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  ملخص

لبنوك والشركات الماليـة المشـابهة   ل اليةمستوى اإلفصاح في البيانات المقياس تهدف هذه الدراسة إلى 
إلى بنود، قسمت إلى أجـزاء   ٣٠وقد تم تلخيص متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم . ردنألالمندمجة في ا

األول تضمن متطلبات المعيار الخاصة بقائمة للدخل واألرباح والخسائر، والثـاني تضـمن متطلبـات     ،رئيسة
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تم تصميم استبانة وزعـت علـى عينـة    . لعموميةاالمعيار الخاصة بالميزانية 

وقـد خلصـت    .المديرين الماليين ومديري التدقيق الداخلي في البنوك والشركات المندمجةالدراسة التي شملت 
  :الدراسة الى النتائج التالية

  ).٣٠(م حول أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقالمجيبين راء آاتفاق  .١
اعتبرت متطلبات المعيار المحاسبي الدولي مهمة جداً من وجهة نظر عينة الدراسـة الممثلـة للشـركات     .٢

  . المندمجة في المملكة
القصور في تدريب  شملتتطبيق المعيار بدقة التي تعترض بينت الدراسة أيضاً أن هناك بعض المعوقات  .٣

  .٣٠م مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم وتحديث أسس العمل المحاسبي بما يتالء ،الموظفين
  :التوصيات التاليةاقترح الباحث وقد 

تالءم مع القوانين والتشريعات السارية وبما يخدم لي) ٣٠(رقم الدولي المعيار المحاسبي تعديل بعض بنود  .١
  .المجتمع المحلي

  .إدخال أنظمة آلية متطورة ضمن المؤسسات المالية لمواكبة التطورات .٢
  .راء المزيد من الدراسات حول تطبيق المعايير الدولية األخرى في المؤسسات المالية األردنيةإج .٣
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Abstract 
The objective of this study is to measure the level of disclosure in the published 

financial reports of Jordanian Mergers Company. 

An index of this criteria was summarized in the form of items which ought to be 
disclosed. A survey of thirty-two published Jordanian consolidated reports were 
undertaken. Then the sample reports were analysed to measure the level of disclosure as 
compared with the items in the index.  

The study shows the following: 

1. The agreement of the respondents regarding the importance of applying the IAS 
No. 30.  

2. There are some difficulties that retard the implementation of the IAS No. 30 in 
Jordan such as the inefficient of training employees and updating of accounting 
basis so as to suit Jordanian environment. 

The researcher suggests the following: 

1. The necessity to adjust some items of the IAS No. 30 to suit local laws and 
legislation. 

2. The necessity to use new developed systems to reflect international development.  
3. The need to do more research and studies about the application of the international 

accounting standards in Jordanian companies. 

  
  ةالمقدم

ولكن مـع  . المركز المالي للمشروع وصافي أرباحهفي السابق تعكس كانت الميزانية العمومية 
للمشـروع   الربحيـة إلفصاح عن المقـدرة  استخدام قائمة الدخل لإلى  ىتطور حاجات المستفيدين أد

  . وحركة نفقاته وإيراداته المختلفة
الظهور وتوالت حوادث اإلفالس في كثيـر  موجات الكساد في االقتصاد المعاصر ب بدأتعندما و

من المشاريع تحّول االهتمام من اإلفصاح عن صافي الدخل إلى اإلفصاح عن قدرة المنشأة على الوفاء 
ت أفلست على الـرغم مـن أن   آبالتزاماتها وبالتالي استمرارها دون إفالس، حيث أن كثيرا من المنش

ر أرباحاً مما أدى إلى المطالبة باإلفصاح عن التغيـرات  قائمة الدخل والمركز المالي لديها كانت تظه
القاضـي،  (في المركز المالي واإلفصاح عن راس المال العامل الذي كان يعد درعا واقيا من اإلفـالس 

  . )٣ ، ص١٩٩٤، المحاسبة المتقدمة
ت لم تفصح عن كل ما يحصل ضمن قائمة التغيرات في المركز آن المنشعلى الرغم من ذلك فإو

األمر  ،د اإلدارة بمعلومات كافية حول سيولة المنشأة وقدرتها على سداد التزاماتهايتزويتم ولم  ،ماليال
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نقص في من أن تعاني أدى بكثير من الشركات التي تتمتع بأرباح جيدة وراس مال عامل موجب الذي 
عن ذلك مما هز الثقـة   إلفصاحولم تستطع قائمة التغير في المركز المالي ا .إلى إفالسها ىالسيولة أد

لو استخدمت الشـركة األسـاس   ف .بالقائمة ودفع المجتمع المالي إلى االهتمام بدراسة التدفقات النقدية
النقدي ألفصحت عن النقص الحاصل في النقدية وربما جنبها اإلفالس بتأمين النقدية الالزمة أو علـى  

هكذا بدأت تظهر قائمـة التـدفقات   و. لعاماألقل حماية مستثمر جديد من شراء اسهم الشركة في نفس ا
دور كبير للجمعيات المحاسبية المهنية التي كانت برز و ،العقد الماضي نهايةالنقدية في دول العالم منذ 

وأخذت هذه القائمة  .وكانت تلزم أعضاءها بإعدادها بشكل دوري ،عنها توصي باستخدامها واإلفصاح
لكة العربية السعودية قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القـانونيين  بالظهور في الدول العربية، ففي المم
توصيات ومذكرات من البنك المركـزي  عدة وفي األردن هناك  ،بإعداد مشروع قائمة التدفقات النقدية

  .للبنوك المرخصة بإعداد هذه القائمة وتحليلها
الصـناعية المسـاهمة    وقد ظهرت أهمية موضوع اإلفصاح في األردن بعد زيادة عدد الشركات

حيث تم التركيز على اإلفصاح من  ١٩٧٨العامة األردنية وخاصة بعد تأسيس سوق عمان المالي عام 
جانب بعض الجهات العلمية والمهنية التي قامت بإصدار عدد من التوصـيات واآلراء التـي تتعلـق    

ات القـانونيين األردنيـين   وقد اعتمدت جمعية مدققي الحسـاب  .بالمعلومات التي يتعين اإلفصاح عنها
الـذي أوجـب علـى المحاسـبين      ١٩٨٩لعام  ٤٥معايير المحاسبة الدولية حيث أصدرت تعميم رقم 

البيانـات الماليـة    عـن والخاص باإلفصاح  ٣٠ار المحاسبة الدولي رقم يومدققي الحسابات التقيد بمع
  .١/١/١٩٩١للبنوك والشركات المالية حيث بدأت تطبيقه اعتبارا من 

الدول العربية ومنها األردن حديثا سياسة االنفتاح على دول العالم وفتحت أسـواقها   قد انتهجتو
وأخذت تسهل وتشجع االستثمارات األجنبيـة للمحافظـة    ،أمام الشركات التجارية والصناعية العالمية

ال وخيـر  وكان ال بد من األخذ بسياسة تركيز وتجميع رؤوس األمو. على الشركات الوطنية وأسواقها
المهـارات   خلـق وسيلة لذلك هي سياسة دمج الشركات األردنية لتصبح متينة قادرة على الصـمود و 

لـذا فـإن    .والخبرات وقادرة على الحفاظ على األسواق داخليا وخارجيا وفتح أسواق وآفاق جديـدة 
غيـر  افسـة  لموضوع اندماج الشركات وتوحيد الجهود أهمية بالغة وفوائد عديدة منها الحد مـن المن 

وتوفير الخبرة  ،وإيجاد أسواق جديدة ،وتوحيد جهود اإلدارة ،بين الشركات الوطنية والمحلية المرغوبة
وتحسـين   ،وتحقيق القدرة على االئتمـان  ،وتوفير رؤوس األموال ،والكوادر الماهرة والفنية المدربة



 " ... يف لبنوك والشركات املالية املشاهبة املندجمةل يف البيانات املاليةمستوى اإلفصاح " ــــــــــــــــــــ ٩٠

 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

قات والتكاليف وبالتـالي خفـض   وتخفيض النف ،وتحقيق التكامل األفقي والرأسي في المشاريع ،اإلنتاج
  . األسعار
معلومات مهمة للمستثمرين وللمساهمين في تلك الشركات لتحقيق هذه االهداف ال بد من توفير و

ك المشـروع  لالمندمجة وغيرهم من المستفيدين من عملية االندماج بطريقة تسمح لهم بالتنبؤ بمقدرة ذ
. تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على سداد التزاماتهالكبير على تحقيق الهدف من اندماجه وبالتالي 

صبح من الضروري تطبيق المعيار الدولي لإلفصاح المحاسبي على تلك الشركات الكبرى وعـدم  لذا أ
إخفاء المعلومات المهمة ونشرها بطريقة صحيحة سواء كانت معلومـات كميـة أو نوعيـة تسـاعد     

  . حالة عدم التأكد لديه عن األحداث االقتصادية المستقبلية المستثمر على اتخاذ قراراته والتخفيض من
وقد ألزمت التشريعات األردنية بنشر البيانات المالية للمؤسسات المالية مع إرفاق عدة إيضاحات 

  . تحليلية حول عدد من بنود القوائم المنشورة وحسب أهميتها
  

  مشكلة الدراسة
اعاً هاماً ومؤثراً في عالم األعمال ويسـتفيد منهـا   تكمن مشكلة الدراسة في أن البنوك تمثل قط

أغلب األفراد والمؤسسات سواء كمودعين أو مقترضين، وكذلك فإن البنوك تلعب دوراً رئيسـياً فـي   
الحفاظ على الثقة في النظام المالي من خالل عالقتها الوثيقة مـع السـلطات المنظمـة والحكومـات     

