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ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على
تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية .ولتحقيق هدف الدراسة مت إجراء دراسة ميدانية
يف البيئة الليبية ،وذلك باستطالع آراء عينة عددها ( )407من مجتمع الدراسة املتكون
من املحاسبني ،واملراجعني ،واملدراء املاليني ،يف شركات النفط الليبية ،وقد مت االعتماد
على قائمة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات هذا ومت التوصل إلى عدة نتائج أهمها أن
تطبيق املعايير الدولية  IFRSيساعد على تعزيز التوقعات احلالية وإحداث تغيير فيها
مما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة ،كما أن املعلومات املحاسبية املعدة وفقا ً لهذه
املعايير تعبر بصدق عن العمليات واألحداث االقتصادية التي قامت بها الشركة .وبذلك
يعزز تطبيقها على إجراء املقارنات للتقارير املالية من أجل تقييم األداء املالي للشركات
وشمولها على كافة املعلومات املحاسبية وجتنب التفاصيل الزائدة؛ وبذلك يوجد أثر
إيجابي لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات
املحاسبية لتحقيق جودة التقارير املالية؛ وبناء على النتائج التي مت التوصل إليها يوصي
الباحثان بضرورة إعادة النظر يف التشريعات والقوانني التي تعمل يف ظل االقتصاد املوجه،
والتي منها النظام التشريعي واالقتصادي ،والعمل على عدم تدخل أجهزة الدولة يف سوق
األوراق املالية إال مبا يسمح تنظيمه.
* أستاذ مساعد في قسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة طرابلس
* * محاضر مساعد في قسم المحاسبة بكلية االقتصاد  -جامعة سرت  -ليبيا
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 - 1املقدمة
تتزايد أهمية التقارير املالية يف ظل عوملة األس��واق املالية وتطور االتصاالت ونشر
التقارير املالية على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت لدعم كفاءة هذه األسواق وتتزايد
معها فكرة تبني معايير محاسبية مشتركة أو موحدة إلعداد تلك التقارير ،وقد أصبح التوافق
مع املعايير الدولية ،إلعداد التقارير املالية واالعتماد على معايير محاسبية عالية اجلودة
مرحلة من مراحل التنمية واجتاها ً ضروريا ً لتعزيز واحلفاظ على االستقرار االقتصادي
العاملي ،واالندماج يف النظام االقتصادي العاملي (.)Moussa، 2010، pp. 89 - 92
فقد أخذت املنظمات املحاسبية الدولية مثل )International Federation of Accountants (IFAC

على عاتقها إصدار القواعد واإلجراءات القادرة على إعداد تقارير مالية بدرجة عالية من
اجلودة والدقة ،تهدف إلى توفير معلومات محاسبية مالئمة للمستخدمني لقد أصدرت جلنة
معايير املحاسبة الدولية ( )International Accounting Standards Committee IASC
ما عرف مبعايير املحاسبة الدولية ( )IAS) International Accounting Standardsما بني
األعوام  1973ولغاية  ،2003وبعد ذلك مت استبدال مسمى جلنة معايير املحاسبة الدولية مبجلس
معايير املحاسبة الدولية () IASB International Accounting Standards Boardحيث أخذ على
عاتقه تعديل وتطوير كافة معايير املحاسبة الدولية ،والتي عرفت باملعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية ()IFRS International Financial Reporting Standardsمتثل معايير
املحاسبة الدولية واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مجموعة القواعد واألسس التي
يتوجب على املنشآت إتباعها يف القياس واإلفصاح لعناصر التقارير املالية ،وعرفت على
أنها مجموعة من القواعد املحاسبية وتفسيراتها صادرة عن مجلس معايير املحاسبة
الدولية ( )IASBوتتضمن املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية (  ،)IFRSsمعاييـــــر
املحاسبــــــــة الدولــــية ( )IASالتيــــــــــ صـــــــــــدرت من جلنة معايير املحاسبة املالية،
التفسيرات التي تصدر عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية (IFRIC International
 )،Financial Reporting Interpretation Committeeالتفسيــــــــــرات التـــــي صدرت
عن جلنة تفسيرات معايير املحاســـبة الدولــية ().SIC Standing Interpretations Committee
وهناك ( )41معيارا محاسبيا دوليا وقد مت إجراء تعديل على البعض وإلغاء واستبدال
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البعض اآلخر ليصبح عددها ( )28معيار ساريا ً بداية  ،2017وتبعتها جلنة تفسيرات
املعايير املحاسبية ( SIC) Standing Interpretations Committeeحيث أصدرت لغاية
نهاية عام  )34( 2000تفسيراً ،وقد مت إلغاء البعض ودمج البعض األخر ليصبح عددها
( )08من التفسيرات سارية بداية 2017؛ كما يوجد ( )17معيار تقرير مالي دولي مت
إصدارها
ابتداء من العام  2001وكان آخرها معيار التقرير املالي الدولي رقم (،)17
ً
منها ( )IFRS9، IFRS15، IFRS16، IFRS17ال تزال غير سارية ،تبعه جلنة تفسيرات
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  ،IFRICحيث أصدرت لغاية تاريخه ( )22تفسيراً
(تخنوني وعقاري ،2017 ،ص ( )302القضاة ،2017 ،ص ( )161اجل��ع��ارات ،2014 ،ص .)6ولقد القت
املعايير الدولية قبوال واسعا على املستوى الدولي ،وساد االعتقاد بأن تطبيقا كفيال بتوفير
معلومات ذات جودة عالية ،وقد جتسد هذا التوجه يف وضع إطار مفاهيمي للمعايير
املحاسبية يحدد اخلصائص التي يجب أن تتمتع بها املعلومات الواردة يف التقارير املالية
واملتمثلة باملالءمة ،والتمثيل الصادق ،والقابلية للمقارنة والتحقق ،باإلضافة إلى قابلية
الفهم والتوقيت املناسب ،وعرفت هذه اخلصائص على أنها «صفات جتعل املعلومات
املعروضة يف التقارير املالية ذات فائدة ملستخدمي املعلومات املحاسبية ،والتي جتعل
املعلومات املالية ذات جودة عالية» (سالم وأحمد ،2013 ،ص.)92
 - 2الدراسات السابقة
تعتبر معايير التقارير املالية الدولية تفسيرات محاسبية صادرة عن مجلس معايير
املحاسبة الدولية  ،IASBتهدف إلى توفير معلومات ذات جودة عالية وتتمتع بالشفافية
والقابلية للمقارنة يف البيانات املالية والتقارير املالية األخرى ملساعدة املستثمرين يف
أسواق املال العاملية وملستخدمي املعلومات املالية يف اتخاذ القرارات االقتصادية ،هذا
باإلضافة إلى أن معايير التقارير املالية الدولية تتمتع بخصائص تتطلب أن يتوافر فيمن
يطبقها خبرة وكفاءة مهنية عالية وهو ما قد ال يتوافر يف كثير من الدول النامية كما أنها
تتطلب استخدام القيمة العادلة يف القياس املحاسبي بدال من التكلفة التاريخية والتي
يواجه تطبيقها يف الدول النامية صعوبات كثيرة نظرا لعدم توافر متطلبات تطبيق تلك
القيمة يف هذه الدول (أبو طالب .)3 :2013 ،وتعددت الدراسات التي تناولت أثر تطبيق
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املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية ،ولعل
أكثرها ارتباطا ً مبوضوع الدراسة من األقدم إلى األحدث ما يلي:
 - 1دراسة ( )Iatridis،2010بعنوان:

International financial reporting and the Quality of financial statement information

التقارير املالية الدولية وجودة معلومات القوائم املالية
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على
ج��ودة املعلومات املحاسبية املنشورة يف التقارير املالية ،وبيان أثر التحول من مبادئ
املحاسبة املقبولة عموما ً يف اململكة املتحدة إلى معايير التقارير املالية الدولية ،واعتمدت
الدراسة على القيمة املالءمة ،وعدم متاثل املعلومات املحاسبية كمقاييس جلودة التقارير
املالية ،ولتحقيق هدف الدراسة مت حتليل محتوى التقارير لعينة ( )291شركة مساهمة
مسجلة بسوق األوراق املالية بإجنلترا وفقا ً ملعايير املحاسبة املحلية ( ،)UK.GAAPوبعد
تطبيق  ،IFRSوذلك خالل الفترة ( ،)2007 - 2000وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج أهمها :أن االلتزام مبتطلبات املعايير الدولية  IFRSيؤدي إلى حتسني القيمة
املالءمة للمعلومات املحاسبية ،واحلد من عدم متاثل املعلومات نتيجة االعتراف باخلسائر
يف الوقت املناسب ،وبالتالي نتيجة الدراسة يف مضمونها تشير إلى أن تطبيق املعايير
الدولية IFRSيؤدي إلى زيادة جودة التقارير املالية.
 - 2دراسة ( )Jara et al، 2011بعنوان:

Effect of international financial reporting standards on financial information quality

أثر معايير التقارير املالية الدولية على جودة املعلومات املالية
هدفت الدراسة إلى حتديد مدى اختالف جودة التقارير املالية باختالف نوعية معايير
املحاسبة املطبقة ،وبشكل أكثر حتديداً فقد اهتمت الدراسة بتحديد مدى اختالف جودة
التقارير املالية إذا مت إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية  IFRSعنها يف حالة إعدادها وفقا ً
للمعايير املحلية ،وبشكل كمي فقد مت حتديد الفروق يف مستوى جودة التقارير املالية يف
ظل إعدادها وفقا ً لكل نوع من أنواع املعايير املشار إليهما ،واعتمدت الدراسة على مجموعة
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من املؤشرات املالية واالقتصادية كمقاييس بديلة جلودة املعلومات املحاسبية بالتقارير
املالية من خالل حتليل محتوى التقارير املالية لعينة من الشركات املقيدة بسوق األوراق
املالية اإلسبانية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :اختالف نتائج النسب
املالية وداللة تلك النسب باختالف معايير التقارير املالية املستخدمة ،وبالتالي فإن جودة
حتسن املؤشرات
املعلومات املحاسبية تختلف باختالف نوعية التقارير املالية املطبقة ،أي
ُ
املالية واالقتصادية بعد تطبيق  IFRSمقارنة بتطبيق ( ،)SP.GAAPوتؤكد الدراسة على
وجود مجموعة من االعتبارات يجب أخذها يف احلسبان حتى ميكن استخدام النسب
املالية كمقياس ملدى جودة التقارير املالية.
 - 3دراسة ( )Saaydah، 2012بعنوان:

IFRS and Accounting Information Quality: The Case of Jordan

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وجودة املعلومات املحاسبية :مثال حالة األردن.
ه��دف��ت ه��ذه ال��دراس��ة إل��ى بيان أث��ر االل��ت��زام بتطبيق  IFRSعلى القيمة املالءمة
للمعلومات املحاسبية كأحد مقاييس جودة التقارير املالية يف األردن ،ولتحقيق هدف
الدراسة اعتمدت على عينة مكونة من ( )11بنكا ً و()24شركة صناعية ،ويستند التحليل
على البيانات السنوية للشركات العينة والتي تشمل أربع سنوات (كل سنة على حده) خالل
الفترة من  ،2009 - 1996وقد تضمنت املنهجية استخدام منوذج انحدار ( )OLSوالذي
يفسر القيمة السوقية للشركة باستخدام املعلومات املحاسبية على  IFRSالقيمة الدفترية،
األرباح ،التدفقات النقدية التشغيلية والتراكمات االختيارية ،وتوصلت الدراسة إلى عدة
نتائج أهمها :أنه ال توجد مجموعة متناسقة من املتغيرات املحاسبية قادرة على تفسير
القيمة السوقية للشركة عن كامل فترة الدراسة ،وأحد التفسيرات املمكنة لهذه النتيجة
املحتملة هو أن املعايير الدولية ال زالت تطبق بشكل محدود يف األردن وخلصت الدراسة
أيضا ً إلى أنه خالل فترة تطبيق  IFRSفإن التدفقات النقدية التشغيلية والتراكمات
االختيارية تصبح أدوات تنبؤ أفضل بالقيمة السوقية للبنوك ،يف حني أن القيمة الدفترية
واألرباح تكون أدوات تنبؤ أفضل بالقيمة السوقية للشركات الصناعية.
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 - 4دراسة (فريد )2013 ،بعنوان :أثر االلتزام بقياس القيمة العادلة وفقا ً ملتطلبات
معايير املحاسبة ( )IAS/IFRSعلى اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بهدف
حتسني جودة التقارير املالية
ه��دف��ت ال��دراس��ة بيان أث��ر التزام الشركات املساهمة بقياس القيمة العادلة وفقا ً
ملتطلبات معايير املحاسبة IAS/IFRSوما يقابلها من معايير املحاسبة املصرية على
اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية املتضمنة بالتقارير املالية بهدف حتسني جودة
التقارير املالية واعتمدت يف ذلك على إجراء دراسة ميدانية لعينة من ( )80شركة من
الشركات املساهمة املصرية املسجلة بسوق األوراق املالية املصري عن فترة ( )5سنوات
من عام  2005إلى ،2013وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن تطبيق
محاسبة القيمة العادلة من قبل الشركات املساهمة يزيد من درجة مالءمة وموثوقية،
والقابلية للفهم واملقارنة للمعلومات املتضمنة يف تقاريرها املالية ،وأن تطبيق محاسبة
القيمة العادلة من قبل الشركات املساهمة يواجه العديد من املعوقات ،منها عدم توافر
أسواق نشطة مالءمة لقياس القيمة العادلة لكثير من األصول يف مصر.
 - 5دراسة (عبدالرحمن )2013 ،بعنوان« :دراسة اختبارية لقياس مدى فاعلية القيمة
املناسبة للمعلومات املحاسبية املعدة وفقا ً ملعايير التقارير الدولية ودورها يف تنشيط سوق
األوراق املالية املصرية»

