف التيار ع المالية.
مما تيدم عى الباح أن خالية التحيع تعكس إجماع ده من المحاسبين الممارسين لمينة المحاسبة ن طع ع قياس اغحداص االقتصاه ة،
حي تةفع هرجة من التأكد ان المعلةمال المحاسبية قا لة للتحيع .
 .9الحياد :تم تعع يا أنا دم اختيار معلةمال أ التحيز شكل نت
المعلةمال المحاسبية ل

حساب جيال أخعى ،حي

نا تيضيل جية أ طعل من اغطعال المعنية الميتمة

جة أن ال تكةن المعلةمال المحاسبية متحيزة لمستخدم معين من

مستخدم التيار ع المالية ل حساب مستخدمين آخع ن ،كما عل انا تجنة التحيز ال ي ممكن أن مارسا الياام إ داه

عض

المعلةمال المحاسبية يدل التةلل إل نتاا مسبية أ يدل التأ يع ل سلةك مستخدم ل د المعلةمال ف اتجاد معين (.محمد
الصبان ،9111،

.)01

ال جة ل المحاسة أ المعاجع الخارج
تععضل مصلحة مستخدم

أن تحيز ف إ داه الحسا ال اغفصاح نيا لصالح ف ة معينة ل حساب ف ة أخعى ف حالة

المعلةمال ،حي

أن المعلةمال المحاسبية تخدم جيال متعدهة مختلية من مستخدم

المعلةمال  ،للةفاء

االحتياجال المشتعكة لمن ستخدمةن ل د المعلةمال خارج المنشأة نجد أن المعلةمال المحاسبية تتصف الحياه  ،جة ان تتسم المعلةمال
المحاسبية النزالة خلةلا من التحيز لةب أي نتاا محدهة مسبيا ،خالية الحيدة تضع اجبا ل
المحاسبة ك لك ند إ داه اليةاام المالية تكةن المس ةلية ل

اتع المس ةلين ند ضع معا يع

اتع المس ةلين ف المنشأة ذلك فيما تعلع اتخاذ قعارال منصية شان

االختيار من ين األسالية البد لة لليياس اغفصاح (.) p44،9299 ، katsiaryna Bardos
مما تيدم عى الباح

أن خالية الحياه ل معاملة مستخدم المعلةمال نيس الطع حي

جة ان كةن لنالك مسا اة ف ل د المعاملة

دم تيضيل جية ل أخعى .
 .3الصد

ي التعبير:

لة التطا ع ين الميا يس الظةالع المعاه التيع ع نيا ،حي
تمثيا لاهقا ،تعتبع خالية الصد

ف

أن المعلةمال الصاهقة تمثل تصةر المضمةن ال ي تيدل إليا

التعبيع ن جةه مطا ية أ اتيا

ين األ لال المحاسبية من ناحية المةاره

اغحداص الت تنتجيا ل د األرقام األ لال ف التيار ع المالية من ناحية أخعى ،خالية الصد ف التعبيع تتطلة معا اة نة ين
من التحيز (() p88، 9111، Elaine G. maudlin)9
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أ .تحيز ف

ملية اليياس

ب .التحيز من قبل الياام عملية اليياس

العالقة بين خاصية المالئمة و ألموثقيه
تعتبع الماامة

تيييم نة ية المعلةمال الميدمة ف

ألمة ييا خاليتان أساسيتان ف

التيار ع المالية غعض استخداميا ف

اتخاذ

اليعارال،فالماامة ل تلك المعلةمال الياهرة ل إحداص تغييع ف اتخاذ اليعار أما خالية ألمة ييا للمعلةمال المحاسبية تتعلع أمانة
مكن اال تماه لييا ف اتخاذ اليعار.

مصداقية المعلةمال الت

الخصائص الاايوية للمعلومات المحاسبية
تتمثل الخصاال الثانة ة للمعلةمال المحاسبية ف :
 /1قابلية المعلومات للمقارية:نسبة لعدم تةفيع ميا يس مطلية لتيييم األهاء،نجد أن استخدام المعلةمال ف الميارنال شكل امعأ أساسيا
للمستخدم ،حي

من خال ل د الخالية سع المستخدم إل إجعاء الميارنة ف المنشأة ين الةحدال للسنةال المتعدهة ف رلد التغيعال

تيسيعلا كما يةم إجعاء ميارنة ين الةحدال المنشآل المختلية ف اليطاع الةاحد لتيييم أهاايا التععل ل مةاضع اليةة الضعف
فييا ،ما ان ل د الخالية تتداخل مع خالية الثبال  ،ل لك ال مكن إجعاء الميارنال قبل ضمان خالية الثبال المعلةمال تؤهي ل د
الخالية إل تمكين من ستخدمةن المعلةمال المحاسبية من التععل ل األ جا الحيييية للتشا ا االختال ين أهاء المنشأة المنشآل
األخعى خال فتعة عمنية معينة( درالد ن نصعالد ن، ،
مما تيدم عى الباح

)13

ان ل د الخالية تسا د مستخدم اليةاام المالية من ميارنة ل د اليةاام للسنةال السا ية كما تمكن ل د الخالية من

الميارنة ين المؤسسال المختلية ذال اليطاع الةاحد .
دم تغيع اغجعاءال الطع

 /2الابات :ال عن

اغجعاءال المحاسبية

ل

اغحداص المما لة ف

السياسال المحاسبية شعط اغفصاح شكل ماام ن آ ار تلك التغيعال ،لة تطبيع نيس
المشع ع الةاحد من فتعة مالية ألخعى ك لك تطبيع نيس المياليم طع

اغجعاءال النسبة لكل نصع ف اليةاام المالية(كمال الد ن،9118،

اليياس

،)--

 /3قابلية المعلومات للفهم واالستيعاب :تتةقف إمكانية فيم المعلةمال ل طبيعة البيانال الت تحتة يا اليةاام المالية كييية عضيا من
ناحية كما تتةقف ل قدرال من ستخدمةنيا من ناحية أخعى ال مكن االستياهة من المعلةمال إذا كانل غيع مييةمة لمن ستخدميا ،نجد
ان اليةاام المالية الت تصدرلا الشعكال غيع قا لة للييم ذلك نسبة ألن ل د الشعكال تستخدم أسالية محاسبية مختلية  ،تةقف فيم
المعلةمال ل

قدرال من ستخدمةنيا يافتيم التال

تعين ل من ضعةن معا يع المحاسبة ال ن يةمةن إ داه اليةاام المالية أن

كةنةا ل مععفة يدرال من ستخدمةن ل د اليةاام جد ى تلك اليدرال ،حت

تحيع االتصال ال ي كيل إ ال البيانال الت تشمليا تلك

اليةاام.