كومات، لذلك فإن هناك مصلحة هامة وواسعة لجعل البنوك في واألنظمة المفروضة عليها من تلك الح
فعمليـات  . أوضاع جيدة، وبشكل خاص في مالئمتها، وسيولتها ودرجة المخاطرة النسبية في أعمالها
فالمعيـار  . البنوك، وبالتالي متطلبات المحاسبة واإلفصاح عنها تختلف عن المنشآت التجارية األخرى

يعترف بحاجات البنوك الخاصة، ويشجع على تقديم تعليقات على البيانات  )٣٠(المحاسبي الدولي رقم 
  .ةالمالية التي تتعامل مع مسائل مثل اإلدارة والرقابة والسيولة والمخاطر

ولما كان مستخدمو البيانات المالية يحتاجون لمعلومات مالئمة وموثوقة وقابلة للمقارنة لتساعدهم 
م فهمـاً  هء للبنك وتكون مفيدة لهم في صنع قرارات اقتصـادية وتعطـي  في تقييم المركز المالي واألدا

أفضل للنواحي الخاصة بعمليات البنك، لذلك يجب أن تكون اإلفصاحات في البيانات المالية للبنك كافية 
ومن هنا كان هناك حاجة لدراسة مستوى اإلفصاح فـي البنـوك   . وشاملة لتفي بأغراض المستخدمين

  ).٣٠(المشابهة وفق معيار المحاسبة الدولي رقم والشركات المالية 
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  فرضيات الدراسة
بناء على الخلفية النظرية والدراسات السابقة فإن هذه الدراسة تقوم علـى اختبـار الفرضـيات    

   :التالية

  الفرضية األولى
وتطبيقه على ) ٣٠(يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 . قوائم الدخل في الشركات المندمجة

  الفرضية الثانية
وتطبيقه فـي  ) ٣٠(ار المحاسبي الدولي رقم ييوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات المع

 . الميزانية العمومية في الشركات المندمجة

  
  الدراسةأهداف 

) ٣٠(لمحاسبة الدولي رقم الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم المتطلبات المختلفة لمعيار ا
وبيان مدى مالءمته للتطبيق من قبل البنوك والشركات المالية األردنية العاملة فـي المملكـة والتـي    

وبشكل دقيـق  . اندمجت لخدمة أغراض التوسع وتطوير المجتمع وذلك من وجهة نظر إدارات البنوك
  :تحقيق اآلتي تهدف إلىالدراسة فإن هذه 

  . اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية من وجهة نظر المستفيدين منها الوقوف على مدى توفر .١
للشركات المندمجة وبالتالي الحكم على مدى  ٣٠بيان مدى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  .٢

  . كفاية التشريعات األردنية لمتطلبات هذا المعيار
على البنوك  ٣٠محاسبة الدولي رقم حول التطبيق األفضل لمعيار ال مناسبةاالقتراحات الإصدار  .٣

 .والشركات المالية المندمجة في المملكة األردنية الهاشمية

  
  لدراسةأهمية ا

 بهةامستوى اإلفصاح في البنوك والشركات المالية المشتناول تكونها من الدراسة  هذهأهمية تنبع 
بيانات المالية الخاصة بـالبنوك  اإلفصاح في ال) "٣٠معيار المحاسبة الدولي رقم (في األردن المندمجة 

   :وتعود أهمية هذه الدراسة الى اآلتي ."والشركات المالية المشابهة
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مساعدة الشركات الكبرى األردنية للوصول إلى مستوى افضل في اإلفصاح عـن المعلومـات    .١
  . المحاسبية والمالية تلبية لحاجات المجتمع المحلي في مختلف القطاعات

هـدافها  ألمدى تحقيق الشركات األردنيـة المندمجـة   لتحديد لبحث العلمي المساهمة في خدمة ا .٢
  . باإلفصاح عن معلوماتها المهمة اقتصاديا واجتماعيا

للوقـوف علـى مـدى     ٣٠قياس مدى أهمية المتطلبات المختلفة لمعيار المحاسبة الدولي رقـم   .٣
   .مالءمتها من وجهة نظر البنوك والشركات المالية األردنية المندمجة

ومعرفة أهم المشـاكل   ٣٠إبراز اآلثار الناتجة عن تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  .٤
 .هالتي تواجه البنوك والشركات المندمجة في تطبيق متطلبات

 

  محددات الدراسة
  :عدة محددات من أهمهاالدراسة لقد واجهت 

فـي   ٣٠سبة الـدولي رقـم   تطبيق معيار المحا(ندرة الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة  .١
سات حول موضوع اإلفصاح في البيانـات  ا، مما أوجب االعتماد على مجموعة من الدر)األردن

  . المالية بشكل عام
 . اإلستبانة بحجة انشغالهم بأعمالهم العديدة لىالماليين في اإلجابة ع ينريض المدععدم استجابة ب .٢

  
  منهجية الدارسة

على شكل بنود تم تضمينها في ) ٣٠(لمعيار المحاسبة الدولي رقم تم تلخيص المتطلبات المختلفة 
هم، والمـديرين  لى كل من المديرين العامين ونواباالستبانة المستخدمة في الدراسة والتي تم توزيعها ع

في البنوك والشركات المالية األردنية المندمجة العاملة فـي  العاملين الماليين ومديري التدقيق الداخلي 
وقد شملت منهجية الدراسة  .لتحديد األهمية النسبية لكل بند من البنود التي اشتمل عليها المعيار األردن
   :ما يلي

  مجتمع وعينة الدراسة  .١
والبـالغ   األردنيتكون مجتمع الدراسة من كافة إدارات البنوك والشركات المالية العاملـة فـي   

ى المديرين العاملين ونـوابهم والمـديرين   أما عينة الدراسة فقد اشتملت عل ،شركة) ٧٢(عددها 
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الماليين ومديري التدقيق الداخلي في كافة إدارات البنوك والشركات المالية األردنية المندمجة في 
ة عشوائية، وزعت عليهـا  ، حيث تم اختيار العينة بطريقشركة وبنك ٣٢المملكة والبالغ عددها 

  . ت باليد وتم جمعها باليد أيضااإلستبانا
  جمع البيانات مصادر  .٢

، )٣٠(معيار المحاسبة الـدولي رقـم   دراسة متطلبات على حيث اشتملت : مصادر ثانوية  .أ
ومجموعة القوانين والتشريعات المختلفة التي تحكم عمل الشركات المساهمة والبنوك التي 

نـات  حول البياوالمقاالت اندمجت إضافة إلى عدد من المراجع النظرية العربية واألجنبية 
  . ومفهوم اإلفصاح في هذه البيانات الختامية

تم الحصول على البيانات األولية المتعلقة بالتطبيق الميداني للدراسـة  حيث : مصادر أولية  .ب
مها والتي اشتملت يالتي تم تصم )االستبانة متوفرة حسب الطلب(استبانة تصميم من خالل 

  : على أربعة أجزاء رئيسية هي
توي هذا الجزء على عدد من الفقرات التي هدفت إلى جمع معلومـات عامـة   يح  :الجزء األول

  .لون فيهاماألفراد الذين سيقومون بتعبئة االستبانة وحول المؤسسة التي يع حول
والتي تمثل ذلك الجـزء مـن متطلبـات معيـار     ) ٢١-٦(ويشمل األسئلة من   :الجزء الثاني

بيـان األربـاح   (ن معلومات تتعلق بقائمـة الـدخل   الخاص باإلفصاح ع) ٣٠(المحاسبة الدولي رقم 
  ). والخسائر

وهي تمثل ذلك الجـزء مـن متطلبـات معيـار     ) ٤٠-٢٦(ويشمل األسئلة من   :الجزء الثالث
المركز قائمة (العمومية الميزانية بوالخاص باإلفصاح عن معلومات تتعلق ) ٣٠(المحاسبة الدولي رقم 

  ). المالي
جـه  استبانة في نهايتها سؤاال حول أهم المشاكل والصعوبات التي توتضمنت اال  :الجزء الرابع

مع الحلول المقترحة ) ٣٠(البنوك والشركات المالية في تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  . لهذه المشاكل والصعوبات

ت باسـتخدام  لتحليل البيانـا  تاليةالدراسة األساليب اإلحصائية ال استخدمت: تحليلأساليب ال  .ج
والذي يقابله مسـتوى ثقـة   %) ٥(واعتماد مستوى األهمية ) SPSS(البرنامج اإلحصائي 

  . لتفسير نتائج االختبارات المستخدمة%) ٩٥(



 " ... يف لبنوك والشركات املالية املشاهبة املندجمةل يف البيانات املاليةمستوى اإلفصاح " ــــــــــــــــــــ ٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  .اختبار الفرضيات، حيث تم بيان مدى تأكيد أو نفي الفرضيةوقد استخدم في : T-Testاختبار  .١
لنسبية لكل بند من بنود المعلومات الـواردة فـي   الحسابية لتحديد األهمية ا األوساطتم استخدام  .٢

  . المعنوية إلثبات الفرضيات  Tاالستبانة واستخدام قيم 
لألسئلة المستخدمة في الجزء الثـاني والثالـث مـن االسـتبانة     ) ١-٥(تم إعطاء األوزان من  .٣

 : المستخدمة وعلى النحو التالي

  ير مهم إطالقاغ  قليل األهمية  متوسط األهمية  مهم  مهم جدا  اإلجابة
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الوزن