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية القيمة املناسبة للمعلومات املحاسبية والتي
مت إعدادها يف ظل املعايير الدولية  IFRSللشركات التي تتعامل يف سوق األوراق املالية
وانعكاس ذلك يف السوق املصرية ،واعتمدت الدراسة على بيانات السوق الشهرية من عام
 ،2010 - 2005وأوضحت النتائج التي مت التوصل إليها أن األرباح املتحققة يف بداية
الفترة ترتبط بعالقة موجبة ومعنوية بالعائدات التراكمية ،وأن مكاسب السهم الواحد
والقيمة الدفترية للسهم ترتبط بصفة إيجابية ومعنوية بسعر ذلك السهم ،كما أظهرت
الدراسة أيضا ً أن القيمة املناسبة للمعلومات املحاسبية قد تغيرت منذ بداية العمل يف
السوق املصرية الناشئة يف عام  ،2005وهي «فترة الدراسة» وقد أكدت النتائج بخصوص
القيمة املناسبة للمعلومات املحاسبية التي تتطلب استخدام املعايير الدولية .IFRS
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 - 6دراسة ( )Dimitropoulos، 2013بعنوان:

The impact of IFRS on accounting quality: Evidence from Greece

أثر املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على جودة املحاسبة :دليل من اليونان
هدفت الدراسة إلى بيان أثر تطبيق معايير  IFRSعلى جودة املعلومات املحاسبية
يف البيئة اليونانية ،واعتمدت الدراسة على استخدام عينة من الشركات مكونة من 100
شركة واملدرجة يف بورصة أثينا وذلك خالل الفترة املمتدة من عام  2001إلى ،2008
وبنيت هذه الدراسة على فروض تشير إلى أن الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها املالية
استنادا إلى معايير التقارير املالية تكون معلوماتها ذات جودة محاسبية أعلى مقارنة
بغيرها من الشركات التي تقوم بإعداد تقاريرها املالية استنادا إلى  ،Greece GAAPوأن
هذه اجلودة تكون مرتفعة يف فترات ما بعد تطبيق هذه املعايير وذلك بالنسبة للشركات
التي يتم تعزيزها مبراجعة ذات جودة عالية؛ وتوصلت الدراسة إلى أدلة تفيد بأن تطبيق
معايير التقارير الدولية إلعداد التقارير املالية ساهم يف التخفيض من ممارسات إدارة
األرباح ،واستناداً لتطبيقها يتم االعتراف باخلسائر يف الوقت املناسب لها بشكل أكبر مع
زيادة القيمة املالئمة لألرقام املحاسبية وذلك مقارنة مبعايير املحاسبة املحلية.
 - 7دراسة ( )Palea، 2013بعنوان:

IAS/IFRS and financial reporting quality: Lessons from the European experience

ج��ودة معايير املحاسبة الدولية/املعايير الدولية إلع��داد التقارير املالية :دروس من
التجربة األوروبية
هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة تأثير تبنى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
معايير املحاسبة الدولية IAS/IFRSعلى جودة إعداد التقارير املالية ،للقيام بذلك بينت
الدراسة استخدام منظور القيمة العادلة من قبل مستثمري األسواق املالية ،مع التركيز
على اخلبرات األوروبية ،وأن تبني  IAS/IFRSيف أوروبا يعد مثاال على التوحيد املحاسبي
بني دول ذات أطر عمل مؤسسية وقواعد مختلفة للتطبيق ،حيث يتيح ذلك دراسة إلى أي
درجة ميكن أن تؤثر املعايير الدولية يف حد ذاتها على جودة إعداد التقارير املالية ،وتؤدي
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إلى التقارب يف إعداد التقارير املالية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،
أن تبني املعايير الدولية  IAS/IFRSيحسن من جودة التقارير املالية ،وبالتالي زيادة فائدة
املستثمرين ،ووجود درجات عالية من الشفافية يف التقارير املالية التي تؤدي إلى مالءمة
املعلومات املحاسبية.
 - 8دراسة (رزيقات )2014،بعنوان :أثر االلتزام باملعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ( )IAS/IFRSعلى جودة التقارير املالية
هدفت الدراسة إلى التركيز على أثر االلتزام بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية  IAS/IFRSومدى ارتباطها باإلفصاح وجودة املعلومات املحاسبية وانعكاس ذلك
على جودة التقارير املالية ،وبينت الدراسة عالقة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
 IAS/IFRSبجودة التقارير املالية؛ ومعرفة درجة تأييد القائمني على مهنة املحاسبة يف
اجلزائر حول  -هل التزام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بتطبيق متطلبات اإلفصاح
الواردة يف املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يؤدي إلى إنتاج تقارير مالية ذات جودة
عالية  -وأجريت دراسة ميدانية على عدد من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ،ومت
االعتماد على قائمة استقصاء يف جمع البيانات ،وتوصلت الدراسة إلى أن التزام الشركات
بتطبيق املعايير الدولية  IAS/IFRSيؤدي للمزيد من الشفافية واإلفصاح وبالتالي تقارير
مالية ذات جودة عالية.
 - 9دراسة (السيد )2015 ،بعنوان « «حتليل ملستوى اخلصائص النوعية
للمعلومات املحاسبية يف التقارير القطاعية مع دراسة تطبيقية»
هدفت هذه الدراسة إلى إجراء حتليل لطبيعة العالقة بني مستوى اخلصائص النوعية
للمعلومات املحاسبية ،وبني محتوى التقارير القطاعية التشغيلية طبقا ً لإلصدارات
احلديثة ملعيار إعداد تلك التقارير ،وركزت على تعظيم الفائدة من إعداد تلك التقارير
عن طريق رفع مستوى اخلصائص النوعية ملحتوياتها ،وأوضحت نتائجها أن العمل مبعيار
التقارير القطاعية التشغيلية يف الشركات املصرية املقيدة يف سوق رأس املال املصري
مازال محدوداً وضعيفاً ،وأوصت الدراسة بإلزام الشركات املصرية خاصة املسجلة بسوق
األوراق املالية بتطبيق متطلبات املعيار املحاسبي الصادر حديثا ً للتقارير املالية الدولية
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 IFRS8ملا ميكن أن يحققه من قيمة مضافة لإلفصاح ،وإجراء تقييم دوري ملدى توافر
اخلصائص النوعية الواردة يف االطار املفاهيمي املشترك إلعداد التقارير املالية.
 - 10دراسة ( )Hillier، et al.، 2016بعنوان:

IFRS and Secrecy: Assessing Accounting Value Relevance Across Africa

املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والسرية :تقييم القيمة املحاسبية املالئمة عبر
أفريقيا
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر االلتزام بتطبيق ( )IFRSعلى جودة التقارير املالية
بعدد من الدول األفريقية ،وقد مت االعتماد على القيمة املالءمة كمقياس جلودة التقارير
املالية ،ولتحقيق هدف اعتمدت الدراسة على عينة مكونه من ( )347شركة مسجلة بسوق
األوراق املالية لعدة دول أفريقية هي (املغرب ،مصر ،جنوب أفريقيا ،كينيا ،بتسوانا) خالل
الفترة ( )2009 - 2002وتوصلت الدراسة إلى أن القيمة املالءمة للمعلومات املحاسبية
قد حتسنت بعد تطبيق .IFRS

 - 11دراسة (يوسف )2016 ،بعنوان تأثير تطبيق معايير التقارير املالية الدولية الــ
( )IFRSعلى كفاءة أسواق املال  -دراسة تطبيقية على سوق املال املصري.

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير تطبيق معايير التقارير املالية على كفاءة أسواق املال
من حيث حجم التداول ،والنسب املالية واملؤشرات املالية ،وقد مت جمع بيانات الدراسة من
سوق األوراق املالية املصري للقترة من عام  1996حتى عام  2005وللفترة من  2006حتى
 2015قبل وبعد تطبيق الـ  ،IFRSوتضمنت العينة جميع الشركات املدرجة يف سوق املال
املصري ،واعتمدت الدراسة على إجراء مقارنة بني مجتمعني قبل وبعد تطبيق الــ،IFRS
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق الــ  IFRSله تأثير إيجابي على كفاءة سوق املال املصري
من حيث حجم التداول ،كما أوضحت النتائج زيادة الطلب على األسهم بعد تطبيق الــ
 ،IFRSوحيث إن كمية األسهم املتداولة يف السوق كبيرة فإن املعلومات املستقاة من بيانات
حجم التداول تكون لها قيمة ،كما أن التطبيق له تأثير على نسبة معدل الدوران وعلى
املؤشرات املالية األخرى القيمة السوقية والقيمة الدفترية وصايف الربح بعد الضريبة
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واألرباح املوزعة وعائد األسهم املكتتب فيها ،وأن تطبيق الــ  IFRSليس له أي تأثير على
كفاءة سوق املال املصري وذلك فيما يتعلق بالقيمة السوقية إلى العائد ،ونسبة القيمة
السوقية إلى القيمة الدفترية ،وعائد األسهم؛ وأوصت الدراسة بتهيئة املناخ االستثماري
ألصحاب االستثمارات األجنبية يف سوق املال.
وباستعراض الدراسات السابقة ،يتضح أنها قد ركزت على اآلتي:
 بيان أثر التحول من مبادئ املحاسبة املقبولة عموما ً يف اململكة املتحدة إلى معاييرالتقارير املالية الدولية.
 حتديد مدى اختالف جودة التقارير املالية إذا مت إعدادها وفقا ً للمعايير الدولية IFRSعنها يف حالة إعدادها وفقا ً للمعايير املحلية.

 بيان أثر االلتزام بتطبيق  IFRSعلى القيمة املالءمة للمعلومات املحاسبية كأحدمقاييس جودة التقارير املالية.
 بيان أثر التزام الشركات املساهمة بقياس القيمة العادلة وفقا ً ملتطلبات معاييراملحاسبة IAS/IFRSوما يقابلها من معايير املحاسبة املحلية على خصائص
املعلومات املحاسبية املتضمنة بالتقارير املالية.
 توضيح أهمية القيمة املناسبة للمعلومات املحاسبية والتي مت إعدادها يف ظلاملعايير الدولية .IFRS

 بيان أثر تطبيق معايير  IFRSعلى جودة املعلومات املحاسبية يف البيئة اليونانية بيان استخدام منظور القيمة العادلة من قبل مستثمري األسواق املالية على جودةإعداد التقارير املالية.
 أثر االلتزام بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  IAS/IFRSومدىارتباطها باإلفصاح وجودة املعلومات املحاسبية.

 معرفة تأثير تطبيق معايير التقارير املالية على كفاءة أسواق املال.ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ركزت على قياس أثر تطبيق املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية يف التقارير املالية
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لشركات النفط الليبية ،،ومت إجراء الدراسة يف البيئة الليبية لعينة من ( )407شركات من
الشركات الليبية العاملة يف مجال القطاع النفطي .باإلضافة إلى أن أغلب الدراسات متت
يف بيئات مختلفة ،ويف هذا املجال تتميز الدراسة احلالية بأنها تهتم ببيئة األعمال الليبية.
 - 3مشكلة الدراسة:
أدت التطورات االقتصادية التي شهدتها الساحة الدولية خالل العقود األخيرة ،إلى
ضرورة وضع معايير محاسبية دولية من أجل تنظيم العمل املحاسبي ،وكذلك إصدار
التقارير املالية بشفافية ،مع تنظيم عمليات اإلفصاح املالي ،وقد حظيت املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية بالقبول الدولي ،ملا تتسم به من خصائص مثل( :القابلية للفهم،
واملالءمة التخاذ القرار ،والدقة ،والتمثيل الصادق للعمليات املالية) والنظر إلى األحداث
وف ًقا جلوهرها وليس شكلها القانوني فقط ،واألخذ مببدأ احليطة واحلذر للكثير من
الظروف ،والقابلية للمقارنة ،وتقدمي املعلومات يف التوقيت املناسب ملتخذ القرار.