العالقة بين معايير اإلبالغ المالي الدولية والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
أن تطبيع معا يع اغ ال المال
إمكانية الميارنة  ،حي

سالم ف تحسين العمل المحاسب

ك لك تحييع جةهة المعلةمال المحاسبية من خال ألمة ييا الماامة

تتضمن ل د المعا يع ا تبارال تسالم ف تحييع اليدل الد ر المنتظع من المعلةمال المحاسبية خالة ف مجال

لنع اليعارال.

14

رابعا ً  :الدراسة الميدايية:
أ ال .إجعاءال الدراسة الميدانية:
أُوا ا بشدة

العبارة

عدد

.9تسا د معا يع اغ ال المال

ف

ماامة المعلةمال المحاسبية ف اتخاذ

22

اليعارال االستثمار ة
.9تسا د معا يع اغ ال المال

ف

ماامة المعلةمال المحاسبية ف اتخاذ

74

أُوا ا

يسبة

عدد

يسبة

5103

74

4203

%

%42

%
72

4501
%

اليعارال التمة لية
 .3ؤ ع معيار األه ال المالية ف

55

الييمة التنبؤ ة ف تةع ع اغر اح
.0تد م معا يع اغ ال المال

3104

24

%
التنبؤ

المستيبل ف الييمة التنبؤ ة ف اتخاذ

63

%36

71

%42

%41

محايد
عدد
2

12

22

34

اليعار المال .
.2معا يع اغ ال المال ليا ه ر فعال
ف

ف

الةقل المناسة

اتخاذ

62

%32

72

4501
%

اليعارال االستثمار ة
.1معيار اغفصاح

لا أ ع ف

المعلةمال المحاسبية الت

تتسم

71

%

الماامة ف اتخاذ اليعار المال .
 .2تسا د معا يع اغ ال المال
التغ ة العكسية ف

ف

اتخاذ اليعار

4105

67

3203

67

%32

%
62

3204
%

المال .
إجمالي العبارات

427

4101

52

%

2

%43

ال أُوا ا

21

22

27

165

يسبة
%501

1103
%
%16
1204
%

%12

%16

1504
%
1306
%

عدد
4

4

6

2

5

2

2

32

يسبة
203
%
203
%
304
%
406
%
202
%
402
%
101
%
301
%

ال أوا ا بشدة
يسبة

عدد

-

-

-

2

-

%101

1

1

1

%106

-

-

3

تحليـل البيايات واثبات رضيات
الفرضـــية األولــــ :
هناك عــالقة ذات داللة إحصائية بين ت بيا معايير اإلبالغ المالي الدولية ومالئمة المعلومات المحاسبية ي المصارف السودايية.
فيما ل التةع ع التكعاري للعبارال الت تييس عبارات الفرضية األول مةضع الدراسة ذلك ل النحة التال :
جـــدول رقم ( )1التوزيع التكـــراري لعبـــارات
15

-

1013
%

المصدر :إ ــــداه الباح

من نتاا الدراســـــة الميــــدانية 9291م
ينما لغةل نسةبة

تضح من الجد ل رقم ( )1أن نسبة ( )%8339من أفعاه العينة ةافيةن ل أجمال العبارال الت تختبع اليعضية األ ل
غيع المةافيين ل ذلك ( ، )%339أما أفعاه العينة ال ن لم بد إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.% )9331
فيما ل التةع ع التكعاري ل مستةى بارال اليعضية األ ل :
 .9تبةةين مةةن العبةةارة رقةةم ()9أن نسةةبة ( )%1931مةةن أفةةعاه العينةةة ةافيةةةن ل ة أن معةةا يع اغ ةةال المةةال تسةةا د ف ة

ماامةةة المعلةمةةال

المحاسبية ف اتخاذ اليعارال االستثمار ة  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (.)%230
 .9تبةةين مةةن العبةةارة رقةةم ( )9أن نسةةبة ( )%8239مةةن أفةةعاه العينةةة ةافيةةةن ل ة أن معةةا يع اغ ةةال المةةال تسةةا د ف ة ماامةةة المعلةمةةال
المحاسبية ف اتخاذ اليعارال التمة لية  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك ()%930
 .3تبين من العبارة رقم ( )3أن نسبة ( )%2130من أفعاه العينة ةافيةن لة أن معيةار األه ال الماليةة ةؤ ع فة الييمةة التنبؤ ةة فة تةع ةع
اغر اح  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%032أما أفعاه العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%91
 .0تبين من العبارة رقم ()0أن نسبة ( %)21من أفعاه العينة ةافيةن ل أن معا يع اغ ال المال تد م التنبؤ المسةتيبل فة الييمةة التنبؤ ةة
ف اتخاذ اليعار المال  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%031أما أفعاه العينة ال ن ال بةد ن إجا ةال محةدهة فيةد لغةل نسةبتيم
(.)%9130
 .2تبين من العبارة رقم ()2أن نسبة ( %)8039من أفعاه العينة ةافيةن ل أن معا يع اغ ال المال ليا ه ر فعال ف الةقل المناسةة فة
اتخاذ اليعارال االستثمار ة  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلةك ( )%332أمةا أفةعاه العينةة الة ن ال بةد ن إجا ةال محةدهة فيةد لغةل
نسبتيم (.% )99
 .1تبين من العبارة رقم ()1أن نسبة ( )%2838من أفةعاه العينةة ةافيةةن لة أن معيةار اغفصةاح لةا أ ةع فة المعلةمةال المحاسةبية التة
تتسم الماامة ف اتخاذ اليعار المال  ،.ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، %)031أمةا أفةعاه العينةة الة ن ال بةد ن إجا ةال محةدهة
فيد لغل نسبتيم (.)%91
 .2تبين من العبارة رقم ( )2أن نسبة ()%2230من أفعاه العينة ةافيةن ل أن معا يع اغ ال المال