  
  أدبيات الدراسة
  اإلطار النظري

ت االقتصادية إال أن التقارير المالية آعلى الرغم من تعدد وتنوع مصادر المعلومات حول المنش
  :الختامية تحتل المركز األول من بين هذه المصادر وذلك لعدة أسباب أهمها

ات، حيث تتم مراجعتها من قبـل محاسـب قـانوني    مصداقية هذه القوائم وما تحويه من معلوم .١
  .إلجازتها قبل النشر

جراء الحصول على هذه التقارير مقارنة مع غيرها مـن مصـادر   من التكلفة البسيطة المتكبدة  .٢
  .المعلومات
مـن أهـم مصـادر    بإعتبارهـا  البيانات المالية السنوية  التي تواجههابرز المشاكل أإال أن من 

تها لتلبية متطلبات الفئات المختلفة المستخدمة لهذه البيانات، األمر الذي قد يؤدي المعلومات هي محاول
إلى وجود بعض نواحي القصور في هذه البيانات من حيث اشتمالها على المعلومات المالئمة وهي تلك 

  .التي يحتاجها المستخدمون لها التخاذ قراراتهم المختلفة
  

  عداد البيانات الماليةإأهداف 
 American Institute of Certified Public Accountants, (AICPA)معهد المحاسبين القانونيين في أمريكـا  شكل 

والذي تضمن الهدف  ١٩٧٣لجنة لدراسة أهداف التقارير المالية حيث نشرت هذه اللجنة تقريرها عام 
ـ (األساسي للتقارير المالية وهو  ة التخـاذ القـرارات   تزويد المستثمرين والمقرضين بمعلومات مالئم
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ـ     . )Duff And Phelips,1976(االقتصادية ـ ـكذلك فقـد قـام مجلـس معـايير المحاسب ة ـة المالي
)Financial Acconting Standards Board, FASB (بتحديد هذه األهداف بما يلي) المجمع العربي

  .)١٩٨٩للمحاسبين القانونيين 
ساعد الفئات المختلفة فـي اتخـاذ القـرارات    ت والتي تشآاإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمن .١

  .الرشيدة التي تحقق أهدافها
تمكين مستخدمي التقارير المالية من التنبؤ بالنسبة للتطورات واألوضاع االقتصادية المسـتقبلية   .٢

  .للمنشأة وقدرتها على تحقيق التدفقات النقدية وسداد التزاماتها وتوزيع األرباح على المساهمين
وتقييم كفاءة اإلدارة بالقيام بالمسؤوليات . المنشأة على استخدام أموالها وتحقيق أهدافهاتقييم قدرة  .٣

  .الموكلة إليها، األمر الذي يعتبر مؤشراً على قدرة المنشأة على مواجهة منافسيها
  

  خصائص التقارير المالية
واهم  ،محاسبة الدوليةحسبما صدر عن لجنة معايير ال رير المالية السنوية بعدة مميزاتتمتاز التقا
  .)١٩٨٩المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، (هذه المميزات

  قابلية الفهم واالستيعاب .أ
كما يجب أن يتوفر . أن تكون البيانات المالية الختامية قابلة للفهم واالستيعاب من قبل مستخدميها

تجـاري واالقتصـادي والمحاسـبي    لدى مستخدمي البيانات المالية الختامية إلمام معقول بالنشـاط ال 
  .باإلضافة إلى المقدرة على دراسة البيانات الختامية حسب األصول

  الداللة .ب
تعتبر المعلومات ذات داللة عندما تؤثر على قرارات مستخدميها وتساعدهم على تقييم الماضـي  

  .مكنهم من التأكد من تقييمهم السابق أو تصحيحهتذلك بوالحاضر والمستقبل، و
  المقارنة .ج

عداد البيانات المالية المختلفة لمنشأة معينة من سنة الـى اخـرى، وكـذلك    إوتعني االتساق في 
  ).ضمن القطاع االقتصادي الواحد(عداد هذه البيانات بين منشأة وأخرى إاالتساق في 
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  العدالة .د
يكون ذلك ممكناً عند و ،أن تعبر البيانات المالية الختامية عن المركز المالي للمنشأة بشكل عادل

  .اجتماع المميزات المشار إليها سابقاً مع تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
  

  اإلفصاحمفهوم 
اإلفصاح يعرف بأنه تلك المعلومات التي تنشرها اإلدارة للجهات الخارجية من مستخدمي القوائم 

متعلقة بأعمال المنشأة ويشمل اإلفصـاح أيـة   المالية بهدف مقابلة احتياجاتها المختلفة من المعلومات ال
معلومات إيضاحية محاسبية أو غير محاسبية تاريخية أو مستقبلية تصـرح عنهـا اإلدارة وتضـمنها    

  .التقارير المالية
  :)Hendriksen, 1982(يمكن تصنيف اإلفصاح إلى المستويات الثالثة التاليةو

  )Adequate Disclosure(اإلفصاح الكافي  .أ
وبمـا أن   ،د به توفير الحد األدنى من المعلومات التي يطلبها مستخدمو القـوائم الماليـة  ويقص

المستثمر من أهم فئات مستخدمي البيانات المالية فان اإلفصاح يكون كافياً عنـد تـوفر المعلومـات    
ـ    ن الضرورية لقرارات االستثمار، وتشكل المعلومات الالزمة لقرار االستثمار الحد األدنـى الـذي م

  .المفروض أن تؤمنه التقارير المالية
  )Fair Disclosure(اإلفصاح العادل  .ب

ويكون اإلفصاح عادالً عند  ،يرتبط هذا المستوى بالنواحي األخالقية واألدبية عند نشر المعلومات
مما يعني تزويـدهم   ،معاملة كافة فئات مستخدمي البيانات المالية الخارجية بصورة متماثلة ومتساوية

  .نفس كمية المعلومات وفي نفس الوقتب
  )Full Disclosure(اإلفصاح التام  .ج

يرتبط هذا المستوى من اإلفصاح بنشر جميع المعلومات المالئمة لمستخدمي التقارير المالية، وقد 
  .على المنشأة ومساهميهاؤثريترتب على هذا اإلفصاح العديد من السلبيات التي ت

تضمنها التقارير المالية إلى مستوى اإلفصاح الكافي البد من توفر وحتى تصل المعلومات التي ت
  :وهي )AICPA, 1980(الخصائص النوعية للمحاسبة المالية
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  .أي إنها تؤثر في القرار االقتصادي :المالءمة -
إعداد التقارير المالية وفقاً لصيغ ومفردات تتناسب مع قدرات مسـتخدميها علـى    :قابلية الفهم -

  .الفهم
  .تكون المعلومات موضوعية: التحقق قابلية -
أي نشر المعلومات لمواجهة االحتياجات العامة لمستخدمي التقارير المالية دون التحيـز   :الحياد -

  .لفئة معينة
وجه التشابه أو االخـتالف  أأي توفير المعلومات في إجراء المقارنة وإظهار  :التوقيت المناسب -

  .تآالمنشالناتجة عن طبيعة األنشطة التي تؤديها 
و االخـتالف  أوجه التشابه أأي مساعدة المعلومات في إجراء المقارنة وإظهار : قابلية المقارنة -

  .تآالناتجة عن طبيعة األنشطة التي تؤديها المنش
  .الموازنة بين تكلفة اإلفصاح والفوائد المرجوة منه :التكاليف -
  .عالهأكورة عندما تتصف المعلومات بجميع الخصائص النوعية المذ :الشمول -
  

  أهمية اإلفصاح
ن توافر مستوى كاف من اإلفصاح في التقارير المالية يساهم في مساعدة مسـتخدمي البيانـات   إ

المالية على اتخاذ القرارات الرشيدة، ذلك أن مستوى اإلفصاح الكافي يـؤدي إلـى تحقيـق المزايـا     
  :)Beaver,1978(التالية

ن مستخدمي البيانات المالية األمر الذي يقلل من فرص تحقيق العدالة بين المستثمرين وغيرهم م .١
الفرصـة علـى    إضاعةويكون تحقيق العدالة من خالل . المتاجرة بناءاً على المعلومات الداخلية

  .المستثمرين ذوي المعلومات الداخلية في تحقيق أرباح على حساب باقي المستثمرين
يرغب في ن غيرها، الن المستثمر بطبعه ال كثر مأت التي تفصح آسهم المنشأاإلقبال على شراء  .٢

المخاطرة الناتجة عن نقص المعلومات مع افتراض تساوي جميع العناصر األخرى ذات العالقة 
  .ت على غيرها يؤدي إلى ارتفاع أسعارهاآسهم هذه المنشأوتفضيل . بقرار االستثمار

علومات يؤدي إلـى زيـادة   المساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار األسهم، حيث أن نقص الم .٣
  .التذبذبات في أسعار األسهم حيث تفسح المجال لعمليات المضاربة في السوق المالي

 



 " ... يف لبنوك والشركات املالية املشاهبة املندجمةل يف البيانات املاليةمستوى اإلفصاح " ــــــــــــــــــــ ٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

  معوقات اإلفصاح
تم الوصول للمستوى األمثل من اإلفصاح عندما يتم تحديد احتياجات مستخدمي البيانات الماليـة  ي

 وهنـاك العديـد مـن    .ل هذه المعلوماتبشكل دقيق، ويرافقه القدرة والرغبة لدى اإلدارة في نشر مث
  :منها )Singhvi and Surendra,1972(الوصول إلى اإلفصاح األمثل التي تحول دونالمعوقات 

  .تساعد المنافسين في الحصول على المعلومات الخاصة بالمنشأة األمر الذي قد يضر بمصلحتها .١
لية مما يزيد التكاليف المترتبـة  يؤدي اإلفصاح إلى تحسين المناخ التفاوضي مع االتحادات العما .٢