فأشارت دراسة (  )So & Smith 2009إلى أهمية مالئمة املعلومات (كإحدى خصائص
املعلومات املحاسبية) وأن توافر املالءمة للمعلومات املحاسبية يؤدي إلى جعلها أكثر إفادة
حلاجات متخذي القرارات خاصة يف سوق األوراق املالية ،وأشارت أيضا ً إلى أن املعلومات
تعتبر مالءمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستثمرين مبساعدتهم يف تقييم األحداث
واألصول (قياس القيمة العادلة) .بينما ركزت دراسة (  )Karampinis & Hevas 2011على
إختبار أثر تطبيق معايير  IFRSعلى مالئمة املعلومات املحاسبية ،وقد اعتمدت الدراسة
على مؤشر الربح املحاسبي وأثره على األسعار السوقية للسهم لتحقيق ذلك ،وقد انتهت
الدراسة إلى أن هناك حتسنا ضعيفا يف ال��دور املعلوماتي للتقارير املالية .باإلضافة
إلى ذلك قامت دراسة ( )Sun، et al 2011بإختبار أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية واملعايير األمريكية على خاصية القابلية للمقارنة كمؤشر جلودة املعلومات
املحاسبية ،وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تطبيق معايير  IFRSيؤدي إلى
زيادة إمكانية املقارنة بني الشركات مقارنة مع التقارير املالية املعدة على أساس املعايير
األمريكية يف حني أظهرت نتائج دراسة السعيد والعيسي ( )2012أن تطبيق املعايير
الدولية إلع��داد التقارير املالية ( )IFRSيؤثر بشكل إيجابي على خصائص املعلومات
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املحاسبية الواردة يف التقارير املالية للشركات االستثمارية املدرجة بسوق عمان املالي
خاصة جتاه املوثوقية ،بينما أهتمت دراسة الباز( )2012بتوضيح مدى تأثير خصائص
املعلومات املحاسبية وعالقتها بجودة التقارير املالية وحتديد العالقة بني التطبيق السليم
ملبادئ حوكمة الشركات وجودة التقارير املالية .بينما ركزت دراسة ()Braam & Beest 2013
على حتديد االختالفات يف جودة املعلومات املحاسبية بني معايير  IFRSومعايير املحاسبة
األمريكية ( ) U.S GAAP US. Generally Accepted Accounting Principlesمن خالل
قياس الفروق بني خصائص املعلومات املحاسبية الواردة يف التقارير املالية للشركات يف
اململكة املتحدة ،والواليات املتحدة األمريكية ،وذلك باستخدام مؤشر تضمن  33بند وفقا ً
خلصائص املعلومات املحاسبية ،توصلت الدراسة إلى أن التقارير السنوية يف اململكة
املتحدة لها جودة عالية خلصائص املالءمة ،والتمثيل الصادق ،والقابلية للفهم عن تقارير
الواليات املتحدة األمريكية والتي لها جودة عالية فيما يتعلق بخاصية القابلية للمقارنة .
وفيما يتعلق بالبيئة الليبية قامت دراسة ( )Schachler 2012بتقييم مدى مالءمة املعايير
الدولية إلع��داد التقارير املالية لالعتماد يف دول شمال أفريقيا الناشئة وتشمل هذه
الدول ليبيا وتونس واجلزائر وموريتانيا .والتي لديها عدد من السمات املشتركة البيئية
واالقتصادية واالجتماعية ،وحاولت الدراسة حتقيق التقارب يف املستقبل القريب مع
معايير التقارير املالية الدولية لهذه الدول بالتنسيق مع واضعي هذه املعايير ،حيث تتأثر
عملية التنظيم بالعديد من العوامل ،مثل الثقافة والسياسة واالقتصاد وأيضا ً السلوكيات
االجتماعية .حيث إن محاولة اعتماد خطة املحاسبة يف املواءمة مع هذه املعايير توجد
بها فجوة بني التعامل مع هذه املعايير والتطور الالحق لها ،باإلضافة إلى عدد من العوامل
التي ميكن أن تؤدي إلى مشاكل عند تبني هذه املعايير ألول مرة مبا يف ذلك الثقافة والتعليم
وحجم التجارة الدولية ومصادر التمويل ،بينما توصلت دراسة ( )Owolabi & Lyoha 2012
إلى أن تطبيق معايير الدولية إلعداد التقارير املالية يف الدول األفريقية سيكون مفيداً
ملجموعة واسعة من أصحاب املصالح وتوفير مزيد من الثقة يف املعلومات ال��واردة يف
البيانات املالية وخلق فرص أفضل للوصول إلى العاملية ألسواق رأس املال واحلصول
على االستثمارات األجنبية .ويف ذات الوقت توصلت الدراسة إلى عدد من التحديات
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التي تواجه عملية تطبيق هذه املعايير متمثلة يف ضعف البنية التحتية املحاسبية للدول
األفريقية وضعف آليات اإللزام واختالف البيئة الثقافية وقلة اخلبرة والكفاءة املهنية
للمحاسبني .يف الوقت الذي بحثت فيه دراسة(  )Faraj & El - Firjani 2014عن العوامل
التي ميكن اعتبارها من التحديات أو الصعوبات التي تواجه تطبيق املعايير الدولية IFRS
يف ليبيا ،حيث ركزت الدراسة على الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية الليبي،
وذلك ألن هذه الشركات مطالبة بإعداد تقاريرها املالية وفقا للمعايير الدولية IFRS
باإلضافة إلى الدراسة التي أجراها(  )Zakari 2014يف نفس البيئة وتوصلت إلى أن
تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية بواسطة الشركات الليبية يواجهه بعض
التعقيدات والتحديات والتي منها ضعف النظام التعليمي املحاسبي باجلامعات الليبية،
وأيضا ً ضعف كفاءة املحاسبني الليبيني العلمية واملهنية ،والثقافة السائدة بالدولة الليبية،
ومشاكل أخرى متعلقة باجلوانب القانونية.
لذلك حتاول الدراسة اإلجابة على التساؤل التالي« :هل يؤثر تطبيق املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية يف شركات النفط الليبية ؟
 - 4أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير على تعزيز
خصائص املعلومات املحاسبية يف شركات النفط الليبية.
 - 5فرضية الدراسة:
اتساقا ً مع السؤال الرئيس لهذه الدراسة ،مت صياغة فرضية الدراسة على النحو
التالي:
«ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير على
تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية يف شركات النفط الليبية «
 - 6اجلانب النظري
حتظى املعايير الدولية  IFRSبأهمية بالغة باعتبارها مرجعية أساسية ملواجهة
متطلبات املمارسة املحاسبية ،وتوفر احللول للمشكالت التي تواجه املحاسبني الذين
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يحرصون على مراعاة نصوصها عند أداء مهامها؛ كما أن حتديد اجلهة املسؤولة عن
إصدارها ال يقل أهمية حتى تكون هذه املعايير مقبولة ومطبقة ،وبالتالي حتقق األغراض
املبررة لوجودها ،باإلضافة إلى ذلك أصبح الدخول يف التكتالت االقتصادية املتقدمة
مثل االحتاد األوروبي ،التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية ،التكتل االقتصادي اآلسيوي،
أو الدخول يف التكتالت االقتصادية يف الدول النامية مثل التكتل االقتصادي يف أمريكا
الالتينية ،االحتاد األفريقي ،مجلس التعاون اخلليجي للحصول على مزايا اإلنتاج بتوسيع
حجم السوق ،وتوجيه االستثمارات توجيها ً اقتصاديا ً سليما ً ومن أجل زيادة مستوى التنويع
اإلنتاجي يف الدول األعضاء ،يتطلب تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،حيث
إن ظاهرة التكتالت االقتصادية متثل إحدى وسائل مواجهة حتديات العوملة ،واملنافسة
العاملية (عبدالعظيم.)129 :2013 ،
ونظراً للمشاكل الناجتة عن غياب املعايير الدولية ،وكاستجابة لألزمات التي مر بها
مستخدمو التقارير املالية ،ظهرت احلاجة إلى تعميم املعايير الدولية  IFRSليلتزم بها
املحاسبون عند ممارستهم ملهنتهم؛ وبعبارة أخرى تقارب عاملي حول لغة مشتركة يف العالم
املالي (رزيقات.)180 :2014 ،
وتأسيسا ً على ذلك سيتم التركيز على العناصر التالية يف هذا اجلزء من الدراسة
وهي:
● احلاجة إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
● مزايا ومعوقات تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
● العوامل املؤثرة يف تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
● مفهوم وأهمية جودة التقارير املالية والعوامل املؤثرة عليها.
● العوامل املؤثرة على مستوى جودة التقارير املالية.
● خصائص املعلومات املحاسبية.
 1 - 6احلاجة إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
أدت التطورات املعاصرة يف بيئة األعمال إلى زيادة التبادل التجاري ،مع تعاظم قوة
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الشركات متعددة اجلنسيات وانتشارها يف العالم؛ وكذلك تدفق رؤوس األم��وال التي
تخطت عائق احلدود السياسية واالقتصادية ،ومتاشيا ً مع الواقع واحلاجة إلى تكييف
املحاسبة مع متطلبات العوملة ،ومع املتطلبات اجلديدة ملتخذي القرارات أقيمت العديد
من املبادرات التي تسعى إلى توفيق املعايير واملمارسات املحاسبية على املستوى الدولي،
وإيجاد مجموعة واحدة من املعايير ،واملمارسات املحاسبية التي توفر ملتخذي القرارات،
واملحللني الدوليني معلومات مالية متجانسة ،وقابلة للمقارنة وميكن االعتماد عليها
( .)Shima & Yang، 2012، P. 278; Zeghal. & Mhedhbi، 2006، P. 374فقد بدأ
مجلس معايير املحاسبة الدولية بتطوير مجموعة موحدة ذات جودة عالية ،ومقبولة
عامليا ً من معايير التقارير املالية ،باعتبارها أحد ضوابط إنتاج معلومات شفافة وكاملة
تعكس بوضوح الوضع احلقيقي للشركات بهدف حماية أصحاب املصالح من ناحية؛
وأعالم األسواق املالية من ناحية أخرى (أحمد)170 :2013 ،
متثل املعايير الدولية إلع��داد التقارير املالية  IFRSمجموعة متكاملة من املعايير
املحاسبية عالية اجلودة ،وقابلة للفهم وللتطبيق وتلبي املطالب لوجود شفافية وقابلية
للمقارنة يف أسواق راس املال العاملية ،وأن وضع معايير دولية للمحاسبة ميثل أداة مفيدة
لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة وأكثر أمناً؛ لذلك فإن غياب املعايير الدولية IFRS
سوف يؤدي إلى استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة ،وإعداد تقارير مالية كيفية
حسب الرغبة ،واختالف األسس التي حتدد وتعالج العمليات واألحداث املحاسبية للشركة
الواحدة والشركات املختلفة وصعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل املستفيدين
(العرود .)187 :2012 ،وقد عرفت املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية بأنها «مجموعة من
املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية  IASBتهدف
إلى حتقيق االتساق بني الدول املطبقة لها يف مجال إعداد التقارير املالية ،التي تتضمن
معلومات مالية قابلة للمقارنة وميكن االستناد إليها يف عملية اتخاذ القرارات» (جمعة،
 .)34 :2015لذلك يعود تنظيم العمل املحاسبي دوليا ً إلى مجموعة من األسباب التي أدت
لظهور احلاجة إلى املعايير املحاسبية على النحو التالي انظر إلى (صالح الدين152 :2012 ،
والسلماني:)394 :2012 ،
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 - 1زيادة التبادل التجاري ومعدالت التجارة العاملية :من متطلبات االنضمام ملنظمة
التجارة العاملية (  ،)WTO World Trade Organizationمبدأ الشفافية لتوفير
معلومات للمستثمرين ،وكذلك تطبيق معايير املحاسبة واملراجعة الدولية ،إذ سيؤدي
التزام الشركات مبجموعة عاملية من املعايير الدولية إلى اتساق أكبر من املعلومات
املالية املقدمة يف تقارير الشركات السنوية.
 - 2توسيع األنشطة ال��دول��ي��ة للشركات امل��ت��ع��ددة اجلنسيات :تعاظم قوة الشركات
املتعددة اجلنسيات لتشمل جميع أنحاء العالم ،سواء كان عن طريق إنشاء فروع
لها يف األقاليم وال��دول ،أو السيطرة على شركات تابعة ،وملعاجلة هذه األعمال
واألحداث االقتصادية على املستوى الدولي كان لزاما ً اتباع استراتيجيات معينة يف
مجال املعاجلة املحاسبية ،ملثل هذه األنشطة ،ومن هنا كانت الضرورة ملحة إليجاد
حلول للمشكالت املحاسبية على املستوى الدولي ،وبالتالي االجتاه نحو التوافق
املحاسبي الدولي الذي يحقق مصلحة الشركات الدولية ويسهل أعمالها.
 - 3زيادة الطلب الدولي على املعلومات املحاسبية :كان لنمو األسواق املالية وتطورها
وانفتاحها العاملي األثر الكبير يف قيام العديد من الشركات التي ترغب يف حتديد
القيمة السوقية لها بتبني استراتيجيات اتصال مالية قوية ،كفيلة بربطها مع
املستثمرين الهتماماتهم الكبيرة باملعلومات املالية ،التي تنشرها هذه الشركات
س��واء اخلاصة باإلفصاح عن نتائج أعمالها السنوية ،وأرب��اح أسهمها ،أو تلك
اخلاصة باإلفصاح عن توقعاتها املالية ،بناء على عمليات االستثمار التي قامت بها.
 - 4زيادة التكامل واالندماج الدولي يف مجال األسواق العاملية والتكنولوجيا ورأس املال:
يعد انتشار األسواق املالية من أبرز اخلصائص التي أصبح يتميز بها االقتصاد العاملي
يف اآلونة األخيرة ،خاصة يف الدول املتقدمة التي تعتمد عليها بشكل كبير ومباشر يف
مواجهة االحتياجات التمويلية ،التي تعبر عنها املؤسسات االقتصادية ،مبا تطرحه من
أسهم للحصول على أموال متكنها من الرفع من استثماراتها ،وهو ما ألزم الشركات
التي ترغب يف تسجيل أسهمها يف أسواق املال العاملية ،بأنه عليها أن تلتزم بتطبيق
معايير محاسبية موحدة ميكن فهمها من كافة املستثمرين واملقرضني الدوليني.
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 - 5زي���ادة ح��دة املنافسة العاملية :وهو ما يتطلب من منظمة التجارة العاملية بذل
اجلهود بالتنسيق مع املنظمات املهنية املهتمة مبهنة املحاسبة؛ إعداد معايير عاملية
للمحاسبة واملراجعة.
وأحد األسباب املهمة التي دفعت معظم الدول إلى التوجه نحو تبني املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية ،هي التطورات الهامة التي شهدتها أسواق رأس املال ومن هنا زادت
احلاجة إلى املعايير الدولية للمحاسبة بهدف (كامل والعاني:)6 :2014 ،
■ املقارنة تعتمد عملية اتخاذ القرار على املفاضلة بني البدائل املختلفة التي تتطلب
معلومات مالئمة مت إعدادها على أسس ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبوال
عاماً ،فوجود معايير محاسبية تساعد على إعداد البيانات املالية بشكل شفاف
وقابل للمقارنة يسهل عملية املفاضلة واتخاذ القرار.
■ تكلفة معاجلة املعلومات :عندما تعد التقارير املالية وفق معايير مختلفة ،ومتنوعة
يضطر مستخدمو التقارير املالية إلى ترجمتها على أسس موحدة ،مما يحملهم
تكلفة املعاجلة التي من املمكن جتنبها إذا ما مت إعداد البيانات املالية وفق أسس
وقواعد موحدة.
■ تضيق االختالف والتنوع يف املعاجلات املحاسبية املتبعة يف الشركات.
■ حماية املستثمر املحلي واألجنبي يف األس��واق املالية من خ�لال زي��ادة موثوقية
ومصداقية البيانات املالية.
 2 - 6مزايا ومعوقات تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية:
هناك توجها ً دوليا ً نحو تطبيق املعايير الدولية إلع��داد التقارير املالية ،واهتماما َ
من قبل اجلهات القائمة عليها مبتابعة وتطوير هذه املعايير ،وأن وضع هذه املعايير
يتم وفقا َ ملنهجية معينة ،وعندما تعتمد الشركات واملؤسسات املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية  IFRSفإنها بذلك تعتمد لغة التقرير املالي العاملية التي تؤهل الشركات
ومقروءا يف السوق العاملية ،وهذا يعني إمكانية الدخول
بأن يصبح تقريرها املالي مفهوما ً
ً
ألسواق رأس املال العاملية وتخفيض تكاليف انتقال األموال ،وتطوير التعاون الدولي وتلبية
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احتياجات الشركات متعددة اجلنسيات .وأك��دت دراس��ة ( )Horton et al 2013على
أن تبني معايير التقارير املالية الدولية باعتبارها معايير عاملية ،ستساهم يف تخفيض
االختالفات بني هذه التقارير يف الدول املختلفة ،وتدعيم قابلية املعلومات املالية للمقارنة،
وحتسني قدرتها التفسيرية كمؤشر ألداء الشركة ،وتخفيض تكلفتها وحتسني الشفافية،
واحلد من عدم متاثل املعلومات ،وزيادة جودة التقارير املالية ،كما تعطي اإلدارة فرصة
كبيرة للحد من ممارسات إدارة األرباح وعمليات الغش املرتبطة بالتنبؤات ،يف حني أشارت
دراسة (  )Madawaki 2012إلى أن تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يؤدي
إلى تسهيل العمليات املالية على النطاق الدولي ،ومن ثم املساهمة يف حتسني عوملة أسواق
راس املال ،وتقليل تكاليف ممارسة األعمال التجارية الدولية عن طريق احلاجة للحصول
على معلومات إضافية مما يساعد على عوملة االقتصاد.
وأصبح االلتزام بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية شرطا ً أساسيا ً من
شروط السماح للدخول يف التكتالت االقتصادية ،ومن أهمها االحتاد األوروبي ،وهو ما
أعطى املعايير الدولية أهمية بالغة ،ومن اكبر الدالئل على ذلك قيام الواليات املتحدة
األمريكية بعمل العديد من مشاريع التقارب بني ( )FASBو( ،)IASBلكي تكون الواليات
املتحدة األمريكية مشاركة وفاعلة يف صياغة املعايير الدولية التي ستلتزم بها ،وانتهاج
فكرة التقارب من الواليات املتحدة األمريكية ،وهو ما يعني أنه خالل فترة من الوقت سيتم
خفض االختالفات بني معايير املحاسبة األمريكية واملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
على النقطة التي تقوم فيها الشركات األمريكية بتبني  IFRSتلقائيا ً أو تكون قريبه جدا
منها (.)Ohlgart & Ernst، 2011، p. 39 - 40
يرى مؤيدو تبني وتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،أنها حتقق العديد من
الفوائد واملزايا والتي ميكن جلميع الدول االستفادة منها يف حتسني جودة التقارير املالية،
وأهم املزايا التي ميكن حتقيقها بصفة عامة نتيجة تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ،هو حتسني جودة املعلومات املالية وحتسني القابلية للمقارنة للمعلومات املحاسبية
على املستوى الدولي( . )Zeghal & Mhedhbi، 2006، p. 375وتسهيل العمليات املالية
على النطاق الدولي ،ومن ثم املساهمة يف حتسني عوملة أسواق رأس املال ،وتقليل تكاليف
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ممارسة األعمال التجارية الدولية عن طريق احلاجة للحصول على معلومات إضافية مما
يساعد على عوملة االقتصاد ( .)Madawaki، 2012، p. 152باإلضافة إلى توفير العديد
من اخلصائص يف التقارير املالية مثل الدقة والوقتية والشمول مما ميكن الشركات من
احلد من عدم متاثل املعلومات مما يساعد على تقليل املخاطر.
وتتعلق الصعوبات التي توجه تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مبدى
مالئمة البيئة االقتصادية ،والنظم القانونية ،وفعالية الهيئات املهنية ،وجودة التعليم
بصفة عامة والتعليم املحاسبي بصفة خاصة ،بجانب مشاكل اللغة ونقص املتخصصني
والفنيني املؤهلني على تنفيذ تلك املعايير ،وارتفاع تكلفة التطبيق ،وت��زداد حدة تلك
الصعوبات يف الدول النامية ،نتيجة وجود اختالفات بني تلك الدول بسبب بيئة أعمالها
)Alagiah & Cheng Lok، 2013، p. 22(.
كما أن مجلس معايير املحاسبة الدولية قام بوضع املعايير املحاسبية ولم يضع آليات
موحدة للتطبيق ،وإمنا فتح املجال أمام الدول لتضع اآلليات املالئمة لها مما يقلل من درجة
التوافق بني الدول ( )Ailemen & A.O، 2012، p. 305 - 306باإلضافة إلى أن التطبيق
الفعال للمعايير الدولية  IFRSيحتاج إلى تدريب كل من محاسبي ومراجعي احلسابات،
ومعدي املعلومات املالية ،حتى تتم عملية التبني بطريقة صحيحة ،وهذا التدريب يحتاج
إلى م��وارد ضخمة ال تتوافر لدى ال��دول النامية ،وهذا ميثل حتديا عند تبني املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية(.)Madawaki، 2012، p. 153
 3 - 6العوامل املؤثرة يف تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
ال تختلف العوامل املؤثرة يف تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يف الدول
املتقدمة عنها يف الدول النامية ،وأن االختالف بينهما ينحصر فقط يف اختالف درجة
تأثير تلك العوامل يف قرار التبني ،وفيما يلي أهم العوامل التي ميكن أن تؤثر على قرار
تبني وتطبيق تلك املعايير انظر إلى (أبو طالب:)49 :2013 ،
 - 1البيئة الثقافية :تؤثر البيئة الثقافية بشكل واض��ح على املمارسات املحاسبية
فالدول التي تتأثر بنفس القيم الثقافية غالبا ً ما تتبنى نفس املعايير املحاسبية مثال
املجتمعات ذات الثقافة االجنلوساكسونية سوف تكون أكثر ميال وأسرع جناحا ً عند
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تبني معايير IFRSنظراً الن غالبية أعضاء مجلس معايير املحاسبة املالية ينتمون
لتلك الثقافة؛ لذلك فان الدول املتقدمة التي تتواجد فيها تلك الثقافة كانت هي
األكثر جناحا ً يف تبني  ،IFRSبينما العوامل الثقافية املوجودة يف الدول النامية جتعل
عملية تبني تلك املعايير أكثر صعوبة ،وحتتاج لبذل مجهود أكبر إلمتام عملية التبني.
 - 2العامل االقتصادى :مستوى النمو االقتصادى الذى تتمتع به دولة ما له تأثير
إيجابى فى تطوير النظام واملمارسات املحاسبية بها ،وكلما منا اقتصاد دولة ما
كلما ظهرت احلاجة إلى وجود نظام محاسبي قوي ومتطور ،وهذا ما يدفع الدول
النامية إلى االجتاه لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،فكلما ارتفع
النمو االقتصادى للدولة زادت حاجتها إلى معايير محاسبية ذات جودة مرتفعة
تنعكس فى جودة التقارير املالية ،وذلك الحتياجها إلى معلومات أكثر موثوقية
للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي التقارير املالية.
 - 3توافر أس��واق رأس امل��ال :وجود أسواق املال يف أية دولة مؤشر على مدى تقدمها
اقتصادياً ،ويرتبط منو أسواق رأس املال بنمو الدولة ،وأهم حتد يواجه تبني IFRS
هو مدى قدرة تلك املعايير على تسهيل العمليات التي تتم داخل أسواق رأس املال،
بالشكل الذي يوفر احلماية ملصالح املستثمرين املتعاملني يف تلك األسواق يف جميع
أنحاء العالم.
 - 4مستوى التعليم :تبني الدول للمعايير الدولية يتطلب أن يكون لديها نظام تعليمي
يوفر خريجني مؤهلني ،وقادرين على فهم وتفسير وتطبيق تلك املعايير باإلضافة
إلى توافر مؤسسات تدريب متخصصة ،لديها البرامج التدريبية احلديثة.
 - 5النظام القانوني :تبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يتطلب وجود بنية
قانونية توفر غطاء يضمن إلزام الشركات بتبني تلك املعايير ،فأية دولة ترغب يف
تبني  IFRSينبغي عليها تهيئة نظامها القانوني جلعله قادراً على فرض االلتزام
بتبني تلك املعايير.
 - 6العوامل السياسية :تعد املعايير املحاسبية نتاجا للعوامل السياسية حيث تعكس
حالة التوزان بني املنطق العلمي واملمارسة العملية ،واملستوى االقتصادي واحلريات
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السياسية تعد من العوامل األساسية لتطور املمارسات املحاسبية؛ وتأتي أهمية
العوامل السياسية أيضا ً من أن قرار تبني  IFRSيصدر من احلكومة أو من الهيئات
السيادية يف الدولة ،أو يف املنطقة مثل حالة االحتاد األوروبي ،وبالتالي فكلما كان
النظام السياسي يف الدولة مييل نحو الدميقراطية كلما زاد االجت��اه نحو تبني
(. )IFRS
 - 7االن��ف��ت��اح على ال��ع��ال��م اخل��ارج��ي :كلما زاد انفتاح اقتصاد الدولة على العالم
اخلارجي ،كلما زادت الضغوط اخلارجية التي يتعرض لها االقتصاد ،وزاد مستوى
منو هذا االقتصاد ،ويعد تطبيق املعايير املحاسبية الدولية من أهم الوسائل ملواجهة
تلك الضغوط ،حيث إنه يسهل من عملية الوصول إلى األسواق العاملية للشركات
التي تستخدم تلك املعايير يف إعداد تقاريرها املالية املنشورة.
ومن خالل ما ذُكر بشأن العوامل املؤثرة يف تبني املعايير الدولية إلع��داد التقارير
املالية ،يتضح أن العوامل الثقافية تؤثر على عملية تبني املعايير الدولية ،سببها أن املعايير
الدولية للمحاسبة يتم إعدادها بناء على الظروف واملتغيرات البيئية للدول التي أعدتها
فيها ،أي على خلفيات إقليمية ودولية متباينة ينعكس فيها أثر النظام القانوني والضريبي
للدولة ،وكذلك وجود مجلس محاسبي مهني ،باإلضافة إلى أن مستوى التقدم االقتصادي
له اثر كبير يف عملية تبني املعايير الدولية يف الدول النامية إذ متيل ملكية الشركات إلى
فئة معينة ،باإلضافة إلى أن عددا كبيرا من الشركات تكون مملوكة للدولة ،لذلك هناك
احتمال ضئيل يف وجود عدد كبير من املحاسبني القانونيني الذين يزاولون املهنة ويعملون
على تطوير املهنة ،كما أن احلاجة إلى جذب املستثمرين األجانب تستدعي أن يكون يف
الدول املستثمر فيها نظام مقبول لتقدمي املعلومات املالية .وبذلك فإن األمر يتطلب اهتمام
الدولة بتطوير املهنة فيها ،من خالل دعم وجود منظمة مهنية قوية مستقلة ،حتاول مراعاة
ظروف الدولة يف حالة إشتراكها يف عملية مناقشة وإصدار وتفسير املعايير على املستوى
الدولي ،أو اتباع استراتيجية محددة يف حالة عدم اشتراكها ،للنظر فيما يصدر من مجلس
معايير املحاسبة الدولية  IASBللتوافق معها مبا ال يتعارض مع الظروف البيئية للدولة.
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 4 - 6مفهوم وأهمية جودة التقارير املالية والعوامل املؤثرة عليها
تعتبر اجلودة ( )Qualityبصفة عامة مفهوما فلسفيا واسعا ،يهدف إلى حتقيق التميز
فيما تقدمه الوحدة االقتصادية من خدمات ،أو منتجات ،مثل التقارير املالية ،والتي تعد
مبثابة وسيلة لتوصيل املنتج النهائي مخرجات للنظام املحاسبي للوحدة االقتصادية ،وهو
املعلومات املحاسبية التي يجب أن تكون مستوفية خلصائصها ،والتي تعد مبثابة مدخالت
لنماذج اتخاذ القرارات (نصر والصيريف.)7 :2015 ،