سا د فة التغ ةة العكسةية فة اتخةاذ

اليةةعار المةةال  ،.ينمةةا لغةةل نسةةبة غيةةع المةةةافيين ل ة ذلةةك (، %)939أمةةا أفةةعاه العينةةة ال ة ن ال بةةد ن إجا ةةال محةةدهة فيةةد لغةةل نسةةبتيم
(.)%9230
جدول رقم ( )2اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األول :
العبارات

االيحراف

المتوسط
تسا د معا يع اغ ال المال
المعلةمال المحاسبية ف

ف

المعياري

قيمة

مستوي

اختبار

المعنوية

كتي

االهمية
النسبية

الترتيب
حسب
االهمية

ماامة

اتخاذ اليعارال

.69561

4.4057

129.38

23222

2602%

9

االستثمار ة
تسا د معا يع اغ ال المال
المعلةمال المحاسبية ف

ف

ماامة

اتخاذ اليعارال

.73826

4.2743

التمة لية
16

100.58

23222

2501%

3

ؤ ع معيار األه ال المالية ف الييمة التنبؤ ة
ف تةع ع اغر اح
التنبؤ المستيبل

تد م معا يع اغ ال المال

ف الييمة التنبؤ ة ف اتخاذ اليعار المال .
معا يع اغ ال المال ليا ه ر فعال ف الةقل
المناسة ف اتخاذ اليعارال االستثمار ة
معيار اغفصاح
المحاسبية الت

لا أ ع ف
تتسم

4.0514

.84601

136.57

23222

2106%

1

4.3743

.85780

55.66

23222

2504%

9

4.2000

.80230

152.68

23222

%2402

2

المعلةمال

الماامة ف

اتخاذ

.86910

4.1429

62.60

23222

%2501

0

اليعار المال .
ف

تسا د معا يع اغ ال المال

التغ ة

العكسية ف اتخاذ اليعار المال .

4.0800

.83120

113.08

23222

%7701

2

40151

102214

122025

10111

%2503

-

اإلجمالي
المصدر :إ داه الباح من نتاا الدراسة الميدانية 9291
تضح من الجد ل رقم ( )2ما ل :

جميةةةع العبةةةارال ز ةةةد متةسةةةطيا ةةةن الةسةةةإ اليعضةةة ( ،)3لةةة د النتيجةةةة تةةةدل لةةة أن لنالةةةك اسةةةتجا ة معتيعةةةة جةةةدا لةةة العبةةةارال
التةةةة تختبةةةةع اليعضةةةةية األ لةةةة فةةةة المجتمةةةةع مةضةةةةع الدراسةةةةة ،حيةةةة حييةةةةل جميةةةةع العبةةةةارال متةسةةةةطا امةةةةا ميةةةةدارد (،)03922
انحعال معياري ( )23880ألمية نسبية (.)%82
نجةةد مسةةةتةي معنة ةةةة اختبةةار كةةةآي لكةةةل بةةارة مةةةن بةةةارال اليعضةةةية اقةةل مةةةن مسةةةتةي معنة ةةة ( )2322سةةةا ي ( )2322لةةة ا شةةةع
إل

جةه فع

معنة ة ين استجا ال إفعاه ينة الدراسة تعزي إل مةافية إفعاه العينة المبحة ة ل كل بارال اليعضية.
ماامةةةة المعلةمةةةال المحاسةةةبية فةةة إتخةةةاذ اليةةةعارال االسةةةتثمار ة) جةةةاءل

 /9كمةةةا تضةةةح أن العبارة(تسةةةا د معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال فةةة
فةةة المعتبةةةة األُ لةةة مةةةن حيةةة األلميةةةة النسةةةبية ،حيةةة لةةةغ متةسةةةإ إجا ةةةال أفةةةعاه العينةةةة لةةة العبةةةارة ( )4.4057ةةةانحعال معيةةةاري
(، ).69561

ألمية نسبية مرتفعة جدًا لغل (.)2602%

 /9تلييةةةا فةةة المعتبةةةة الثانيةةةة العبةةةارة(تةةةد م معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال التنبةةةؤ المسةةةتيبل فةةة الييمةةةة التنبؤ ةةةة فةةة اتخةةةاذ اليةةةعار المةةةال ).
متةسإ حسا

( )4.3743انحعال معياري ( ).85780ألمية نسبية (. %)2504

 /3أمةةةا أقةةةل العبةةةارال اسةةةتجا ة مةةةن حيةةة األلميةةةة النسةةةبية مةةةن قبةةةل أفةةةعاه ينةةةة الدراسةةةة (تسةةةا د معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال فةةة التغ ةةةة
العكسية ف اتخاذ اليعار المال  ).حي

لغ متةسطيا ( )0328انحعال معياري ( ).83120ألمية نسبية لغل (.)77%
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الفرضية الاايية:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ت بيا معايير اإلبالغ المالي الدولية وموثقيه المعلومات المحاسبية ي المصارف السودايية.
جـــدول رقم ( )3التوزيع التكراري والنسبي لعبارات الفرضية الاايية
أُوا ا بشدة