  .على المنشأة
عدم قدرة الفئات المختلفة لمستخدمي البيانات المالية على فهم واستعمال الكثير من المعلومـات   .٣

  .والبيانات المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنها
المنشأة قل من قيام إدارة أوجود مصادر بديلة تزود متخذي القرارات بالمعلومات الالزمة بتكلفة  .٤

  .بنشرها في التقارير الدورية
  .عدم إلمام المنشأة باالحتياجات المختلفة لفئات مستخدمي البيانات المالية من معلومات .٥
 

  اإلفصاح في التشريعات والقوانين األردنية
  قانون سوق عمان المالي  .١

علومات الواجب حدد قانون سوق عمان المالي واجبات الشركات المساهمة العامة فيما يتعلق بالم
تزويد إدارة السوق بها أو تلك المعلومات التي تقوم بنشرها من خالل النظام الداخلي للسـوق والـذي   

  :)١٩٧٦ ،سوق عمان المالي(تضمن عدداً من المواد منها
يحق للسوق أن يطلب من الشركات المساهمة العامة نشر أية معلومات إيضـاحية   ):٢٨(المادة 

  .ات، بما يكفل سالمة التعامل واطمئنان المستثمرحول أوضاع هذه الشرك
يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإعداد وتقديم نشرة اإلصدار عند  ):٣٣(المادة 

طرح أوراقها المالية لالكتتاب العام، ويجب إعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقـرر  
  .فة المعلومات واإليضاحات التي تعتبر هامة للمستثمرينمن قبل إدارة السوق والذي يتضمن كا
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  قانون الشركات  .٢
، عدداً من متطلبات اإلفصاح الواجب علـى  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(حدد قانون الشركات المؤقت رقم 

قـانون  (أهم المواد المتعلقة بموضـوع اإلفصـاح  و .الشركات المساهمة العامة مراعاتها وااللتزام بها
  .)١٩٩٧ي األردن الشركات

يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خالل مدة ال تزيد عن  ):١٤٠(المادة 
  .بات والبيانات لعرضها على الهيئة العامةاثالثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة الحس

ـ  ):١٤١(المادة  ة للشـركة  على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان ينشر الميزانية العام
وحساب ارباحها وخسائرها وخالصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس وتقريـر مـدققي حسـابات    

  .الشركة خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العامة
  قانون البنوك  .٣

 البيانـات الماليـة الخاصـة بـالبنوك    و الحسـابات  ٢٠٠٠لسنة ) ٢٨(تناول قانون البنوك رقم 
  .والتي تنص على ٦٣في المادة  والمؤسسات المالية

يلتزم مجلس إدارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المـدقق القـانوني    ):٦٣(المادة 
، كما يلتزم مجلـس  الشهرين من نهاية السنة المالية لحساباته إلى البنك المركزي خالل مدة ال تتجاوز

من البنك المركزي علـى  لقانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة اإلدارة تحت طائلة المسؤولية ا
  إي مما يلي

الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضـها علـى الهيئـة      .أ
  .العامة للمساهمين

  .إعالن هذه الحسابات ونشرها بأي وسيلة كانت  .ب
 

  ردنيقانون البنك المركزي اال  .٤
وتعديالته الالحقة والمتعلقـة باالفصـاح وبسـالمة     ١٩٧١لسنة ) ٢٣(ذا القانون رقم اشتمل ه

المراكز المالية للبنوك المرخصة وضمان حقوق مودعيها ومساهميها على مـواد تتعلـق باالفصـاح    
نصت على ان للبنك المركزي ان يطلب مـن أي بنـك   ) ٤٤(حيث ان المادة رقم  ،المحاسبي للبيانات
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رباحه قبل ان يوافق أحساباته الختامية السنوية وان ال يتخذ أي اجراء يتعلق بتوزيع  مرخص عدم نشر
  .عليها البنك المركزي

يالحظ مما سبق ان المشرع االردني اعطى عناية خاصة للبيانات الختامية الدورية الصادرة عن 
خالل تحديده السـاليب  الشركات المساهمة العامة وما تحتويه هذه البيانات من معلومات ايضاحية من 
  .وتوقيت عرض البيانات المحاسبية وغيرها من التقارير الدورية وغير الدورية

  
  مفهوم المعيار المحاسبي

يمثل المعيار المحاسبي مجموعة من الضوابط واالسس والتوجيهـات او التعليمـات لمعالجـة    
تي ينبغي االخذ بها عند اعـداد  موضوع محاسبي طبقاً للمبادئ واالعراف المحاسبية المتفق عليها وال

وعرض البيانات المحاسبية مع مراعاة البدائل المتعارف عليها لمعالجة هذا الموضوع وبالشكل الـذي  
يضمن الوصول الى نتائج تؤدي الى نوع من التجانس في اسلوب اعداد وعرض هذه البيانات ويسهل 

  .عمال في نشاط اقتصادي معينالمقارنة بين البيانات التي تصدرها الشركات ومؤسسات اال
اذن المعايير المحاسبية ال تمثل نظاماً محاسبياً متكامالً ولكن االلتزام بهـا يسـاعد فـي اعـداد     
البيانات المحاسبية في ظل أي نظام محاسبي بالشكل الذي يساعد على ان تعطي هذه البيانات صـورة  

  .حقيقية وعادلة
  

  )٣٠رقم (معيار المحاسبة الدولي 
الى الصيغة النهائية لمعيار المحاسبة الدولي  ١٩٩٠ت لجنة المعايير الدولية للمحاسبة عام توصل

والـذي يحـث   " االيضاحات حول البيانات المالية للبنوك والمؤسسات الماليـة المشـابهة  "  )٣٠(رقم 
والرقابـة  المعنيين على اظهار كافة االفصاحات حول البيانات المالية والتي تتعلق باالمور االداريـة  

  .خاطر المصرفيةموالضبط حول عامل السيولة وال
  

  المتطلبات الرئيسية للمعيار
  :تقسم البنود الرئيسية المختلفة لمعيار المحاسبة الدولي الثالثون الى ثالثة مستويات اساسية هي

  مجال السياسات والطرق المحاسبية في  .أ
  .ستثمارات قصيرة وطويلة االجلالسياسات والطرق المحاسبية المتبعة في تقييم اال  .١
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  .أسس تحديد خسائر القروض المتعثرة وتكوين مخصصاتها  .٢
  .أسس تكوين المخصصات الخاصة بمقابلة المخاطر المصرفية العامة  .٣

  لى مستوى قائمة األرباح والخسائرع  .ب
  .المصادر الرئيسية لاليرادات مع ضرورة اعالن بند الفوائد الدائنة بصورة منفصلة .١
  .البنود الرئيسية من مصروفات التشغيل واالفصاح عن الفوائد المدينة .٢

  العمومية على مستوى الميزانية  .ج
  .اإلفصاح عن هيكل توزيع الموجودات والمطلوبات  .١
  .اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية لمخصص الديون المتعثرة  .٢
ألصول المرهونـة كضـمان   اإلفصاح عن القيمة اإلجمالية لاللتزامات المضمونة مع قيم ا  .٣

  .لاللتزامات
  .اإلفصاح عن المعامالت مع االطراف ذات الصلة  .٤
  .االفصاح عن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات  .٥
  .االلتزامات الطارئة واالحداث الالحقة لتاريخ الميزانية  .٦
  .المعلومات القطاعية للبنك ان وجدت  .٧

  :بيانات المالية باحكام محددة يمكن تلخيصها بما يليوقد نص المعيار على االفصاح في ال
يجب ان تشتمل البيانات المالية للبنك على بيان الدخل الذي يجمع االيرادات والمصاريف حسب  .١

طبيعتها وال يشتمل على مقاصة بين بنود االيرادات والمصاريف ويعالج اية مبالغ يتم تجنبها لقاء 
  .ةخسائر القروض والتسهيالت المصرفي

التي تجمـع الموجـودات والمطلوبـات    العمومية يجب ان تشتمل البيانات المالية على الميزانية  .٢
وال تشتمل على مقاصة  ،وترتب الموجودات والمطلوبات حسب سيولتها النسبية ،حسب طبيعتها

الموجودات والمطلوبات، باالضافة الى االلتزام بمتطلبات االفصاح لمعايير المحاسـبة الدوليـة   
 .خرىاال

اصدر البنك المركزي االردني تعليماته للبنوك والشركات الماليـة المرخصـة    ١٩٩٣وفي عام 
والتي الزمت البنوك والشركات المالية باعداد ) ٢٩١/٩٣(العاملة في المملكة وكان اخر المذكرات رقم 
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مركزي استناداً الى معيـار  وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك ال ١٩٩٣بياناتها المالية اعتباراً من العام 
  .المحاسبة الدولي الثالثون

 

  االندماج في الشركات والبنوك االردنية
حـد الشـكلين   أهو ما يحدث عندما تتوحد شركتين او اكثر في شركة واحدة وياخـذ  : االندماج

  :التاليين
ـ أو أ وهو توحيد شركتين ):Absorption(االندماج من خالل االستغراق  .١ دة كثر في شركة واح

  .موجودة تفقد جميع الشركات شخصيتها االعتبارية المنفصلة باستثناء شركة واحدة
كثر في شركة واحـدة  أو أوهو توحيد شركتين  ):Consolidation(االندماج من خالل االتحاد  .٢