يختلف مفهوم اجل��ودة باختالف وجهات نظر وأه��داف منتجي ومستخدمي
محتوى هذه التقارير ،وال يوجد تعريف متفق عليه ملفهوم جودة التقارير املالية
( ) FRQ Financial Reporting Qualityوأساليب قياسها ،وتدور معظم مفاهيم
جودة التقارير املالية ،حول اعتبار هذه اجل��ودة جوهر له مظهر أخر يقاس به،
حيث يتم النظر جلودة اإلفصاح أو مالءمة املعلومات ألغراض قياس القيمة ،كانعكاس
جلودة التقارير املالية ،وتعددت مفاهيم اجل��ودة يف مجال التقارير املالية من وجهة
نظر املنظمات املهنية والباحثني املختصني .فقد عرفها احتاد للمحللني املاليني
( )FAF financial analysts federationعلى أنها تعني الوضوح والشفافية وتوافر
املعلومات يف التوقيت املناسب (حمادة.)682 :2014 ،
وعرف كل من ( )Dechow et al، 2010; Habib & Jiang،2015جودة التقارير املالية،
بأنها توفير معلومات أكثر عن خصائص األداء املالي للشركة ،التي تعتبر مالءمة التخاذ
قرارات معينة ،من خالل متخذ قرار معني.