العبارة

عدد

يسبة

أُوا ا
عدد

ال أُوا ا

محايد
يسبة

عدد

يسبة

عدد

ال أوا ا بشدة

يسبة

عدد

يسبة

.9تطبيع معا يع اغ ال المال
سا د مة ييا المعلةمال
المحاسبية ف اتخاذ اليعارال

74

72 %4203

12 %4406

%202

5 %1103

-

-

اغهار ة
.9تطبيع معا يع اغ ال المال
سا د ف التمثيل الصاه ف

65

23 %3701

22 %4704

%202

5 %1206

اتخاذ اليعارال التمة لية
.3اغفصاح المال

ؤهى إل

المصداقية ف تةع ع اغر اح

21

64 %4507

22 %3606

%1206

2

%501

.0تطبيع معا يع اغ ال المال
ؤهي إل

المةضة ية ف

التنبؤ المستيبل ف اتخاذ اليعار

62

75 %3202

23 %4202

7 %1301

%4

%101 2

المال .
.2تطبيع معا يع اغ ال المال
ؤ ع قا لية التحيع الت تسا د

66

75 %3707

23 %4202

11 %1301

%501

%106 1

ف اتخاذ اليعارال المالية
.1تطبيع معيار اليةاام المالية
المةحدة لا ه ر فعال ف مة ييا
المعلةمال المحاسبية الت تسا د

65

77 %3701

%44

24

2 %1307

%406

%106 1

اغهارة العليا ف اتخاذ اليعارال
الع يدة.
.2تطبيع معا يع اغ ال المال
ليا ه ر فا ل ف الثبال ف

57

25 %3206

23 %4206

2 %1301

%406

%101 2

تةع ع اغر اح.
إجمالي العبارات

155 %4402 537 3203% 465

المصدر :إعــــداد البـــــاحث من يتائج الدراســـــة الميــــدايية 2112م
18

52 %1202

%403

%105 6

تضح من الجد ل رقم ( )3أن نسبة ( )%8932من أفعاه العينة ةافيةن ل إجمال العبارال الت تختبةع اليعضةية الثانيةة ينمةا لغةل نسةبة
غيع المةافيين ل ذلك ( ، )%038أما أفعاه العينة ال ن لم بد إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.% )9938

فيما ل التةع ع التكعاري ل مستةى بارال اليعضية األ ل :
 .9تبةةين مةةن العبةةارة رقةةم ()9أن نسةةبة ( )%8131مةةن أفةةعاه العينةةة ةافيةةةن لة أنتطبيةةع معةةا يع اغ ةةال المةةال

سةةا د مة ييةةا المعلةمةةال

المحاسبية ف اتخاذ اليعارال اغهار ة  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك ( )%931مةن إفةعاه العينةة الة ن ال بةد ن إجا ةال محةدهة
فيد لغل نسبتيم (.)%9233
 .9تبين من العبارة رقم ( )9أن نسبة ( )%8032من أفعاه العينة ةافيةن ل أنتطبيع معا يع اغ ال المال

سةا د فة التمثيةل الصةاه فة

اتخاذ اليعارال التمة لية  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك ( )%931من إفعاه العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم
(.)%9931
 .3تبين من العبارة رقم ( )3أن نسبة ( )%8930من أفعاه العينة ةافيةن ل أن.اغفصاح المال

ؤهى إل المصةداقية فة تةع ةع اغر ةاح ،

ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%239أما أفعاه العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9931
 .0تبين من العبارة رقم ()0أن نسبة ( )%8930من أفعاه العينة ةافيةن ل أن تطبيع معا يع اغ ةال المةال

ةؤهي إلة

المةضةة ية فة

التنبؤ المستيبل ف اتخاذ اليعار المال  ،.ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%239أما أفةعاه العينةة الة ن ال بةد ن إجا ةال محةدهة
فيد لغل نسبتيم (.)%9339
 .2تبين من العبارة رقم ()2أن نسبة ( )%8231من أفعاه العينة ةافيةن ل أن معا يع اغ ال المال ليا ه ر فعال ف الةقل المناسةة فة
اتخاذ اليعارال االستثمار ة.تطبيع معا يع اغ ال المال

ةؤ ع قا ليةة التحيةع التة تسةا د فة اتخةاذ اليةعارال الماليةة  ،ينمةا لغةل نسةبة غيةع

المةافيين ل ذلك ( )%232أما أفعاه العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9339
 .1تبين من العبارة رقم ()1أن نسبة ( )%8939من أفعاه العينة ةافيةن ل أنتطبيع معيار اليةاام المالية المةحدة لا ه ر فعال فة مة ييةا
المعلةمال المحاسبية الت تسا د اغهارة العليا ف اتخاذ اليةعارال الع ةيدة ،.ينمةا لغةل نسةبة غيةع المةةافيين لة ذلةك (، )%239أمةا أفةعاه
العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9332
 .2تبين من العبارة رقم ( )2أن نسبة ()%8939من أفعاه العينة ةافيةن ل أنتطبيع معةا يع اغ ةال المةال ليةا ه ر فا ةل فة الثبةال فة
تةع ةةع اغر ةةاح ،.ينمةةا لغةةل نسةةبة غيةةع المةةةافيين ل ة ذلةةك (، )%232أمةةا أفةةعاه العينةةة ال ة ن ال بةةد ن إجا ةةال محةةدهة فيةةد لغةةل نسةةبتيم
(.)%1301

19

جدول رقم ( )4/اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الاايية
العبارات

االيحراف

المتوسط
تطبيع معا يع اغ ال المال

سا د مة ييا 4.262

المعلةمال المحاسبية ف اتخاذ اليعارال اغهار ة
تطبيع معا يع اغ ال المال

سا د ف

اغفصاح المال

5

9

0.7610

6

4

المصداقية ف تةع ع 4.228

اغر اح
تطبيع معا يع اغ ال المال

ؤهي

إل

المةضة ية ف التنبؤ المستيبل ف اتخاذ اليعار
المال .
تطبيع معا يع اغ ال المال

0.7577

التمثيل 4.188

الصاه ف اتخاذ اليعارال التمة لية
ؤهى إل

المعياري

0.8605

6

6

4.142

0.8756

9

9

ؤ ع قا لية التحيع 4.114

الت تسا د ف اتخاذ اليعارال المالية

0.8831

3

6

4.125

0.8551

7

2

تطبيع معا يع اغ ال المال ليا ه ر فا ل ف

4.068

0.8616

الثبال ف تةع ع اغر اح.

6

2

اغجمال

4.360

0.8753

معيار اليةاام المالية المةحدة لا ه ر فعال ف
مة ييا المعلةمال المحاسبية الت تسا د اغهارة
العليا ف اتخاذ اليعارال الع يدة.