  . وهنا تفقد جميع الشركات شخصياتها االعتبارية المنفصلة
ندماج يحدث ألنه يعطي قيمة حاليـة صـافية   إن الهدف الرئيس لإلندماج بين البنوك هو أن اإل

وأن . موجبة للمشروعات المندمجة والتي تعمل على زيادة ثروة المساهمين أو القيمة السوقية ألسهمهم
  :)١٩٩٢،Sinkey(سينكيهذه الزيادة تنشأ من فرضيات اإلندماج التالية التي حددها 

ت الخاصة تمتلكها الشركة الساعية لالنـدماج  ن وجود المعلوماأتنص على  :فرضية المعلومات .١
عن الشركة المستهدفة، هذه المعلومات تمكنها من تحديد ما اذا كانت الشركة المستهدفة مقيمـة  

  .باقل من قيمتها
انه بامكان الشركة المتملكة زيادة االسعار بعـد   ):Market - Power(فرضية القوة السوقية  .٢

  .ا على قوة احتكاريةحد منافسيها بسبب حصولهأتملكها 
باقتصاديات  ةتركز على تقليل التكاليف المرتبط): Synergy(فرضية القيمة المضافة باالتحاد  .٣

  ).Economies of scope(االحجام واقتصاديات النطاق 
  .الندماجاان تخفيض مطلوبات الضريبة يعتبر من دوافع  :فرضية الضريبة .٤
ن تكون مستهدفة بوغير مناس ونريكة التي يقودها مدن الشرأتدعي  :فرضية االدارة غير الكفؤة .٥

  .لالندماج وذلك لعدم سعي االدارة الى تعظيم قيمة الشركة التي يديرونها
ات وكانت بـين شـركة مصـانع    يول عملية اندماج حدثت في االردن في منتصف الثمانينأ إن .٦

، ١/١/١٩٨٥امة بتاريخ االسمنت االردنية المساهمة العامة وشركة اسمنت الجنوب المساهمة الع
شركات في تلك السنة، وقد شملت  ١٠باندماج  ١٩٨٩وقد حصلت معظم عمليات االندماج عام 
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وقد كانت  ،الزراعةوالخدمات، والتجارة، وعملية االندماج قطاعات مختلفة مثل قطاع الصناعة 
  .لشركات المندمجة في قطاع الخدماتلنسبة أعلى 

ردني بسـبب التشـوهات واالعـراض    ألالح الجهاز المصرفي اشار احمد عبد الفتاح الى اصأ
داء بعض المؤسسات وانهيار مؤسسات اخرى وقصور التشريعات القائمـة  أالسلبية التي ظهرت على 

على معالجة المشكالت المستجدة وعدم وضوح االدوار وتحديد المسؤوليات تشريعاً ومصرفياً وتفـاقم  
الكبير لمؤسسات الجهاز المصرفي بشكل يفوق استيعاب االقتصاد مشكلة الديون المشكوك فيها والعدد 

دوات معينـة اليجـاد مؤسسـات ماليـة     أاستخدم البنك المركزي وقد  .االردني والمنافسة الخارجية
ومن هذه االدوات تشجيع االندماج الطوعي فـي حـاالت المؤسسـات     ،ومصرفية قوية ادارايا وماليا

 منهـا، ؤسسات المتعثرة، والتصفية في حاالت المؤسسات الميؤوس والقصري في حاالت الم ،السليمة
وهنـاك بعـض الشـركات التـي      .وتشجيع سياسات اعادة هيكلة راسمال بعض المؤسسات المتعثرة

وشركة بيـت االسـتثمار    ،ردنيألالمصرف السوري اوخضعت للتصفية االجبارية مثل بنك البتراء 
ي مثل شركة المال واالئتمان مـع الشـركة االردنيـة    وهناك شركات خضعت للدمج الطوع .ردنيألا
  .لياتآلجير األت

اما الشركات المالية في القطاع المصرفي في االردن والتي مارست عملية االندماج فهي الشركة 
شـركة  وستثمارات الماليـة  إلهلية لألالشركة اوبيت االستثمار االسالمي، ووراق المالية، ألردنية لألا

هلـي  ألالبنـك ا وردن والخلـيج،  ألبنك اوردن، ألبنك اوالمؤسسة المالية العربية، و، المال واالئتمان
الدولي للتـامين،   االتحاد العربيوردنية، ألمناجم الفوسفات او ،بنك المشرقوبنك البتراء، وردني، ألا
ـ وستمثارات والتسهيالت المالية، إلنماء لإلاوردنية، ألمصانع االسمنت او هليـة،  ألمين الوطنيـة ا أالت
   .ستمثارات الصناعيةإلردنية لألاوالمؤسسة المالية العربية، و
  

  الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي تناولت البحث في موضوع اإلفصاح في البيانات المالية للشركات 

  :نذكر منها المساهمة العامة الصناعية منها والتجارية
لقيـاس درجـة   " اإلفصاح للمعلومات في الشـركات  "نوان بع )Firth, 1979(قام بها ةفي دراس  .١

انخفـاض درجـة    بينـت الدراسـة   .اإلفصاح في التقارير المالية لعدد من الشركات البريطانية
وقد الحـظ الباحـث    ة،اإلفصاح في التقارير المالية لمعظم الشركات التي تضمنتها هذه الدراس
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صاح في التقارير المالية للشركات البريطانيـة  وجود عدد من العوامل التي تؤثر على درجة اإلف
 . أهمها حجم الشركة وإدراجها في األسواق المالية

اإلفصاح في التقارير الماليـة السـنوية للشـركات    "بعنوان  (Cook, 1988)وفي دراسة قام بها  .٢
كة شركة لبيان آثار كل من حجم الشر ٩٠اشتملت الدراسة على عينة مكونة من حيث  ،"السويدية

أظهـرت  وقـد   .درجة اإلفصاح في التقارير المالية السنوية ىوإدراجها في األسواق المالية عل
النتائج وجود عالقة إيجابية واضحة بين درجة اإلفصاح في البيانات الماليـة السـنوية وحجـم    
الشركة وبين درجة اإلفصاح وإدراج الشركة في األسواق المالية حيـث أن البيانـات الماليـة    

  .أعلىإفصاح كات المدرجة في سوق استوكهولم المالي احتوت على نسبة للشر
" األثر المتوقع لمعيار العرض واإلفصاح العام"بعنوان  )١٩٩٠بهجت ويماني، (في دراسة قام بها .٣

بهدف معرفة اإلضافة المتوقعة إلى مستوى اإلفصاح على القوائم المالية المنشورة للشركات 
اشتملت الدراسة . حال إلزامها بتطبيق معيار العرض واإلفصاح العام  المساهمة السعودية في

أظهرت هذه  .من مجتمع الدراسة%  ٥٥شركة مساهمة سعودية شكلت ما نسبته ) ٣٢(على 
الدراسة وجود إضافات متوقعة نتيجة لتطبيق المعيار في درجة العرض ومستواه وفي محتوى 

إال أن الباحثين قد توصال إلى أن هناك بعض البنود  ،ماليةالمعلومات التي تشتمل عليها القوائم ال
التي يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية نظرا ألهميتها والتي أهملها المعيار مثل الديون 

مخصص هبوط أسعار و ،المخزون التالفو ،لهايمخصص الديون المشكوك في تحصو ،المعدومة
 . ت أعضاء مجلس اإلدارةآمكافو ،البضاعة

تقييم مستوى اإلفصاح الفعلـي فـي القـوائم الماليـة     "بعنوان  )١٩٩٣مطر، (في دراسة قام بها .٤
المنشورة للشركات المساهمة العامة األردنية في ضوء قواعد اإلفصاح المنصوص عليهـا فـي   

، تبـين أن الشـركات   شركة) ٣٠(مكونة من عينة على حيث اشتملت  ،"أصول المحاسبة الدولية
مـن متطلبـات وشـروط اإلفصـاح     %  ٨٠عامة األردنية تلبي بوجه عام حـوالي  المساهمة ال

المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية إال أن هذا اإلفصاح وكما أظهرته نتائج الدراسـة  
الميزانية العمومية، األرباح والخسائر، والتغيـرات  (يتفاوت في مداه بين القوائم المالية األساسية 

، األمر الذي يوجب إيالء عناية ةأو فيما بين عناصر كل قائمة منها على حد) اليفي المركز الم
  . مستوى جميع هذه القوائم ىكبر نحو تحقيق االتساق المطلوب في اإلفصاح الفعلي علأ
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التقارير المالية السنوية الصادرة عن البنوك والشـركات الماليـة   "بعنوان  )١٩٩٣ يوسف،(دراسة .٥
 ١٣شركة صـناعية و  ٢٢شملت الدراسة  وقد ."تها لقرارات المستثمر المؤسسياألردنية ومالءم

وبينت النتائج اتفاق مجموعتي الشركات الصـناعية   .شركة تأمين كعينة ممثلة للقطاع المؤسسي
وعدم انسجام نماذج البيانات الماليـة   ،والتأمين على أهمية اإلفصاح في التقارير المالية السنوية

حيـث نظـم البنـك     ،بنك المركزي األردني مع متطلبات معيار المحاسبة الدوليالتي يطلبها ال
المركزي األردني نماذج جديدة للبيانات المالية للبنوك والشركات المالية العاملـة فـي المملكـة    
وإلزامها باعتمادها لغايات إعداد بياناتها المالية الدورية بإصداره للمذكرة التـي تحمـل الـرقم    

  . ٢٩/١٢/١٩٩٣اريخ بت) ٢٩١/٩٣(
ول فـي أسـواق رأس المـال    ااإلفصاح ودوره في تنشيط التـد "بعنوان  )١٩٩٥عبداهللا، (دراسة .٦