كما تعني جودة التقارير املالية ،ما تتصف به املعلومات املحاسبية التي تشتمل عليها
تلك التقارير من مصداقية ،وما حتققه من منفعة ملستخدميها ،مع خلوها من التحريف
والتضليل وإعدادها يف ضوء مجموعة من املعايير القانونية ،والرقابية واملهنية ،والفنية مبا
يساعد على حتقيق الهدف من استخدامها ،وتتمثل املعايير القانونية يف االلتزام باللوائح
والقوانني املنظمة ،وتتضمن املعايير الرقابية ممارسة اجلهات املعنية مثل جلان املراجعة،
ومجالس اإلدارات واجلهات الرقابية لدورها ،أما املعايير املهنية فتتمثل بااللتزام مبعايير
املحاسبة واملراجعة وآداب وسلوك املهنة ،وأخيراً فإن املعايير الفنية تتضمن املالءمة
والثقة يف املعلومات املحاسبية (صالح.)393 : 2010 ،
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ولعل من أب��رز الدالئل على أهمية ج��ودة التقارير املالية اهتمام كل من ()IASB

و( )FASBبتحديد خصائص املعلومات املحاسبية بغرض الوصول إلى املعايير عالية
اجلودة ،ينتج عنها تقارير مالية جيدة؛ ونظراً ألهمية جودة التقارير املالية ،فقد تناولت
بعض الدراسات اآلثار اإليجابية املترتبة على حتقيق جودة التقارير املالية ،ومن أهمها
زيادة كفاءة االستثمار .فأشارت نتائج دراسة ( )Beatty et al، 2010، p. 1216إلى أن
الشركات التي تتصف بانخفاض جودة التقارير املالية ،تكون فرصها محدودة يف احلصول
على رأس املال الالزم لالستثمار ،فكلما زادت جودة التقارير املالية ،كلما انخفض األثر
السلبي للقيود التمويلية على االستثمار ،من خالل تخفيض عدم متاثل املعلومات ،مما
يشير إلى أهمية جودة التقارير املالية يف زيادة استثمارات الشركة ،وتخفيض تكلفة التمويل؛
باإلضافة لتأثير جودة التقارير املالية على كفاءة االستثمار ،يف حني بينت دراسة (Ferrero، 2014،
 )p. 52وجود تأثير إيجابي جلودة التقارير املالية على أداء الشركة ،بينما أشارت دراسة (Lin
 )et al.2014،p. 18إلى أن زي��ادة جودة التقارير املالية خفضت من اآلث��ار السلبية التي
تعرضت لها الشركات نتيجة األزمة املالية العاملية ،بينما هدفت دراسة (& Chakroun
 )Hussainey، 2014إلى تقدمي مجموعة من املحددات التي قد تساعد متخذي القرارات
وأصحاب املصالح يف احلكم على مدى جودة التقارير املالية ،وذلك من خالل استكشاف
محددات جودة اإلفصاح بالتقارير املالية التونسية ،وتوصلت الدراسة إلى أن استقالل
مجلس اإلدارة يؤثر بصورة إيجابية على جودة اإلفصاح.
وبناء على ذلك فإن زيادة جودة التقارير املالية تساعد على خفض مشاكل عدم متاثل
املعلومات وبالتالي زيادة ثقة املستثمرين ،مما يدعو قدرة الشركة على زيادة االستثمارات،
وخفض تكلفة االقتراض ،كما تزيد أهمية جودة التقارير املالية بالنسبة للشركات املقيدة
عن الشركات غير املقيدة بسوق املال.
 5 - 6العوامل املؤثرة على مستوى جودة التقارير املالية:
رغم أن حتقيق جودة التقارير املالية أصبحت هدفا ً يرغب فيه غالبية األطراف ذات
العالقة ،إال أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على مستوى جودة التقارير املالية ،ومن
أهمها :معايير املحاسبة املطبقة ،والبيئة القانونية ،والبيئة االقتصادية ،واجتاهات اإلدارة،
أنظر إلى (الرشيدي 2012 ،وأبواخلير:)2007 ،
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· معايير املحاسبة املطبقة :تعتبر املعايير املحاسبية املطبقة يف أي دولة محدداً جلودة
التقارير املالية ،وحددت البورصة األمريكية () SEC Securities and Exchange Commission
مجموعة من الشروط لضمان جودة املعايير املحاسبية (محلية أو دولية)؛ منها وجود
تنظيم جيد للهيئة أو اجلهة القائمة بإصدار املعايير ،وتوافر املوارد البشرية والفنية عالية
املستوى والرقابة الفعالة على مدى إلتزام الشركات باملعايير (أبواخلير .)26 :2007 ،وأكدت
أيضا ً ( )Jara et al، 2011على أن جودة املعلومات املحاسبية تختلف باختالف جودة
املعايير املحاسبية املطبقة فمعايير IFRSقد حتد من ممارسات إدارة األرباح وعدم متاثل
املعلومات بشكل أكبر من املعايير املحلية.
· البيئة القانونية :ميكن تقسيم الدول من حيث توجهها القانوني نحو املحاسبة إلى
الدول التي تستخدم القانون العام ،وفيها املحاسبة ال تعتمد على القانون ،واملحاسبون
واملنظمات املهنية هم الذين ينظمون قواعد املحاسبة ،مثل الواليات املتحدة األمريكية
وإجنلترا؛ وبالتالي فإن احتمالية اعتماد الدول ذات القانون العام ملعايير  IFRSأكبر من
دول القانون اخلاص ،فقد أشار الرشيدي ( )2012إلى وجود تأثير للبيئة القانونية على
جودة التقارير املالية ألن ،جودة التقارير املالية تكون أعلى يف الدول التي تسودها قواعد
نظام القانون العام ،مقارنة بتلك التي تسود فيها قواعد القانون اخلاص.
· البيئة االقتصادية ::فيما يتعلق بتأثير البيئة االقتصادية على جودة التقارير املالية أشار
الرشيدي ( )2012إلى أن أنتشار النظام الرأسمالي *1يؤدي إلى زيادة املشروعات اخلاصة وتنوع
طرق متويلها ،ولذلك فإن احتياجات مستخدمي التقارير املالية ،يف ظل هذا النظام تختلف عن
تلك التي حتتاجها األجهزة احلكومية يف املجتمعات االشتراكية ،وبالتالي تزداد احلاجة إلى
تقارير مالية ذات جودة توصل معلومات متكن مستخدميها من أتخاذ قرارات رشيدة.
· دوافع اإلدارة :يف ظل وجود احلرية املتاحة لإلدارة يف االختيار بني السياسات املحاسبية
البديلة للقياس واإلفصاح ،لذلك فمن املتوقع أن تخضع تلك االختبارات الجتاهات اإلدارة
ودوافعها ،ومن ثم ميكن استنتاج أن اجتاهات اإلدارة قد تؤثر على جودة التقارير املالية،
 * 1يتميز النظام الرأسمالي بامللكية اخلاصة لغالبية عناصر اإلنتاج ،ويعتمد على حرية امللكية الفردية ونشاط أسواق رأس
املال (الرشيدي.)11 :2012 ،
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فأشارت دراسة (أبواخلير )30 :2007 ،إلى أن اجتاهات اإلدارة تنشأ من الرغبة يف حتقيق
هدف أو أكثر منها تعظيم سعر سهم الشركة ،مقابلة توقعات املحللني أو تنبؤات اإلدارة
ذاتها ،لتخفيف أو منع التقلبات احلادة يف أسعار أسهم الشركة.
 6 - 6خصائص املعلومات املحاسبية
متثل خصائص املعلومات املحاسبية أح��د املقومات األساسية لإلطار املفاهيمي
للمحاسبة املالية ،واملستوى الثاني من مستويات اإلطار النظري للمحاسبة ،وهي مبثابة
الصفات أو املعايير الفنية التي متثل حلقة الوصل التي تربط بني الهدف الرئيسي إلعداد
التقارير املالية من ناحية ،ومفاهيم القياس واالعتراف (الفروض ،املبادئ ،واملحددات) من
ناحية أخرى ،كما أنها تعد من السمات واملزايا التي يجب أن تتمتع بها املعلومات املحاسبية
وجتعلها أكثر فائدة وذات جدوى التخاذ القرارات االقتصادية من قبل املستخدمني ،ومن
ثم ترشيد قراراتهم االستثمارية (جوده .)90 :2015 ،وعرفت خصائص املعلومات املحاسبية
على أنها «املعلومات التي تكون مفيدة ،حيث تكون ذات ارتباط أو عالقة بني مستخدمي
املعلومات املحاسبية وبني القرارات التي يتخذونها ،وهذا الربط يقصد به نوعية املعلومات
التي تسمح بصورة معقولة ملستخدميها ،أو الصفات التي يجب توافرها يف املعلومات
املحاسبية حتى تتمكن من حتقيق أهداف مستخدمي هذه املعلومات يف اتخاذ مختلف
القرارات» (محمود ودباش.)87 :2016 ،
 - 1أنواع خصائص املعلومات املحاسبية
يتمثل الهدف الرئيسي من حتديد مجموعة من اخلصائص للمعلومات املحاسبية هو
وجود ـوتوافر مجموعة من املعايير أو املقاييس التي جتعل املعلومات املحاسبية مفيدة
ملستخدمي تلك املعلومات ،فإذا ما توفرت هذه اخلصائص يف املعلومات املحاسبية أمكنها
تقييم مستوى جودة املعلومات املحاسبية ،وإفادة مستخدمي املعلومات ،ومن ثم حتقيق
األهداف املنشودة (الباز .)135 :2012 ،ولكي تكون املعلومات املالية مفيدة ،يجب أن تكون
مالءمة ،ومتثل بصدق ما تقصد متثيله ،ويتم تعزيز فائدة املعلومات املالية إن كانت قابلة
للمقارنة ،والتحقق والفهم ،ومقدمة يف الوقت املناسب حيث يقسم اإلط��ار املفاهيمي
للتقارير املالية ( )IFRS Foundation & IASB، 2015خصائص املعلومات املالية املفيدة إلى
مجموعتني هما .أنضر إلى (املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي  -اطار مفاهيم التقرير املالي ،2016 ،اجلزء أ:)7 :
338