قيمة

مستوي

اختبار

المعنوية

كتي

االهمية
النسبية

الترتيب
حسب
االهمية

12392

23222

2702%

9

12392

23222

2106%

1

22389

23222

2506%

9

930302

998392

909339

23222

23222

23222

2504%

%2402

%2501

909339

23222

%7701

929382

2322

%2402

3

2

0

2

المصدر :إ ــــداه البـــــاح من نتاا الدراســـــة الميــــدانية 9291م
يتضح من الجـــدول رقــم ( )4مـــا يلي:
 / 9جميةةةع العبةةةارال اليعضةةةية ز ةةةد متةسةةةطيا ةةةن الةسةةةإ اليعضةةة ( ، )3لةةة د النتيجةةةة تةةةدُل لةةة أن لنالةةةك اسةةةتجا ة معتيعةةةة جةةةدا
لةةةة العبةةةةارال التةةةة تختبةةةةع اليعضةةةةية الثانيةةةةة ،حيةةةة حييةةةةل جميةةةةع العبةةةةارال متةسةةةةطا امةةةةا ميةةةةدارد ( )0331ةةةةانحعال معيةةةةاري
( )238223ألمية نسبية (. %)8038
 /9كمةةةةا تضةةةةح أن العبةةةةارة (تطبيةةةةع معةةةةا يع اغ ةةةةال المةةةةال
جةةةاءل فةةةة المعتبةةةةة األُ لةةةة مةةةةن حيةةةة األلميةةةةة النسةةةةبية ،حيةةةة
معياري ()2322

سةةةةا د مة ييةةةةا المعلةمةةةةال المحاسةةةةبية فةةةة اتخةةةةاذ اليةةةةعارال اغهار ةةةةة)
لةةةةغ متةسةةةةإ إجا ةةةةال أفةةةةعاه العينةةةةة لةةةة العبةةةةارة ( )0391ةةةةانحعال

ألمية نسبية مرتفعةً جداً لغل ()%8238

نجةةد مسةةةتةي معنة ةةةة اختبةةار كةةةآي لكةةةل بةةارة مةةةن بةةةارال اليعضةةةية اقةةل مةةةن مسةةةتةي معنة ةةة ( )2322سةةةا ي ( )2322لةةة ا شةةةع
إل

جةه فع

معنة ة ين استجا ال أفعاه ينة الدراسة تعزي إل مةافية إفعاه العينة المبحة ة ل جميع العبارال
21

 /9تلييةةةا فةةة المعتبةةةة الثانيةةةة العبةةةارة (اغفصةةةاح المةةةال

ةةةؤهى إلةةة المصةةةداقية فةةة تةع ةةةع اغر ةةةاح) متةسةةةإ حسةةةا

( )0399انحةةةعال

معياري ( )23812ألمية نسبية (. )%8231
 / 3أمةةا أقةةةل العبةةةارال اسةةةتجا ة مةةةن حيةةة األلميةةةة النسةةةبية مةةةن قبةةةل أفةةةعاه ينةةةة الدراسةةةة (تطبيةةةع معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال ليةةةا ه ر فا ةةةل
فةةةة الثبةةةةال فةةةة تةع ةةةةع اغر ةةةةاح ، ).حيةةةة

لةةةةغ متةسةةةةطيا ( )0321ةةةةانحعال معيةةةةاري ( )23822ألميةةةةة نسةةةةبية لغةةةةل (.%)22

الفرضددددية الاالاددددة:هناك عالقددددة ذات داللددددة إحصددددائية بددددين ت بيددددا معددددايير اإلبددددالغ المددددالي الدوليددددة وقابليددددة المقاريددددة للمعلومددددات
المحاسبية ي المصارف السودايية
جدول رقم ( )5التوزيع التكراري والنسبي لعبارات الفرضية الاالاة
أُوا ا بشدة

العبارة

عدد

.9تطبيع معا يع اغ ال المال
المعلةمال المحاسبية ف

يسبة

أُوا ا
عدد

يسبة

ال أُوا ا

محايد
عدد

يسبة

عدد

يسبة

ال أوا ا بشدة
عدد

يسبة

تؤ ع ف

التيار ع المالية

72

%4406

65

%3701

21

%1104

12

%602

-

-

للمصارل السةهانية
 .9تطبيع معيار اغفصاح المال

ؤع ل

المعلةمال المحاسبية لدي المؤسسة الت

62

%3307

24

%42

23

%1301

2

%501

-

-

تتميز خالية الميارنة
.3تطبيع معا يع اغ ال المال
المعلةمال المحاسبية الت
للميارنة ز اهة اليدرة

تسا د

تتميز اليا لية
التنبؤ ة لمتخ ي

52

%3301

25

%4206

25

%1403

6

%304

1

%106

اليعارال.
.0تطبيع معا يع اغ ال المال تسا د خالية
قا لية ميارنة المعلةمال المحاسبية ل قياس

63

%36

21

%4507

25

%1403

6

%304

1

%106

االلتزامال حية الملكية شكل مناسة
.2تطبيع معيار الييمة العاهلة سا د خالية
اليا لية للميارنة للمعلةمال المحاسبية

ل

52

%3307

21

%4507

27

%1504

2

%501

-

-

اتخاذ اليعار المال
.1تطبيع معا يع اغ ال المال

ؤع ل

قا لية الميارنة للمعلةمال المحاسبية

الت

71

%4106

23

%5301

7

%4

4

%203

-

-

تؤهي إل تطة ع نظام العمل المصعف
.2تطبيع معيار اغفصاح المال
قا لية الميارنة
تؤهي إل

حسن من

للمعلةمال المحاسبية الت

اتخاذ اليعارال المالية الع يدة

62

%3204

71

%41

22

%1606

7

%4

-

-

المؤسسال .
إجمالي العبارات

467

%3204

532

21

%4403

156

%1202

52

%407

2

%101

المصدر :إ ــــداه البـــــاح من نتاا الدراســـــة الميــــدانية 9291م
تضح من الجد ل رقم(  )5أن نسبة ( )%8932من أفعاه العينة ةافيةن ل إجمال العبارال الت تختبع اليعضية الثالثة ينما لغل نسبة
غيع المةافيين ل ذلك ( ، )%038أما أفعاه العينة ال ن لم بد إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.% )9938
فيما ل التةع ع التكعاري النسب