ن يالـدائن ون يالمسـتثمر مـن  ن مستخدمي القوائم المالية هـم  أتوصلت الدراسة إلى  ."العربية
وتتطلبهـا   ن كمية المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها هي المعلومات التي تحددهاأو .للمشروع
  .محاسبية المتعارف عليها كحد أدنىالقواعد ال

ُأجريت الدراسة على تسعة وأربعين شركة أردنية لبيان أثر صفات : )١٩٩٥خشارمه، (دراسة .٧
وتبين أن هناك عالقة قوية بين مستوى االفصاح ونوع . معينة للشركة على مستوى االفصاح

  .الصناعة كونها شركة صناعية أوخدمية
اإلفصاح في التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامـة  "بعنوان  )١٩٩٥سعادة، (اسةدر .٨

المـاليين   ينرياشتملت العينـة علـى المـد    .)"٥(األردنية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم 
للشركات الصناعية المساهمة العامة والبنوك وموظفي الدولة وشركات الوساطة في سوق عمان 

وأظهرت النتائج أهمية اإلفصاح لـدى مـوظفي    .ي ومدققي الحسابات القانونيين األردنيينالمال
الدولة وقطاع الوسطاء في سوق عمان المالي والمسـتثمرين والبنـوك والشـركات الصـناعية     

حيث أظهرت الدراسـة أن قطـاع مـدققي الحسـابات      ،الحسابات القانونيين األردنيين يومدقق
أعلى النسب في أهمية اإلفصاح نظرا إللزام مدققي الحسـابات بقواعـد    القانونيين حصلوا على

الشـركات   تـاله المحاسبة والتدقيق الدولية من قبل جمعية مدققي الحسابات القانونيين األردنيين 
  .قطاع البنوك ثمالصناعية المساهمة العامة األردنية 

  :بعنوان )١٩٩٨نيو وآخرون، (دراسة .٩
"Managing Public Impressions: Environmental Disclosures In Annual Reports"  
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 ــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٣، )١(١٧، اجمللد )العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث، 

الربط بين النظرية ومستوى التوضيح التجريبـي لإلفصـاح البيئـي     ىوقد اعتمدت الدراسة عل
الغابـات  والوارد في التقارير السنوية للشركات الحكومية الكندية العاملة في استخراج المعـادن  

  .١٩٩١إلى عام  ١٩٨٢ة خالل الفترة من عام والزيت والغاز والصناعات الكيماوي
أظهرت الدراسة أن العالقة والربط بين اإلفصاح البيئي واألداء البيئي هي عالقة جزئية وغيـر  

  .واضحة
  .كما أظهرت أن هناك حاجة إلى فحص اإلستراتيجيات القانونية على المستوى الجزئي

 –صاح في الشـركات المسـاهمة االردنيـة    تحليل مستوى االف"بعنوان  )١٩٩٩خشارمه، (دراسة  .١٠
  "دراسة ميدانية

  :أظهرت الدراسة النتائج التالية
خـالل الفتـرة   تقارير السنوية للشركات االردنية إن مستوى االفصاح عن المعلومات في ال .١

  .الزمنية في تراجع مع بعض االستثناءات
بة السـيولة تعتبـر مـن    ونسبة المديونية، ونس ،إن نوع الصناعة التي تنتمي لها الشركات .٢

الخصائص الرئيسة التي تؤثر على مستوى االفصاح فـي التقـارير السـنوية للشـركات     
 .ردنيةألا

هذا وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة زيادة مسـتوى االفصـاح عـن    
قـارير  المعلومات المحاسبية من أجل استقطاب االستثمارات المحلية ومن أجل زيادة الثقـة بالت 

المالية، كما أوصت بضرورة تقيد الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية وعدم التأخير فـي  
 .اصدار التقارير المالية عن الثالثة أشهر األولى إلنتهاء السنة المالية

فاعلية نظام المحاسـبة  " ، دراسة بعنوان)٢٠٠٠(ياسين، خضر والشاوي، أحالم الباحثانأجرى و  .١١
الذي عقد م إلى مؤتمر المحاسبة األول قّد ،"جتماعية لالستجابة لمتغيرات البيئةإللية اعن المسؤو

إلى أنه يمكن للمحاسبة أن تستغل طاقاتهـا فيمـا    الدراسة توخلص .جامعة اليرموكرحاب في 
تختص بتجميع البيانات واستخراج المعلومات بما يساعد على قياس أثـر المشـروعات علـى    

 كما خلصت الدراسة .التكاليف أو العوائد وبالتالي ترشيد القرارات االقتصادية المجتمع من ناحية
أداة التقييم للوحدات االقتصادية على أنها أداة لتحقيـق الرفاهيـة    ىلإيجب النظر  هأنأيضاً إلى 

تي جتماعية الإلإبراز الجوانب االى المنشآت تفتقر  فيللمجتمع، وبأن القوائم المالية المعدة حالياً 
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 عـدّ كذلك بأن القوائم المالية تُ الدراسة توقد بين .تنظر للجوانب الخارجية وتأثيرها على المجتمع
ف الحقيقية للموارد المستهلكة من قبل هذه يلاكتكلفة التاريخية التي ال تعكس التحالياً على أساس ال

جتماعية إلالربحية ا المنشآت، حيث أن أساس األسعار المحاسبية يعتبر التقويم الصحيح في قياس
  .بشكل دقيق
أداة إضافية بجانب القوائم تعتبر الباحثان بأن قائمة القيمة المضافة وتوزيعاتها  وأضاف

  .قتصاديةإلجتماعية لتقييم الوحدات اإلا
اإللتزام بالمعايير المحاسبية ودوره في ترشيد منظومة " ، دراسة بعنوان)٢٠٠١(الباروديأجرى و  .١٢

. العلمي السادس للمحاسبين المصريينمؤتمر الم إلى قّد ،"ةبي للوحدات اإلقتصادياألداء المحاس
على  هاهدفت الدراسة الى توضيح مدى اإللتزام بتطبيق المعايير المحاسبية المصرية وانعكاس

توصلت الدراسة الى أن كافة البنوك تلتزم بتطبيق المعيار . كفاءة وفعالية األداء المحاسبي
وبنسبة " اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة"اسع عشر المحاسبي الت

من الشركات عينة الدراسة تستخدم وتطبق معيار % ٤٢.٦وتوصلت أيضا الى أن نسبة % ١٠٠
  .سواء في اجراءات القياس أو اإلفصاح ")١٦(محاسبة اإلستثمارات رقم "
تقييم اإلستثمارات المالية للبنوك وشركات تداول " ن، دراسة بعنوا)٢٠٠٢(رزقكما أجرى   .١٣

هدفت الدراسة . "دراسة تطبيقية –األوراق المالية واإلفصاح عنه في ضوء المعايير المحاسبية 
الى دراسة وتحديد متطلبات العرض واإلفصاح لإلستثمارات المالية في القوائم المالية بطريقة 

اسبية وبالتالي تنعكس على متخذ القرار في ضوء مالئمة تؤثر على جودة المعلومات المح
كما هدفت أيضا الى دراسة األدوات المالية المشتقة ومخاطرها  المعايير المحاسبية المصرية،

توصلت الدراسة الى أن معيار المحاسبة  .واإلفصاح عنها في ضوء معايير المحاسبة الدولية
دوات المالية في حين أن معايير المحاسبة قد تناول اإلفصاح والعرض عن األ) ٣٢(الدولي رقم 

وقد أوصى الباحث بعدة . المصرية وكذلك البنك المركزي المصري لم يتطرق الى تلك األدوات
توصيات منها ضرورة قيام لجنة معايير المحاسبة المصرية بإصدار معيار محاسبي شامل 

الباحث أيضا بضرورة التوسع كما أوصى ). ٣٩(لإلستثمارات شأن معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .في اإلفصاح والعرض عن اإلستثمارات المالية في البنوك والمؤسسات المالية المشابهة

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أنه لم يكن هناك بينها أية دراسة تدرس مستوى 
المندمجة في األردن حسب  اإلفصاح في البيانات المالية الخاصة بالبنوك والشركات المالية المشابهة
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، لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تسد الفجوة في تلك )٣٠(معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .الدراسات

  
  تحليل النتائج

المتطلبات المتعلقة بقائمة : الى قسمين هما) ٣٠(لقد تم تقسيم فقرات المعيار المحاسبي الدولي 
ولذلك تم تقسيم تحليل النتائج . بات المتعلقة بالميزانية العموميةالدخل واالرباح والخسائر والمتطل

  :وعلى النحو التالي ةالمتعلقة بكل من هذين القسمين على حد
لقد   :المتعلقة بقائمة الدخل واالرباح والخسائر) ٣٠(متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  .١

وقد  .)١٥-١(من سؤال وهي والخسائر  تضمنت االستبانة اسئلة متعلقة بقائمة الدخل واالرباح
إلجابات جميع هذه الحسابية أن األوساط ) ١(الواردة في الجدول رقم ظهرت نتائج التحليل أ

وإن اإلنحراف المعياري لجميع األسئلة صغير جداً وأقل من نصف الوسط  ،)٤(تزيد عن األسئلة 
. راءهم حول متطلبات هذا المعيارالحسابي مما يدل على إجماع المجيبين وعدم وجود تشتت في آ

نه من المهم والمهم جداً اعداد قائمة أجابات نحو تطبيق هذا المعيار وإلؤكد ايجابية اوهذه النتائج ت
 .الدراسة وضوعالدخل واالرباح والخسائر وارفاق االيضاحات الالزمة وفقاً لمتطلبات المعيار م