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3483466

أثر تطبيق املعايري ادلويلة إلعداد اتلقارير املايلة ىلع تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية  -دراسة تطبيقية
■ د .محمد أبوالقاسم زكري ■ أ.سعاد عياش علي امعرف

املجموعة األول��ى :هي اخلصائص األساسية وتتكون من املالءمة والتمثيل الصادق
واملجموعة الثانية :هي اخلصائص املعززة أو الداعمة للخصائص األساسية وتشمل
القابلية للمقارنة والقابلية للتحقق ،والتوقيت املناسب ،والقابلية للفهم؛ وفيما يلي بيان
لتلك اخلصائص.
 .1اخلصائص األساسية Fundamental qualitative characteristics

وتشمل اخلاصيتان التاليتان يف:
· املالءمة  :Relevanceحتى تكون املعلومات املالية املعروضة مالءمة ،يجب أن تكون
ذات صلة بالقرار ،وبالتالي تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمني ،وحتدث فرقا
يف تلك القرارات مبساعدتهم يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة واملستقبلية ،أو تعديل
عملية التقييم السابقة ،وحتى تتسم املعلومات املحاسبية باملالءمة ،يجب أن تكون لها
أو أن تتوافر بها خاصيتني نوعيتني فرعيتني ،وهما القيمة التنبؤية ،والقيمة التأكيدية،
فخاصية القيمة التنبؤية  Predictive valueتشير إلى قدرة املعلومات املحاسبية على
حتسني مقدرة متخذ القرار على التنبؤ بنتائج األحداث ،ويكون للمعلومات دور تنبؤي إذا
كان من املمكن استخدامها من قبل مستخدمي املعلومات للتنبؤ باألحداث االقتصادية،
واألداء املتوقع للشركة يف الفترات القادمة وبقدرة الشركة يف مواجهة األحداث واملتغيرات
املستقبلية غير املتوقعة ،يف حني تشير خاصية القيمة التأكيديةConfirmatory Value /
إلى قدرة املعلومات املحاسبية يف التأثير على متخذي القرارات ،سواء كان هذا التأثير من
خالل التأكيد أو التصحيح لتنبؤات نتائج األحداث األرباح السابقة مثالً املرتبطة بالنشاط
السابق فتتوفر يف املعلومات املالية إذا كانت توفر تغذية عكسية حول التقييمات السابقة
سواء بتأكيدها أو تغييرها (أبو خزنة.)401 :2014 ،
وترتبط مالءمة املعلومات بطبيعة املعلومات ،وأهميتها النسبية ،فهناك بعض احلاالت
بناء على طبيعة املعلومات ،مثل اإلفصاح عن قطاع
تكون فيها املعلومات املالية مالءمة ً
عمل أو قطاع جغرايف جديد له تأثير على تقييم املخاطر ،والفرص املتوقعة بغض النظر
عن أهميته النسبية ،ويف حاالت أخرى ،فإن طبيعة البند وأهميته النسبية تعتبر مهمة مثل
حتديد قيمة املخزون ضمن فئات متجانسة ،وتعتبر املعلومات مادية ذات أهمية نسبية إذا
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كان حذفها أو حتريفها ميكن أن يؤثر على القرارات االقتصادية التي ميكن أن يتخذها
املستخدمون ،اعتماداً على التقارير املالية ،ولم يحدد مجلس معايير املحاسبة الدولية،
معيارا أو نسبة محددا لألهمية النسبية ،حيث يعود ذلك حلجم الشركة ،وطبيعة عملياتها
وغيرها من العوامل (حسني)275 :2015 ،

· التمثيل ال��ص��ادق  :Faithful Representationلكي تتصف املعلومات املحاسبية
باملصداقية ،يجب أن تعبر بصدق عن العمليات املالية واألح��داث األخرى التي حدثت
يف الشركة ،والظواهر الواجب أن تعبر عنها بصورة معقولة ،أي يجب أن تعبر املعلومات
املالية املفيدة عن الظواهر التي متثلها وأن تكون ممثلة للواقع ولعمليات وأحداث قد متت
فعالْ بناء على عملية تبادل حقيقية ،معززة بوثائق ومستندات تدل على حدوثها بالقيم
التي ذكرت بها بدقة دون غل ٍّو أو نقصان أو حتريف أو تدخل للحكم الشخصي (اجلعارات،
.)207 :2012

وحتى تتسم املعلومات املحاسبية بالتمثيل الصادق ،يجب أن تتوافر بها ثالث خصائص
وهي االكتمال واحلياد واخللو من األخطاء الهامة واملؤثرة ،وال يتوقع أن تتحقق هذه الصفات
بالكامل لكن املقصود أن تتحقق ألقصى قدر ممكن فخاصية االكتمال  Completionتشير
إلى الشمولية واالتزان ،أي تغطية املعلومات املحاسبية لكافة اجلوانب ،وعدم وجود نقص
يف املعلومات املقدمة إلى متخذي القرارات ،والتي ميكن أن جتعلها خاطئة أو مضللة ،مما
يخفض ذلك من درجة مالءمتها التخاذ القرارات ،وتصبح غير معبرة بصدق عن العمليات
املالية واألحداث األخرى بالشركة ،مع مراعاة عدم زيادة حجم تلك املعلومات إلى احلد
الذي تصبح عنده غير اقتصادية ،وغير مفيدة ،مما يعوق الوصول للقرار املناسب ،وبحيث
تكون التكلفة التي يتحملها متخذ القرار يف سبيل احلصول عليها أقل من العائد املتوقع
من استخدام هذه املعلومات ،أم��ا خاصية احلياد Neutralityتشير إلى أن املعلومات
املحاسبية حتى تكون معبرة بصدق عن كافة العمليات واألحداث األخرى بالشركة ،يجب
أن تكون موضوعية أي غير متحيزة حيال املصالح املتعارضة ملستخدميها ،بحيث ال يتم
إعداد وعرض التقارير املالية خلدمة طرف أو جهة معينة من مستخدمي هذه التقارير
على حساب األطراف أو اجلهات األخرى ،أو للتأثير على اتخاذ القرارات لتحقيق نتيجة
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محددة سلفاً ،وإمنا لالستخدام العام ودون حتيز شخصي ،يف حني تشير خاصية اخللو
من األخطاء الهامة واملؤثرة واحل��ذف Free From Eeeors and Omission /إلى أن
املعلومات املحاسبية املعروضة يف التقارير املالية وحتى تكون معبرة بصدق عن كافة
العمليات واألحداث األخرى بالشركة ،يجب أن تخلو من األخطاء الهامة واملؤثرة واحلذف،
وأن املراحل املستخدمة إلنتاج تلك املعلومات املفصح عنها ،قد مت اختيارها وتطبيقها
بدون أي أخطاء أو حذف .
 .2اخلصائص املعززة للمعلومات املحاسبية Enhancing qualitative characteristics of Accounting Information

تتمثل اخلصائص املعززة للمعلومات املحاسبية يف أربع خصائص نوعية ،وهي القابلية
للفهم ،القابلية للمقارنة ،القابلية للتحقق ،والتوقيت املناسب ،ويتم تناول هذه اخلصائص
على النحو اآلتي ،انظر إلى (املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،2016 ،اجلزء أ:)29 : ،

· القابلية للفهم  :Understandabilityتعني قابلية الفهم للمعلومات املحاسبية ،ان يتم
تصنيف وعرض املعلومات بشكل واضح ودقيق ،وتعد إحدى اخلصائص املعززة للمعلومات
املحاسبية الواردة بالتقارير املالية ،هي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني وحتقيقا ً
لهذا الغرض ،فإنه من املفترض أن يكون لدى املستخدمني قدر معقول من الدراية والوعي
واملعرفة باألعمال واألنشطة االقتصادية واملحاسبية ،مع توافر الرغبة لديهم يف بذل
اجلهد الكايف لدراسة املعلومات املحاسبية املقدمة يف التقارير املالية للشركة ،وبقدر
معقول من العناية واالهتمام ،وبصورة متكنهم من فهم هذه املعلومات دون لبس أو غموض،
وتساعدهم يف تقييم مستوى منفعتها ،كما يجب أن تكون املعلومات املالية املعروضة بعيدة
عن التعقيد والصعوبة ،إال أن ذلك ال يعني عدم عرض املعلومات املحاسبية املتعلقة
بالعمليات واألح��داث املعقدة التي يجب أن تضمينها للتقارير املالية إذا كانت مالئمة
حلاجات متخذي القرارات ،كما يف بعض عمليات األدوات املالية مثل املشتقات املالية،
ولكن يجب أن تكون معروضة بشكل سهل وواضح ومفهوم ما أمكن.

· القابلية للمقارنة  :Comparabilityتشير خاصية القابلية للمقارنة إلى إمكانية
مقارنة مستخدمي التقارير املالية للمعلومات املحاسبية الواردة بها لفترة مالية معينة
مع فترة ،أو فترات مالية أخرى سابقة لنفس الشركة ،أو لشركات أخرى ولنفس الفترة،
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ويستفيد مستخدمو املعلومات املحاسبية من إج��راء املقارنة ألغ��راض ترشيد اتخاذ
القرارات االقتصادية وتتبع أداء الشركة ،وحتديد االجتاهات والتغيرات يف مراكزها املالية
من فترة الى أخرى ،وبذلك تقتضي عملية املقارنة الثبات يف استخدام وتطبيق نفس
السياسات واملعايير واملبادئ املحاسبية من فترة الى أخرى ،مع ضرورة إعالم مستخدمي
تلك املعلومات عن أية تغييرات قد حتدث يف هذه السياسات ،أو املعايير أو املبادئ وآثار
هذه التغيرات على املركز املالي للشركة.

· القابلية للتحقق  :Verifiabilityتركز خاصية القابلية للتحقق على ضرورة أن تتصف
املعلومات املحاسبية باملوضوعية ،وذلك من خالل إمكانية التحقق من موضوعية معايير االختيار
بني املقاييس املحاسبية ،بحيث ميكن الوصول إلى نفس النتائج من قبل أكثر من مستخدم ،إذا
ما مت استخدام نفس الطرق واألساليب التي استخدمت يف قياس تلك املعلومات ،وبذلك متثل
هذه اخلاصية أداة فعالة وناجحة يف احلد من التحيز يف القياس املحاسبي.

· التوقيت املناسب  :Timelinessيقصد بخاصية التوقيت املناسب تقدمي نفس املعلومات
املحاسبية إلى كافة متخذي القرارات يف التوقيت املالئم ،ودون حدوث أي تأخير غير ضروري،
وذلك قبل أن تفقد هذه املعلومات مبرور الزمن قيمتها ،ومنفعتها أو قدرتها على التأثير يف
عملية اتخاذ القرار ،وكما هو معروف فإن املعلومات تفقد قيمتها بشكل سريع يف عالم التجارة
واملال ،فأسعار السوق مثال يتم التنبؤ بها على أساس تقديرات املستقبل كما أن البيانات عن
املاضي تساعد يف إجراء التنبؤات املستقبلية ،ولكن مع مرور الوقت وعندما يصبح املستقبل
هو احلاضر ،تصبح معلومات املاضي وبشكل متزايد غير مفيدة التخاذ القرارات.