ل مستةى بارال اليعضية الثالثة:

 .9تبين من العبارة رقم ()9أن نسبة ( ) %8938من أفعاه العينة ةافيةن ل تطبيع معا يع اغ ال المال تؤ ع ف المعلةمال المحاسبية ف
التيار ع المالية للمصارل السةهانية  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك ( )%131أما أفعاه العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد
لغل نسبتيم (.)%9930
 .9تبين من العبارة رقم ( )9أن نسبة ( )%8932من أفعاه العينة ةافيةن ل أن تطبيع معيار اغفصاح المال
المحاسبية لدي المؤسسة الت

ؤ ع ل المعلةمال

تتميز خالية الميارنة  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك ( ، )%239أما أفعاه العينة ال ن ال بد ن

إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9339
 .3تبين من العبارة رقم ( )3أن نسبة ( )%8932من أفعاه العينة ةافيةن ل أن تطبيع معا يع اغ ال المال تسا د المعلةمال المحاسبية
الت تتميز اليا لية للميارنة ز اهة اليدرة التنبؤ ة لمتخ ي اليعارال  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%0أما أفعاه العينة ال ن
ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9033
 .0تبين من العبارة رقم ()0أن نسبة ( )21%8932من أفعاه العينة ةافيةن ل أن تطبيع معا يع اغ ال المال تسا د خالية قا لية ميارنة
المعلةمال المحاسبية ل قياس االلتزامال حية الملكية شكل مناسة  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%0أما أفعاه العينة
ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9033
 .2تبين من العبارة رقم ()2أن نسبة ( )2130من أفةعاه العينةة ةافيةةن لة أن تطبيةع معيةار الييمةة العاهلةة سةا د خالةية اليا ليةة للميارنةة
للمعلةمال المحاسبية ل اتخاذ اليعار المال  ،ينما لغل نسبة غيع المةافيين لة ذلةك ( )%239أمةا أفةعاه العينةة الة ن ال بةد ن إجا ةال
محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%9230
 .1تبين من العبارة رقم ()1أن نسبة ( )%1332من أفعاه العينة ةافيةةن لة أن تطبيةع معةا يع اغ ةال المةال

ةؤ ع لة قا ليةة الميارنةة

للمعلةمال المحاسبية الت تؤهي إل تطة ع نظام العمل المصةعف  ،ينمةا لغةل نسةبة غيةع المةةافيين لة ذلةك (، )%933أمةا أفةعاه العينةة
ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%0
 .2تبين من العبارة رقم ( )2أن نسبة ()%2130من أفعاه العينةة ةافيةةن لة أن تطبيةع معيةار اغفصةاح المةال

حسةن مةن قا ليةة الميارنةة

للمعلةمال المحاسبية الت تؤهي إل اتخاذ اليعارال المالية الع يدة المؤسسال  ،.ينما لغل نسبة غيع المةافيين ل ذلك (، )%0أمةا أفةعاه
العينة ال ن ال بد ن إجا ال محدهة فيد لغل نسبتيم (.)%1606
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جدول رقم ( )6اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الاالاة
المتوسط

العبارات

االيحراف

قيمة

مستوي

االهمية

الترتيب حسب

المعياري

اختبار كتي

المعنوية

النسبية

االهمية

.9تطبيع معا يع اغ ال المال تؤ ع ف
المعلةمال المحاسبية ف التيار ع المالية

4.1243

73.06

.89505

23222

%7501

2

للمصارل السةهانية
ؤع

 .9تطبيع معيار اغفصاح المال

ل المعلةمال المحاسبية لدي
المؤسسة الت

4.3029

139.78

.81702

23222

2201%

9

تتميز خالية الميارنة

.3تطبيع معا يع اغ ال المال تسا د
المعلةمال المحاسبية الت تتميز اليا لية
للميارنة ز اهة اليدرة التنبؤ ة لمتخ ي

4.9129

146.45

.80995

23222

%7201

1

اليعارال.
.0تطبيع معا يع اغ ال المال تسا د
خالية قا لية ميارنة المعلةمال
المحاسبية ل قياس االلتزامال

4.9314

140.17

.82343

23222

2502%

3

حية الملكية شكل مناسة
.2تطبيع معيار الييمة العاهلة سا د
خالية اليا لية للميارنة للمعلةمال

4.9800

169.36

.83349

23222

%2306

2

المحاسبية ل اتخاذ اليعار المال
.1تطبيع معا يع اغ ال المال

ؤع

ل قا لية الميارنة للمعلةمال
المحاسبية الت تؤهي إل تطة ع نظام

4.0971

120.85

.64489

23222

2201%

9

العمل المصعف
.2تطبيع معيار اغفصاح المال

حسن

من قا لية الميارنة للمعلةمال المحاسبية
الت تؤهي إل اتخاذ اليعارال المالية

10111
4.9286

.83782

%2502

94.37

الع يدة المؤسسال .
اغجمال

4.260

162.02

0.758

المصدر :إ ــــداه البـــــاح من نتاا الدراســـــة الميــــدانية 9291م
تضح من الجد ل رقم ( )6ما ل :
23

23222

%2207

0

جميةةةع العبةةةارال ز ةةةد متةسةةةطيا ةةةن الةسةةةإ اليعضةةة ( )3لةةة د النتيجةةةة تةةةدل لةةة أن لنالةةةك اسةةةتجا ة معتيعةةةة جةةةدا لةةة العبةةةارال
التةةة تيةةةيس تختبةةةع اليعضةةةية الثالثةةةة فةةة المجتمةةةع مةضةةةع الدراسةةةة حيةةة حييةةةل جميةةةع العبةةةارال متةسةةةطا امةةةا ميةةةدارد ()03912
انحعال معياري ( )23228ألمية نسبية (. %)8932
نجةةد مسةةةتةي معنة ةةةة اختبةةار كةةةآي لكةةةل بةةارة مةةةن بةةةارال اليعضةةةية اقةةل مةةةن مسةةةتةي معنة ةةة ( )2322سةةةا ي ( )2322لةةة ا شةةةع
إل

جةه فع

معنة ة ين استجا ال إفعاه ينة الدراسة تعزي إل مةافية إفعاه العينة ل

 /9كمةةةا تضةةةح أن العبةةةارة (تطبيةةةع معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال
نظةةةام العمةةةل المصةةةعف ) جةةةاءل فةةة المعتبةةةة األُ لةةة مةةةن حيةةة األلميةةةة النسةةةبية ،حيةةة

بارال اليعضية.