  .ة من قبل الشركات المندمجة بشكل خاصهمية االفصاح عن البنود السابقأوهذا يدل على 
  الحسابية لمتطلبات المعيار المتعلقة بقائمة الدخل واالرباح والخسائراألوساط :  )١(جدول 

وسط ال  البنــــــــــــد  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تجميع االيرادات والمصاريف حسب طبيعتها مع االفصاح عن مبالغ البنود   .١
  .هاالرئيسية ل

٠.٣٥  ٤.٨٧  

يجب ان ال يتم اجراء تقاص بين بنود االيرادات والمصاريف اال اذا وجد   .٢
  .سبب قانوني لذلك

١.٠٦  ٤.٤٧  

  ٠.٧٤  ٤.٤٧  الفوائد المقبوضة وما في حكمها  .٣
  ٠.٥٩  ٤.٧٣  الفوائد المدفوعة وما في حكمها  .٤
  ٠.٤١  ٤.٨  ارباح االسهم  .٥
  ٠.٤٦  ٤.٧٣  ايرادات الرسوم والعموالت  .٦
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  )١(تتمة جدول …

  البنــــــــــــد  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ١.٠٦  ٤.٤٧  مصاريف الرسوم والعموالت  .٧
  ٠.٧٤  ٤.٦  االيرادات ناقصا الخسائر الناتجة عن محفظة االوراق المالية للمتاجرة  .٨
  ٠.٦٣  ٤.٤٠  االيرادات ناقصا الخسائر الناتجة عن العمالت االجنبية  .٩
  ٠.٥١  ٤.٦٠  خسائر التسهيالت المصرفية   .١٠
  ٠.٤٩  ٤.٦٧  رية والعموميةادإلالمصاريف ا  .١١
  ٠.٦٤  ٤.٥٣  ايرادات العمليات االخرى   .١٢
  ٠.٥١  ٤.٦٠  مصاريف العمليات االخرى  .١٣
  ٠.٨٣  ٤.٤٧  دومة سابقا وتم استردادهاعممصرفية المبلغ المضاف الى الدخل لقاء تسهيالت   .١٤
السياسات المحاسبية التي تبين االسهم التي يتم بموجبها احتساب التسهيالت   .١٥

  المصرفية غير القابلة للتحصيل كمصروف ومن ثم شطبها
٠.٨٠  ٤.٣٣  

    ٤.٥٨   معدل الوسط الحسابي لجميع األسئلة  

لنسـبة  وهي نسبة عاليـة با  ٤الحسابية لالسئلة تزيد عن  األوساطيالحظ من الجدول اعاله ان 
العام الجابات افراد العينة على كافة متطلبات المعيار وأن معدل الوسط الحسابي جابات افراد العينة، إل

يعكس موافقـة افـراد   عالي وهو وسط حسابي ) ٤.٥٨(الخاصة بقائمة الدخل واالرباح والخسائر بلغ 
  .العينة على هذه المتطلبات

اظهـرت النتـائج     :العموميـة  الخاصة بالميزانية) ٣٠(متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  .٢
والتـي  العموميـة  بالميزانيـة   والخاصة) ٣٠(الخاصة بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وانحرافات معيارية صـغيرة  ) ٤(تزيد عن كلها حسابية  أوساط) ٣٤-١٦(تضمنت االسئلة من 
على وجود إجماع بين المجيبين وعـدم  جداً وأقل من نصف الوسط الحسابي لكل منها مما يدل 

من المهم جـداً  وهذه النتائج تشير الى أنه . وجود تشتت في آراء المجيبين حول هذه المتطلبات
 ٢والجدول رقم   .وفقا لمتطلبات المعيار حسب رأي العينة محل البحثالعمومية اعداد الميزانية 

  ).٣٤-١٦(لة من لالسئواالنحرافات المعيارية الحسابية  األوساطيبين 
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  العمومية الحسابية لمتطلبات المعيار المتعلقة بالميزانية األوساط  :)٢(جدول 

  البنـــــــــــد  الرقم
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعيار

  ٠.٩٩  ٤.٤٧  تجميع الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها   .١٦
  ٠.٤٦  ٤.٧٣  ترتيب الموجودات والمطلوبات حسب درجة سيولتها  .١٧
لم يتوفر حق قانوني  عدم اجراء تقاص بين بنود الموجودات المطلوبات ما  .١٨

  لذلك
٠.٨٣  ٤.٤٠  

  ٠.٩١  ٤.٤  النقد واالرصدة للبنك لدى البنك المركزي  .١٩
اذونات الخزينة واالذونات االخرى القابلة العـادة الخصـم لـدى البنـك       .٢٠

  المركزي
٠.٧٤  ٤.٥٣  

  ١.١٢  ٤.٤  المعدة الغراض المتاجرة  السندات الحكومية واالخرى  .٢١
  ٠.٩٢  ٤.٥٣  االيداعات لدى البنك والتسهيالت المصرفية للبنوك االخرى  .٢٢
  ٠.٦٣  ٤.٦  االيداعات لدى االسواق المالية االخرى  .٢٣
  ٠.٧٢  ٤.٣٣  التسهيالت المصرفية الممنوحة للعمالء  .٢٤
  ٠.٨٢  ٤.٣٣  االوراق المالية لغايات االستثمار  .٢٥
  ٠.٥٢  ٤.٤٧  ودائع البنوك االخرى لدى البنك   .٢٦
  ٠.٨٨  ٤.٢٧  ودائع االسواق المالية االخرى لدى البنك   .٢٧
  ١.٠٦  ٤.٤٧  العمالء/ ودائع المودعين االخرين   .٢٨
  ١.١٨  ٤.٣٣  شهادات االيداع  .٢٩
  ٠.٦٣  ٤.٦  الكمبياالت والمطلوبات االخرى المؤيدة باوراق مالية  .٣٠
  ٠.٧٤  ٤.٦  قترضة اخرى اية اموال م  .٣١
  ٠.٨٣  ٤.٥٣  اجمالي مبلغ مخصص خسائر التسهيالت المصرفية بتاريخ الميزانية العمومية   .٣٢
اجمالي المبلغ المدرج في الميزانية العمومية لقاء التسهيالت المصرفية التي   .٣٣

  .ال يحتسب عليها فوائد واالسس المستخدمة لتحديد قيمتها
٠.٦٣  ٤.٤  

  ٠.٨٣  ٣.٤٧  وراق المالية االستثمارية المتداولةلألالسوقية القيمة   .٣٤
    ٤.١٧   معدل الوسط الحسابي العام لجميع األسئلة  
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الحسابية الجابات عينة الدراسة علـى كافـة متطلبـات     األوساطعاله بان أيالحظ من الجدول 
الخاص بالقيمـة   ٣٤ير رقم باستثناء البند االخ ي قد جاءت مرتفعةالمعيار الخاصة بقائمة المركز المال

السوقية لالوراق المالية االستثمارية المتداولة او القابلة للتسويق اذ اختلفت عن القيمة الدفترية وسـبب  
ردنية وضرورة االلتزام ألذلك حسب راي الباحث هو التكلفة التاريخية المرتبطة بالتشريعات القانونية ا

المؤسسـات الماليـة بـذلك القـرار      تلتزممة التاريخية حيث بتلك القوانين وكتابة التكاليف حسب القي
  .الحكومي

يعكس موافقة عينة الدراسة علـى هـذه   حيث العام مرتفع الحسابي ن الوسط أويمكن االستنتاج ب
  .المتطلبات بشكل عام

  
  اختبار فرضيات الدراسة

  الفرضية االولى
H0 : "٣٠(يار المحاسبي الـدولي رقـم   ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين متطلبات المع (

  ."وتطبيقه في قوائم الدخل في الشركات المندمجة
الذي يقارن الوسط الحسابي الجابات افراد عينـة  ) ٣جدول رقم ( T-TESTتم استخدام اختبار 

قبل الفرضـية  ت لذا ٢المحسوبة اكبر من  Tوكانت النتائج المبينة في الجدول  ،)٢(الدراسة مع الرقم 
الخاصة بقائمة الدخل تعتبر مهمة ومالءمة  ٣٠القائلة بان متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم البديلة 

  .احصائيا من وجهة نظر الشركات والبنوك المندمجة في االردن
وتطبيقه في قوائم ) ٣٠(ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين متطلبات المعيار المحاسبي رقم 

  ).٣(جدول رقم  الدخل في الشركات المندمجة
  T - Test : )٣(جدول 

R Sqare ٠.٧٣٨ 

T  ٦.٠٤٧  المحسوبة 

T  ٢.٠٩٣ الجدولية 

 Tالمحسوبة، فقد وجد أن  Tوبما أن طبيعة العالقة خطية تم اختبارها من خالل استخدام اختبار 
عالقة بـين   تقبل الفرضية البديلة وبالتالي فإن هناك) ٢(وبما أنها أكبر من  ٦.٠٤٧المحسوبة تساوي 
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فهي عالقة قوية بالمستوى الذي يمكـن   ٠.٧٣٨تساوي   Sqare R المتغير المستقل والتابع، وبما أن 
  .فيه أن تعمم نتائج العينة على مجتمع الدراسة

الحسـابية الفـراد عينـة    األوساط ويعزز اثبات هذه الفرضية ما تم التوصل اليه عند احتساب 
 ار والتي تزيد عن الوسط الحسابي لالدوات المعطاة السئلة االستبانةالدراسة حول كافة متطلبات المعي