ومن خالل العرض السابق خلصائص املعلومات املحاسبية ،يتطلب اإلطار املفاهيمي
أنه البد من توافر خاصيتي املالءمة والتمثيل الصادق يف املعلومات املحاسبية ،ومن دونهما
أو يف غياب إحداهما تفقد املعلومات املحاسبية قيمتها ،وذلك على اعتبار أن هناك
عالقة متداخلة بني تلك اخلاصيتني وتوافرهما معاً ،أي عدم إمكانية جتاهل خاصية
على حساب أخرى ،وبدرجة عالية من التأكد بصفتهما اخلصائص األساسية للمعلومات
املحاسبية ،إذ أنه ال يتصور جدوى املعلومات املحاسبية ملستخدميها إال يف ضوء اتصافها
بناء على األسس والقواعد التي
بهذه اخلصائص ،وال يعني إعداد املعلومات املحاسبية ً
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تتضمنها املعايير املحاسبية ،إذا لم تتصف مبستوى جودة عال للخصائص األساسية
للمعلومات املحاسبية.
 - 2مشاكل ومحددات تطبيق خصائص املعلومات املحاسبية:
هناك محددان رئيسيان الستخدام خصائص املعلومات املحاسبية هما( :صالح.)76 :2009 ،

 .1األه��م��ي��ة النسبية :أصبحت األهمية طبقا ً لإلطار الفكري املشترك قيد على
املعلومات ،ومفهوم األهمية النسبية يجب أن يخضع لرؤية مستخدمي املعلومات
املحاسبية ،فطاملا أن املعلومات ذات أهمية نسبية بالنسبة لهم ،وضمن احتياجاتهم
األساسية فالبد من تلبيتها.
 .2التكلفة  /العائد :جاءت كقيد على خصائص جودة املعلومات املحاسبية ،حيث
أشارت أنه يجب النظر فيما إذا كان ميكن خفض درجة إحدى اخلصائص خلفض
التكلفة ،ولكن يف ض��وء ما يتلقاه معد املعايير من معلومات من املستخدمني
واألكادمييني عن طبيعة وكمية الفوائد ،والتكاليف املتوقعة من هذا املعيار.
ويغلب على هذين املحددين الصفة الكمية ،واألهمية النسبية لكل خاصية سوف
حتددها ظ��روف احل��ال ،كما أنها سوف تختلف من شخص إلى آخ��ر ،فعادة ما يحدد
مستخدم القرار طبيعة وأهمية املعلومات بالنسبة له.
 - 7الدراسة امليدانية
يتناول هذا اجلزء من الدراسة اجلانب العملي حيث مت اتباع املنهج الوصفي االستداللي
نظراً ملالئمته لطبيعة الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،واعتمد على أسلوب الدراسة
امليدانية من خالل إع��داد استمارة استقصاء ،وتطبيق األساليب اإلحصائية الالزمة،
واقتصرت الدراسة على الشركات العاملة يف مجال القطاع النفطي يف ليبيا ،ونظراً لكثرة
عدد الشركات الليبية العاملة يف هذا القطاع وتنوعها على مستوى الدولة مت التواصل
فقط مع  21شركة تعمل يف هذا القطاع ،فقد واجه الباحثان عدداً من املحددات ،أهمها:
الوضع األمني السياسي الراهن بالدولة الليبية ،فالكل يعلم باألحداث التي تعرضت
لها ليبيا مؤخراً والتبدل السياسي الذي لم تتضح معامله بشكل نهائي لغاية إعداد هذه
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الدراسة ملا قد يكون له انعكاس سلبي إلى حد ما على هذه الدراسة؛ باإلضافة إلى تأثر
السوق الليبي والشركات الصناعية باألحداث السياسية ،لذلك كان هناك صعوبة كبيرة يف
احلصول على املعلومات ولم تتمكن كذلك من التواصل مع باقي الشركات.
 1 - 7مجتمع وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات:
متثل مجتمع الدراسة يف امل��دراء املاليني واملراجعني واملحاسبني بالشركات الليبية
العاملة يف مجال القطاع النفطي ،ومت التواصل مع  21شركة تعمل يف هذا القطاع،
وقد بلغ مجتمع هذه الدراسة ( )978فردا تقريباً ،ومت اختيار عينة الدراسة بالطريقة
العشوائية الطبقية ،واعتمد على استمارة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات ،حيث أعدت
االستمارة يف شكل مجموعة من األسئلة التي ميكن من خاللها دراسة وحتليل اإلجابات
لتحقيق أهداف الدراسة ،وعند تصميم استمارة اإلستبيان مت استخدام مقياس ليكرت
اخلماسي ،وهو مقياس ترتيبي من خمس درجات لتحديد أهمية كل بند من بنود استمارة
االستبيان وتضمنت أسئلة استمارة االستبيان ،على مجموعة أسئلة تتعلق بأثر تطبيق
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية ،ومت
توزيع عدد  407استمارة استبيان ،ولم يتم تلقي الرد على حوالي  97استمارة أي حوالي
 % 24من إجمالي االستمارات املوزعة ،ومت استبعاد عدد  11استمارة أي بنسبة % 3
من إجمالي االستمارات نتيجة عدم اإلجابة بوضوح على معظم األسئلة ،وبذلك يكون
عدد االستمارات اخلاضعة للدراسة والتحليل اإلحصائي ( )299استمارة أي ما نسبته
( ) % 73.46من عدد االستمارات املوزعة.
 2 - 7األساليب اإلحصائية املستخدمة.
لبيان مدى استجابة عينة الدراسة ألسئلة أداة القياس مت االعتماد على أسلوب
اإلحصاء الوصفي من أجل حتليل البيانات واختبار الفرضية القائمة عليها الدراسة وذلك
باستخدام البرنامج اإلحصائي ،ومت استخدام األساليب اإلحصائية مثل الوسط احلسابي
والتكرارات والنسبة الترجيحية وذلك لوصف آراء عينة الدراسة ،وكذلك مت استخدام
االنحراف املعياري لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطها احلسابي ،واختبار الفا كرونباخ
واختبار كا 2حلساب الفروق بني التكرارات . Chi - Square Test
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 - 1صدق وثبات استمارة االستبيان
مت حساب معامل ثبات الفا كرونباخ (  ) Cronbch Alphaلعبارات االستبيان للتأكد
من ثباتها ومت استخدام الصدق الذاتي من خالل حساب اجلذر التربيعي ملعامل ثبات الفا
كرونباخ للتأكد من صدق عبارات االستبيان قيد البحث
اجلدول رقم ()1نتائج معامالت الثبات والصدق ملتغيرات الدراسة
املتغيرات

قيمة معامل ثبات الفا كرونباخ

معامل الصدق

أثر تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
على جودة التقارير املالية

0.868

0.932

املالءمة

0.872

0.934

التمثيل الصادق

0.843

0.918

القابلية للمقارنة

0.889

0.943

القابلية للفهم

0.843

0.918

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن جميع قيم معامالت الثبات والصدق مقبولة ألنها أكبر
من  0.7مما ميكن من االعتماد على استمارة االستبيان يف قياس املتغيرات قيد الدراسة
وإجراء التحليالت اإلحصائية عليها.
 - 2اختبار فرضية الدراسة
«يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية»
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اجلدول رقم ( )2النسبة الترجيحية وداللة الفروق بني استجابات العينة ألثر تطبيق املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية
موافق جد ًا

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق إطالق ًا

الوسط احلسابي

االنحراف املعياري

النسبة الترجيحية

كا
2

العدد

%
العدد
%
العدد
%
العدد
%
العدد
%

197
197

%2
6
% 1.7
5
%4
11
% 36
106
% 57
%3
8
%4
11
%4
13
% 21
64
% 68

182

%3
8
% 3.3
10
%5
16
% 26
77
% 63

4.43
4.44
4.48

188

%2
5
% 3.3
10
%4
11
% 30
91
% 61

4.45

0.85
0.94
0.81
0.94

171

%4
12
%2
7
%3
9
% 25
74
% 66

4.46

0.97

% 89.23
% 89.10
% 88.56
% 88.83
% 89.63

203

%3
9
% 1.70
5
% 3.3
10
% 26
78
% 66

4.50

0.88

% 90.03

*455.16
*446.13
*397.51
*398.21
*380.92
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1

6

ت��ش��ت��م��ل ال���ت���ق���اري���ر امل��ال��ي��ة
امل��ع��دة وف��ق��ا ل��ه��ذه املعايير
ع����ل����ى ج���م���ي���ع امل���ع���ل���وم���ات
امل����ح����اس����ب����ي����ة ال�����ض�����روري�����ة
للمستخدمني

2

5

تعبر املعلومات املحاسبية
وفق ًا لهذه املعايير بصدق
ع���ن ال��ع��م��ل��ي��ات واألح�����داث
االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي ق��ام��ت
بها الشركة.

3

4

متتاز املعلومات املحاسبية
وفق ًا لهذه املعايير بقدرتها
ع����ل����ى إح����������داث ت���غ���ي���ي���ر يف
إجتاه القرار املراد اتخاذه.

4

3

تزيد املعلومات املحاسبية
وف����ق���� ًا ل���ه���ذه امل���ع���اي���ي���ر م��ن
درج�����ة ال���ت���أك���د مب���ا يخص
بدائل القرار.

4

2

تطبيق هذه املعايير يؤدي
إل��ى زي��ادة القدرة التنبؤية
مل���س���ت���خ���دم���ي امل���ع���ل���وم���ات
امل����ح����اس����ب����ي����ة ب���ال���ن���ت���ائ���ج
املستقبلية

1

1

تساعد املعلومات املحاسبية
وفق ًا لهذه املعايير متخذي
ال����������ق����������رارات ع�����ل�����ى ت���ع���زي���ز
التوقعات احلالية وإح��داث
تغيير فيها.

الترتيب النسبي

الفقرات
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206
187

%3
8
%4
11
%4
13
% 21
64
% 68

4.48

231

%3
8
% 4.7
14
%4
12
% 19
56
% 70
%4
12
%2
7
%3
9
% 25
74
% 66

4.46

0.97
0.94

209

%2
6
%3
9
%3
9
% 15
44
% 77

4.62
4.48

0.97

% 89.70
% 89.23
% 89.63

197

%2
6
% 3.3
10
%2
7
% 30
89
% 63

4.47

0.86
0.85

% 92.44

*629.01
*490.65
*446.13
*464.53

203

%3
8
%5
15
%6
18
% 17
52
% 69

4.45

1.00

% 88.96

*421.32

% 89.50

*466.10

3

12

ي��������ؤدي ت���ط���ب���ي���ق امل���ع���اي���ي���ر
ال�������دول�������ي�������ة إل����������ى ش����م����ول
التقارير املالية على كافة
امل�����ع�����ل�����وم�����ات امل���ح���اس���ب���ي���ة
وجتنب التفاصيل الزائدة
مم�����ا ي��������ؤدي إل�������ى س���ه���ول���ة
فهمها وإدراك محتواها.

2

11

ت����وف����ر امل���ع���اي���ي���ر ال���دول���ي���ة
تقارير مالية مفهومة من
قبل مستخدميها.

1

10

متكن التقارير املالية املعدة
وفقا للمعايير الدولية من
إجراء املقارنات مع الفترات
امل����ال����ي����ة ال����س����اب����ق����ة ل��ن��ف��س
ال����ش����رك����ة وم�������ع ال����ش����رك����ات
األخرى

2

-9

ي���س���اع���د ت��ط��ب��ي��ق امل��ع��اي��ي��ر
امل���ح���اس���ب���ي���ة ع���ل���ى إج������راء
املقارنات من أجل التقييم
ال���ن���س���ب���ي ل����ل����أداء وامل����رك����ز
املالي للشركات

2

-8

يوفر تطبيق ه��ذه املعايير
م�����ع�����ل�����وم�����ات خ�����ال�����ي�����ة م���ن
األخطاء.

1

-7

تتسم املعلومات املحاسبية
وف�������ق������� ًا ل������ه������ذه امل����ع����اي����ي����ر
ب��احل��ي��ادي��ة وع����دم التحيز
مم����ا ي���س���اع���د ع���ل���ى ات���خ���اذ
قرارات سليمة.