ةةةؤ ع لةةة قا ليةةةة الميارنةةةة للمعلةمةةةال المحاسةةةبية التةةة تةةةؤهي إلةةة تطةةةة ع

( )4.497انحعال معياري ()23100

ألمية نسبية مرتفعةً جداً لغل (.%)81

/9تلييةةةا فةةة المعتبةةةة الثانيةةةة العبةةةارة (تطبيةةةع معيةةةار اغفصةةةاح المةةةال
خالية الميارنة) متةسإ حسا

لةةةغ متةسةةةإ إجا ةةةال أفةةةعاه العينةةةة لةةة العبةةةارة

ةةةؤ ع لةةة المعلةمةةةال المحاسةةةبية لةةةدي المؤسسةةةة التةةة

تتميةةةز

( )0332انحعال معياري ( )23892ألمية نسبية (. %)88

 /3أمةةةا أقةةةل العبةةةارال اسةةةتجا ة مةةةن حيةةة

األلميةةةة النسةةةبية مةةةن قبةةةل أفةةةعاه ينةةةة الدراسةةةة (تطبيةةةع معةةةا يع اغ ةةةال المةةةال تةةةؤ ع فةةة

المعلةمةةةةةةال المحاسةةةةةةبية فةةةةةة التيةةةةةةار ع الماليةةةةةةة للمصةةةةةةارل السةةةةةةةهانية) حيةةةةةة

لةةةةةةغ متةسةةةةةةطيا ( )4.1043ةةةةةةانحعال معيةةةةةةاري

( )23812ألمية نسبية لغل (.)%22

خامسا ً  :النتائج والتوصيات :
النتددددددائج :بعددددددد اسددددددتعراض الجايددددددب النظددددددري وإجددددددراء الدراسددددددة الميداييددددددة توصددددددل الباحددددددث
إل النتائج التالية :
. .9تةةةةةم إ بةةةةةال لةةةةةحة اليعضةةةةةية األ لةةةةة

لةةةةة  :تةجةةةةةد اقةةةةةة ذال هاللةةةةةة إحصةةةةةااية ةةةةةين تطبيةةةةةع معةةةةةا يع اغ ةةةةةال المةةةةةال

ماامة المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية ذلك من خال:
أ.

تطبيع معا يع اغ ال المال سا د ف تةفيع معلةمال ماامة ف المصارل السةهانية.

ب .تسةةةةةةةا د معةةةةةةةا يع اغ ةةةةةةةال المةةةةةةةال فةةةةةةة ماامةةةةةةةة المعلةمةةةةةةةال المحاسةةةةةةةبية فةةةةةةة اتخةةةةةةةاذ اليةةةةةةةعارال االسةةةةةةةتثمار ة
التمة لية ف المصارل السةهانية.
ج .سا د تطبيع معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية ف الماامة التنبؤ المستيبل.
. .9تةةةةةم إ بةةةةةال لةةةةةحة اليعضةةةةةية الثانيةةةةةة لةةةةة  :تةجةةةةةد اقةةةةةة ذال هاللةةةةةة إحصةةةةةااية ةةةةةين تطبيةةةةةع معةةةةةا يع اغ ةةةةةال المةةةةةال
مة ييا المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية ،ذلك من خال:
تطبيع معا يع اغ ال المال سا د ل مة ييا المعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية .

أ.

ب .تطبيةةةةةةةةع معةةةةةةةةا يع اغ ةةةةةةةةال المةةةةةةةةال سةةةةةةةةا د مة ييةةةةةةةةا المعلةمةةةةةةةةال المحاسةةةةةةةةبية فةةةةةةةة اتخةةةةةةةةاذ اليةةةةةةةةعارال اغهار ةةةةةةةةة
االستثمار ة ف المصارل السةهانية.
ج .سا د تطبيع معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية إل مة ييا ف تةع ع اغر اح .
. .3تةةةةةم إ بةةةةةال لةةةةةحة اليعضةةةةةية الثالثةةةةةة :تةجةةةةةد اقةةةةةة ذال هاللةةةةةة إحصةةةةةااية ةةةةةين تطبيةةةةةع معةةةةةا يع اغ ةةةةةال المةةةةةال

قا ليةةةةةة

الميارنة للمعلةمال المحاسبية ف المصارل السةهانية ،ذلك من خال:
أ.

تطبيةةةةةةةع معةةةةةةةا يع اغ ةةةةةةةال المةةةةةةةال سةةةةةةةا د لةةةةةةة قا ليةةةةةةةة الميارنةةةةةةةة للمعلةمةةةةةةةال المحاسةةةةةةةبية فةةةةةةة المصةةةةةةةارل
السةهانية.
24

ب .تطبيةةةةةع معةةةةةا يع اغ ةةةةةال المةةةةةال سةةةةةا د لةةةةة قا ليةةةةةة الميارنةةةةةة للمعلةمةةةةةال المحاسةةةةةبية التةةةةة تةةةةةؤهي إلةةةةة اتخةةةةةاذ
اليعارال المالية
ج .سا د تطبيع معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية إل تطة ع نظام العمل المصعف .