  .)١(في الجدول رقم 
  اختبار الفرضية الثانية

H0 : ٣٠(وجد عالقة ذات داللة احصائية بين متطلبات المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم    تال (
) T=10.045(باسـتخدام  تم اختبار الفرضية  .وتطبيقة في الميزانية العمومية في الشركات المندمجة

أي وجود عالقة بين تطبيـق المعيـار    ،قبل الفرضية البديلةترفض الفرضية الصفرية وت إنهوبالتالي ف
الدولي وبين الميزانية العمومية المعدة من كل الشركات المندمجة وبما ان الرقم كبير فان العالقة قوية 

  .الحسابية وساطاألفي مجال  هاجتويعزز تلك العالقة ما سبق استن .جدا
المحسوبة جـدول رقـم    Tوبما أن طبيعة العالقة خطية تم اختبارها من خالل استخدام اختبار 

ترفض الفرضية الصفرية وتقبل ) ٢(وبما أنها أكبر من  ١٠.٠٤٥ المحسوبة تساوي T، وبما أن )٤(
ـ   تسـاوي  Squar  Rا أنالفرضية البديلة وبالتالي فإن هناك عالقة بين المتغير المستقل والتابع، وبم

ويعزز . عمم نتائج العينة على مجتمع الدراسةتفهي عالقة قوية بالمستوى الذي يمكن فيه أن   ٠.٨٨٦
 ).٢(تلك العالقة ما تم التوصل إليه عند احتساب األوساط الحسابية في جدول رقم 

 T - Test : )٤(جدول 

R Sqare ٠.٨٨٦ 

T  ١٠.٠٤٥  المحسوبة 

T  ٢.٠٩٣ الجدولية 

  
  والتوصياتنتائج ال

ردن حول ألفي ا مندمجةراء العاملين في المؤسسات المالية الآهدفت هذه الدراسة الى استطالع 
قه علـى المسـتوى   يبهدف الوقوف على مدى مالءمة تطب) ٣٠(متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

  :ما يليكيمكن تلخيص نتائج الدراسة و .المحلي
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هميـة تطبيـق   أحـول   األردنملة في افي الشركات المالية المندمجة العيبين إجابات المجاتفقت   .١
   .)٣٠(معيار المحاسبة الدولي رقم 

اعتبرت متطلبات المعيار المحاسبي الدولي مهمة ومهمة جداً من وجهة نظـر عينـة الدراسـة      .٢
الدراسة لكـل  فراد عينة األوساط الحسابية إلجابات أ، حيث زادت األردنللشركات المندمجة في 

  .١نحرافات المعيارية بشكل عام اقل من إلوا) ٤(بند من بنود المعيار عن 
ظهرت أتضمنت االستبانات طرحاً لبعض المشاكل والمعوقات لتطبيق متطلبات المعيار بدقة وقد   .٣

  :جابات مشاكل تلخصت بما يليالبعض ا
مـع تطبيـق المعيـار     سس العمل المحاسبي بما يـتالءم أقلة تدريب الموظفين وتحديث   .أ 

  ).٣٠(المحاسبي الدولي رقم 
   .)نظام الكمبيوتر(ية مشاكل لدى الشركات التي تستخدم االنظمة المحوسبة أعدم وجود   .ب 
لية متكاملة ومتطورة هذا وقد تم آنظمة أتكلفة وصعوبة تطبيق المعيار في ظل عدم وجود   .ج 

  :شملتراد العينة راء افآمعالجة مثل تلك المشاكل حسب لالحلول إقتراح بعض 
ك ومناقشة النماذج المعدة من قبل البنك المركزي وو البنأادخال المكننة لكافة الفروع  .١

  .ردنيةألومحاولة تعديلها بما يتالءم مع وضع الشركات ا
متابعة المستجدات في العمل المصرفي ليتالئم مع المعايير المحاسبية الحديثة لتلبـي   .٢

  .حساباتحاجة البنك ومتطلبات مدققي ال
  

  التوصيات
  الباحث يوصي باآلتين إف أعالهنتائج في ضوء ال

) ٣٠( العمل على دراسة معايير المحاسبة الدولية المختلفة جميعها والتي من ضمنها المعيار رقم  .١
يفها واعادة صياغتها بما يتفق والقوانين والتشريعات السارية وبما يخدم المجتمع المحلـي  يتكليتم 

 فـي  ذلك من قبل الجهات الحكومية واالكاديمية الممثلة بمراكز البحـث العلمـي  مثل وأبصورة 
  .ردنيينألالجامعات وجمعية مدققي الحسابات ا
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بتوسيع مدى ) ٣٠(قيام الباحثين بمزيد من الدراسات حول تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   .٢
ثل شريحة مكاتب التدقيق التي كبر من المجتمع المحلي مأالبحث ليشمل قطاعات مختلفة وشرائح 
  .األردنايير ثم دراسة مدى مالءمتها للتطبيق في علها عالمة مباشرة بتطبيق مثل تلك الم

سـهم  أسعار أردني وعلى ألثير تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على ظروف السوق اأدراسة ت  .٣
  .البنوك للشركات المالية في السوق المالي

نظمة االلية المتطورة والمتكاملة لمواكبة الدول مثـل االنترنـت   ألادخال ا ضرورة االسراع في  .٤
  .ردنيةألرات البنوك والشركات اادإوذلك ضمن 

  
  المراجع

  

 المراجع العربية

، ورقة عمـل مقدمـة للنـدوة    "ضروراته ومعوقاته - ردنألاالصالح المصرفي في ا"احمد عبد الفتاح،  )١
 ،ردن، نيسانألاد المصارف العربية، تحرير عدنان الهندي، عمان، االمصرفية المتخصصة التي عقدها اتح

)١٩٩٣(. 

اإللتزام بالمعايير المحاسبية ودوره في ترشيد منظومة األداء المحاسبي للوحدات "، البارودي، شريف محمد )٢
مراجعة، العلمي السادس للمحاسبين المصريين، الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم والمؤتمر ، ال"ةاإلقتصادي

  .٩٧–١ ،)٢٠٠١(اكتوبر  ٢٠ – ١٨
، مجلة جامعة الملك سعود، "ثر المتوقع لمعيار العرض واالفصاح العامألا"يماني،  ،بهجت، محمد وعبداهللا )٣

١٠٠-٦١ ،)١٩٩٠( ،)١(٢. 

، مركز "دراسة ميدانية –تحليل مستوى االفصاح في الشركات المساهمة األردنية "خشارمه، حسين علي،  )٤
 .٧٠–١، )١٩٩٩(ردن، ألالردنية، جامعة اليرموك، االدراسات ا

جتماعيـة  إلفاعلية نظام المحاسـبة عـن المسـؤولية ا   " دراسة بعنوان"، خضر ياسين، والشاوي، أحالم )٥
في األردن فـي   الذي عقد في جامعة اليرموكمؤتمر المحاسبة األول قّدم في  "لالستجابة لمتغيرات البيئة

 .)٢٠٠٠(/٢٣/١١ – ٢١الواقعة بين   الفترة

تقييم اإلستثمارات المالية للبنوك وشركات تداول األوراق المالية واإلفصاح عنه " رزق عادل محمد أحمد، )٦
 .)٢٠٠٢(، ، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، مصر"دراسة تطبيقية –في ضوء المعايير المحاسبية 



 ١١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسني خشارمه

 ٢٠٠٣، )١(١٧لد ، اجمل)العلوم اإلنسانية(جملة جامعة النجاح لألحباث،  ــــــــــــــــــــــــــــ

ردنية فـي  ألصناعية المساهمة العامة االفصاح في التقارير المالية للشركات الا"سعادة، علي العبد خليل،  )٧
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسـات العليـا، الجامعـة    )"٥(ظل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .)١٩٩٥( يار،أردنية، ألا

، )١٧٢(١٥، المصارف العربيـة ، "اإلفصاح ودوره في تنشيط أسواق المال العربية"عبداهللا ، خالد أمين،  )٨
 .١٤. ،)١٩٩٥(نيسان 

  .)١٩٩٤(، مطبعة اإلتحاد، "المحاسبة المتقدمة"القاضي حسين،  )٩
االطار العام العداد البيانات الحسابية الختامية الصادرة عن لجنـة  "المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  )١٠

  .)١٩٨٩(، عمان، ")IASC(ولية للمحاسبة لداالصول ا
ردنية ألائم المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة اتقييم مستوى االفصاح الفعلي في القو"مطر، محمد،  )١١

الجامعـة  ، مجلـة دراسـات  ، "صول المحاسبة الدوليـة أفي ضوء قواعد االفصاح المنصوص عليها في 
  . ١٦٩-١١٦، )١٩٩٣(، )١٢(أ-٢٠ردنية، ألا

  .عمان ،"١/١/١٩٩٣ملخص معايير المحاسبة الدولية للمعايير المطبقة اعتبارا من " ،وني مري وشركاهم )١٢
التقارير المالية السنوية الصادرة عن البنوك والشركات المالية األردنية ومالءمتهـا  "يوسف، اسحق احمد،  )١٣

  .)١٩٩٣( ،، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان"لقرارات المستثمر المؤسسي
  .١٩٧٦لعام ) ٣١(ردنية الهاشمية، قانون سوق عمان المالي رقم ألالمملكة ا )١٤
  .١٩٩٧لسنة  ٢٢رقم  ردنيألا نية الهاشمية، قانون الشركاتدرألالمملكة ا )١٥
  .٢٠٠٠لسنة  ٢٨ردني رقم ألالبنوك انية الهاشمية، قانون درألالمملكة ا )١٦
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