التوصيات  :عل ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث باآلتي:
سا د ذلك ف مةاكبة المستجدال التحد ال المستيبلية

-

االلتمام تطة ع سياسال العمل المصعف حي

-

االلتمام عفع كياءة مستخدم المعلةمال المحاسبية مما ؤهى إل تطة ع العمل المحاسب

-

االلتمام تطبيع معا يع اغ ال المال ف المصارل السةهانية مما ؤهى لعفع مستةى جةهة المعلةمال المحاسبية سا د ل

المصارل السةهانية.

تحسين أنظمة المعلةمال المحاسبية ا تبارلا إلية للعقا ة حيع التية التنافس .
ع اهة االلتمام الخدمال الميدمة للعماء مما ؤهى إل جةهة الخدمال ف المصارل السةهانية.

-

قائمة المراجع:
أوال :المراجع العربية
 .9أمين السيد أحمد لطي  ،)9220( ،المحاسبة الدولية والشركات متعددة الجنسيات ،الدار الجامعية ،اليالعة
 .9در الد ن فار

أحمد سالم ،)9293(،نصع الد ن حامد أحمد ،دور الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ي ر ع كفاءة التخ يط

والرقابة ي المؤسسات( ،الخعطةم :جامعة السةهان للعلةم التكنةلةجيا ،ماهة البح العلم  ،مجلة العلةم االقتصاه ة ،العده األ ل
 .3در سعد المطيعي ،)9299(،اآلثار المتوقعة لت بيا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عل استقرار السو المالي ي دولة
الكوي  ،رسالة ماجستيع غيع منشةرة ،جامعة الشع األ سإ ،كلية اغ مال ،الكة ل
 .0شيع جية ا كع ،)9290(،جودة معلومات قائمة التد قات النقدية وأثرها عل اتخاذ القرارات االستامارية والتمويلية ،رسالة
هكتةراد اليلسية ف المحاسبة غيع منشةرة ،جامعة السةهان للعلةم التكنةلةجيا ،كلية الدراسال العليا
 .2حسين بد الجليل آل غز ي ،)9299(،المعايير المحاسبية الدولية ،مان :األكاه مية العع ية ،كلية اغهارة االقتصاه ،رسالة هكتةراد
غيع منشةرة
 .1خةلة حسين حمدان ،ه .ماه محمد فعحان ،)9293(،مدى توا ا النظام المحاسبي الموحد مع مت لبات معايير االبالغ المالي،
جامعة غداه ،مجلة المعيد العال للدراسال المالية المحاسبية  ،العده الثان  ،غداه
 .2را د المخلةف أ ة ع د ،)9293(،المعيار الدولي رقم ( )2بديالً للمعيار ( )32المحاسبي ،اليالعة :العيبان

عكاؤلم ،مؤتمع جمعية

المعا يع المصع ة
 .8السةةعيد  ،معتةةز  ،العيس ة  ،محمةةد  ،اثددر ت بيددا معددايير اإلبددالغ المددالي الدوليددة عل د الخصددائص النوعيددة للمعلومددات المحاسددبية ددي
المنشات الصغيرة والمتوس ة ،األرهن ،مجلة العلةم اغنسانية  ،جامعة محمد خضيع  ،سكعة،الجزااع  ،العده30
 .1باس ميدي الشيعاعي(1990م ) ،يظرية المحاسبة،
.92

مان :ذال الساسل للطبا ة النشع التةع ع

ياري مصطي  ،)9222( ،معايير إعداد التقارير المالية ،الجزااع :جامعة اتنة ،كلية العلةم االقتصاه ة

لةم التسييع ،مجلة

األ حاص االقتصاه ة ،العده األ ل
 .99كارلة كا تارلل  ،)9299( ،النظم المالية العامة للصناعات االستخراجية ،الع اض :لند

النيد الد ل  ،مجلة الش ةن المالية

العامة ،العده الثان .
 .99كمال الد ن الظيعا ي ،)9118( ،مدخل معاصر ي يظم المعلومات المحاسبية ،اليالعة :الدار الجامعية للنشع التةع ع
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 .93مجلس معا يع المحاسبة الد لية  ،ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القايوييين ،الع اض9292
 .90محمد حسن محمد بد العظيم ،)9222( ،دور المعلومات المحاسبية ي تفعيل اإلدارة اإلستراتيجية ي المنظمات ،ه  :جامعة
اغمارال العع ية المتحدة ،كلية اغهارة االقتصاه ،مجلة العلةم االقتصاه ة اغهار ة ،العده األ ل
ياري ،)9222(،مدى مساهمة يظم المعلومات المحاسبية ي صناعة القرار ي الشركات الجزائرية ،الجزااع :جامعة

 .92مصطي

فعحال باس ،كلية االقتصاه ،رسالة هكتةراد غيع منشةرة
 .91معتز أمين ،محمد سليم ،محمد نةر ،)9293(،ايعكاسات ت بيا معايير اإلبالغ المالي الدولية عل جودة المعلومات المحاسبية
الواردة ي القوائم المالية للشركات االستامارية المدرجة ي سو عما المالي ،مجلة كلية التجارة للبحةص العلمية ،العده األ ل
،جامعة البلياء
 .92من ر ح الدا ا ،)9221(،اثر استخدام يظم المعلومات المحاسبية عل البيايات المالية ي ق اع الخدمات ي ق اع غزة( ،غزة:
الجامعة اغسامية ،كلية التجارة ،رسالة ماجستيع غيع منشةرة
 .98نالع محمد ل المجيل  ،)9221(،خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها ي اتخاذ القرارات ،الجزااع :جامعة الحاج لخضع،
كلية العلةم االقتصاه ة
.91

لةم التسييع رسالة ماجستيع غيع منشةرة

اسع تاج السع محمد  ،جدي الناج الطية بدهللا ،)9298( ،أثر المراجعة المستمرة ي جودة المعلومات المحاسبية  ،مجلة

الدراسال العلمية جامعة النيلين  ،م  ،99ع .09
.92

اسين أحمد العيس  ،)9299( ،مدى ت بيا المعيار الدولي السابع إلعداد التقارير المالية ،مان :الجامعة األرهنية ،المجلة

األرهنية ف إهارة األ مال ،العده()9
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