*دال عند 0.05

يتبني من اجلدول رقم ( )2أن آراء عينة الدراسة كانت دالة إحصائيا ً يف جميع الفقرات
املتعلقة مبالءمة املعلومات املحاسبية لصالح االختيار موافق جداً عند مستوى معنوية
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 0.05حيث كانت قيم كا 2دالة إحصائيا ً عند مستوى معنوية  ،0.05وبنسبة ترجيحية
تتراوح ب�ين % 88.56إلى  ، % 90.03مما يشير للتأثير اإليجابي لتطبيق املعايير
الدولية على خاصية مالئمة املعلومات املحاسبية وفقا آلراء عينة الدراسة ،كما يتضح من
اجلدول أن آراء عينة الدراسة كانت دالة إحصائيا ً فيما يتعلق بالعبارات اخلاصة بخاصية
التمثيل الصادق لصالح االختيار موافق جداً عند مستوى معنوية  0.05حيث إن قيم
كا 2دالة إحصائيا ً عند مستوى معنوية  0.05وبنسبة ترجيحية تتراوح بني % 88.83
إلى  ، % 89.63مما يشير للتأثير اإليجابي لتطبيق املعايير الدولية على تعزيز خاصية
التمثيل الصادق للمعلومات وفقا آلراء عينة الدراسة ،كما تشير نتائج اجلدول السابق
أن آراء عينة الدراسة كانت دالة إحصائيا ً يف جميع العبارات املتعلقة بخاصية القابلية
للمقارنة للمعلومات املحاسبية لصالح االختيار موافق جداً عند مستوى معنوية 0.05
حيث إن قيم كا 2دالة إحصائيا ً عند مستوى معنوية  0.05وبنسبة ترجيحية تتراوح بني
 % 89.70إلى  % 92.44مما يشير للتأثير اإليجابي لتطبيق املعايير الدولية على تعزيز
خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات املحاسبية وفقا آلراء عينة الدراسة ،كما كانت آراء
عينة الدراسة دالة إحصائيا ً فيما يتعلق بعبارات خاصية القابلية للفهم لصالح االختيار
موافق جداً عند مستوى معنوية  0.05حيث إن قيم ك��ا 2دالة إحصائيا ً عند مستوى
معنوية  0.05وبنسبة ترجيحية تتراوح بني  % 89.23إلى  % 89.63كما تتضح
من اجلدول السابق ،مما يشير للتأثير اإليجابي لتطبيق املعايير الدولية على خاصية
القابلية للفهم للمعلومات املحاسبية ،واتفقت عينة الدراسة بدرجة دالة إحصائيا ً على ان
تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يؤثر إيجابيا ً على تعزيز خصائص املعلومات
املحاسبية لتحقيق جودة التقارير املالية وبنسبة ترجيحية مرتفعة تتراوح بني % 88.56
إلى  % 92.44وهى نسبة مرتفعة جداًـ ،أي أن هناك أثرا إيجابيا دا داللة إحصائية
معنوية لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على تعزيز خصائص املعلومات
املحاسبية وفقا الستجابات عينة الدراسة وبذلك يتم قبول الفرضية البديلة التي تنص
على أنه (:يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير
على تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية يف شركات النفط الليبية)
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 - 8النتائج والتوصيات:
أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على
تعزيز خصائص املعلومات املحاسبية ،حيث تساعد املعلومات املحاسبية املعدة وفقا ً
للمعايير الدولية متخذي القرارات على تعزيز التوقعات احلالية وإحداث تغيير فيها ،كما
يساعد تطبيقها على إجراء املقارنات من أجل تقييم األداء املالي للشركات .عليه توصي
الدراسة بضرورة التحول إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية إلنتاج معلومات
محاسبية ذات جودة .والعمل على رفع مستوى الشفافية يف املجتمع الليبي والتحسني من
شروط القيد يف سوق املال الليبي ،مبا يضمن تقدمي إفصاحات عادلة جلميع املستثمرين.
باإلضافة إلى إعادة النظر يف التشريعات والقوانني التي كانت تعمل يف ظل االقتصاد
املوجه ،منها النظام التشريعي واالقتصادي ،والعمل على عدم تدخل أجهزة الدولة يف سوق
األوراق املالية إال مبا يسمح تنظيمه.
املراجع:
أوالً :املراجع العربية
 .1أبو خزنة ،إيهاب محمد )2014( ،القيمة املالئمة للمعلومات املحاسبية وأثر هيكل امللكية عليها
بالشركات املدرجة بالبورصة املصرية ،املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد الثاني ،كلية
التجارة ،جامعة عني شمس ،القاهرة.
 .2أبو طالب ،احمد محمد (« )2013دراسة حتليلية للدوافع والعوامل التي تؤثر يف اتخاذ قرار
االلزام بتبني املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRSيف الدول النامية» مجلة املحاسبة
املصرية السنة الثالثة ،العدد السادس ،كلية التجارة  -جامعة القاهرة.73 - 1 ،
 .3أبواخلير ،مدثر طه ( »)2007أثر معايير املحاسبة الدولية والعوامل النظامية على جودة التقارير
املالية :دراسة ميدانية عن تطبيق معيار االنخفاض يف قيمة األصول» مجلة التجارة والتمويل،
العدد الثاني ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،ص .60 - 1
 .4أحمد ،عادل حسني ثابت (« )2013املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRSولغة تقارير
األعمال املوسعة  XBRLواألثر على اإلفصاح والشفافية وق��رارات املستثمرين» ،مجلة الفكر
املحاسبي ،املجلد السابع عشر ،اجلزء األول ،كلية التجارة ،جامعة عني شمس ،ص - 167
.198
 .5الباز ،ماجدة مصطفى على ( « )2012ج��ودة التقارير املالية يف ضوء خصائص املعلومات
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املحاسبية ومبادئ حوكمة الشركات « املجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية ،املجلد الثالث،
العدد األول ،كلية التجارة ،جامعة قناة السويس ،ص .148 - 129
 .6اجلعارات ،خالد اجلمال « )2012 ( ،وضع منوذج مقترح خلصائص املعلومات املالية ذات اجلودة
العالية دراسة نظرية حتليلية» مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد  33بغداد،
العراق.
 .7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( « )2014مختصر املعايير املحاسبية الدولية
 ،»2015مطبوعة جامعية مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،اجلزائر.
 .8تخنوني ،آمال وعقاري ،مصطفى ( « )2017األبعاد احلديثة ملعايير املحاسبة والتقارير املالية
الدولية  IFRS/IASبني اإليجاب والسلب» مجلة دراسات جلامعة عمار ثليجي األغواط ،العدد
 ،54اجلزائر.
 .9جمعة ،أحمد حلمي ( « )2015معايير التقارير املالية الدولية –معايير املحاسبة الدولية»
الطبعة األولى ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.
 .10جوده ،مصطفى السيد محمود ( « )2015أثر تطبيق معيار اضمحالل قيمة األصول على جودة
املعلومات املحاسبية ودورها يف ترشيد قرارات املستثمرين :دراسة ميدانية» ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة.
 .11حسني ،عالء على أحمد ( « )2015قياس وتفسير العالقة بني ممارسات إدارة األرباح وجودة
اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية للشركات لتداول أسهمها يف سوق األوراق املالية
املصرية» مجلة الفكر املحاسبي ،السنة التاسعة عشر العدد األول ،اجلزء األول ،كلية التجارة،
جامعة عني شمس ،ص ص.313 - 237
 .12حمادة ،رشا ( « )2014قياس أثر اإلفصاح االختياري يف جودة التقارير املالية :دراسة ميدانية
يف بورصة عمان» املجلة األردن��ي��ة يف إدارة األعمال ،املجلد العاشر ،العدد الرابع ،األردن ،ص
ص.698 - 674
 .13رزيقات ،بوبكر (« )2014أثر االلتزام باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ()IAS/IFRS
على جودة التقارير املالية  :دراسة ميدانية» امللتقى الدولي حول دور معايير املحاسبة الدولية
( ،)IAS - IFRS - IPSASيف تفعيل أداء امل��ؤس��س��ات واحل��ك��وم��ات –اجت��اه��ات النظام املحاسبي
اجلزائري(املالي والعمومي) على ضوء التجارب الدولية  -املنعقد بجامعة ورقلة ،اجلزائر ،يومي
 ،25 - 24نوفمبر .2014
 .14الرشيدي ،ممدوح صادق ( »)2012دراسة حتليلية ألساليب تقييم جودة التقارير املالية»
مجلة البحوث التجارية املعاصرة ،املجلد السادس والعشرون ،العدد الثاني ،كلية التجارة جامعة
سوهاج ،ص ص.60 - 1
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 .15سالم ،بدرالدين فاروق وأحمد نصرالدين حامد (« )2013دور اخلصائص النوعية للمعلومات
املحاسبية يف رفع كفاءة التخطيط والرقابة يف املؤسسات املالية السودانية» مجلة العلوم
االقتصادية ،عماد البحث العلمي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان ،املجلد الرابع
عشر ،العدد األول ،ص ص.110 - 48
 .16السعيد ،معتز أمني والعيسى ،محمد سليم (« )2012أثر تطبيق معايير اإلبالغ املالي الدولية
على اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية يف املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف األردن» مجلة
العلوم اإلنسانية ،العدد الرابع والعشرون ،جامعة محمد خيضر بسكره ،اجلزائر ،ص ص469
 .483 .17السلماني ،منال حسن لفتة ( « )2012أهمية صياغة معايير محاسبية عربية :دراسة مقارنة
يف ظل التوافق املحاسبي الدولي واختالف العوامل البيئية» مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية،
العدد  ،65املجلد  ،18جامعة بغداد ،العراق ،ص ص.409 - 387
 .18السيد ،داليا عادل عباس (« )2015حتليل ملستوى اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية
يف التقارير القطاعية مع دراسة تطبيقية» ،مجلة الفكر املحاسبي ،السنة التاسعة عشر ،العدد
الثالث ،كلية التجارة ،جامعة عني شمس ص ص.149 - 110
 .19القضاة ،ليث أكرم مفلح (« )2017أثر تطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم  32واملعيار الدولي
إلعداد التقارير املالية رقم  7على عرض القوائم املالية يف البنوك اإلسالمية األردنية» مجلة
الفكر املحاسبي ،املجلد  ،21العدد األول ،كلية التجارة ،جامعة عني شمس ،ص ص - 157
.195
 .20صالح ،رضا إبراهيم ( « )2009أثر توجه معايير املحاسبة نحو القيمة العادلة على اخلصائص
النوعية للمعلومات املحاسبية يف ظل األزمة املالية العاملية» مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،
املجلد السادس واألربعون ،العدد الثاني ،جامعة اإلسكندرية ،ص ص.98 - 37
 .21ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (« )2010العالقة بني حوكمة الشركات وجودة
األرباح وأثرها على جودة التقارير املالية يف بيئة األعمال املصرية – دراسة تطبيقية» املجلة
العلمية التجارة والتمويل ،املجلد الثاني ،العدد الثاني ،كلية التجارة ،جامعة طنطا ،ص ص379
 .434 .22صالح الدين ،سوالم (« )2012م��دى مساهمة معايير املحاسبة الدولية  IAS/IFRSيف
تطوير نظم املعلومات املحاسبية  -إشارة خاصة للمعيار الدولي األول» املجلة العلمية للبحوث
والدراسات التجارية ،العدد الرابع ،اجلزء الثاني ،كلية التجارة ،جامعة حلوان ،ص ص- 143
.170
 .23عبدالرحمن ،محمد كمال الدين (« )2013دراسة اختبارية لقياس مدى فاعلية القيمة املناسبة
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للمعلومات املحاسبية املعدة وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية ودورها يف تنشيط سوق األوراق
املالية املصرية» املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،املجلد الثالث ،العدد األول ،كلية التجارة،
جامعة عني شمس ،ص ص.2013 - 1020
 .24عبدالعظيم ،والء ربيع (« )2013التجارب الدولية لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية  IFRSيف ضوء النشر اإللكتروني للقوائم املالية» مجلة الفكر املحاسبي ،السنة السابعة
عشر ،كلية التجارة ،جامعة عني شمس.165 - 123 ،
 .25العرود ،شاهر فالح ( « )2012منفعة تطبيق معايير التقارير املالية الدولية لتحسني بيئة
قياس القيمة العادلة يف املصارف التجارية األردنية» مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية ،املجلد
اخلامس ،العدد الثاني ،القصيم ،السعودية ،ص ص.220 - 179
 .26علي ،وليد أحمد محمد (« )2012انعكاسات تطبيق معايير التقارير املالية الدولية على جودة
اإلفصاح يف القوائم املالية لشركات التأمني السعودية» مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،السنة
الثانية والثالثون ،العدد الثاني ،اجلزء الثاني ،كلية التجارة ،جامعة بنها ،ص ص.133 - 89
 .27فريد ،فريد محرم ( « )2013أثر االلتزام بقياس القيمة العادلة وفقا ً ملتطلبات معايير املحاسبة
 IFRS & IASعلى اخلصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بهدف حتسني جودة التقارير املالية
 دراسة ميدانية» مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،السنة الثالثة والثالثون ،العدد األول ،كليةالتجارة ،جامعة بنها ،ص ص.357 - 299
 .28كامل ،منى والعاني ،صفاء احمد ( « )2014دور تبني معايير اإلبالغ املالي الدولية املوجهة
نحو القيمة العادلة يف األزمة املالية العاملية» بحث مقدم يف املؤمتر العربي السنوي العام األول
«واقع مهنة املحاسبة بني التحديات والطموح ،خالل الفترة من  17 - 16أبريل  2014بغداد،
العراق.
 .29محمود ،جمام ودباش ،أميرة ( « )2016تأثير جودة املعلومات املحاسبية على اتخاذ القرارات
االستثمارية» مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة ،العدد السابع واألربعون ،كلية بغداد
للعلوم االقتصادية ،ص ص.104 - 81
 .30املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي « اطار مفاهيم التقرير املالي» ( )2016مؤسسة املعايير
الدولية للتقارير املالية ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 .31نصر ،عبدالوهاب والصيريف ،أسماء أحمد ( « )2015أثر املستوى األخالقي للمحاسبني
املاليني على جودة التقارير املالية بالتطبيق على الشركات املقيدة بالبورصة املصرية» ،مجلة
املحاسبة واملراجعة  ،AUJAAاملجلد الثالث ،العدد األول ،كلية التجارة ،جامعة بني سويف ،ص
ص.53 - 1
 .32يوسف ،جمال على محمد ( « )2016تأثير تطبيق معايير التقارير املالية ( )IFRSعلى كفاءة
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The impact of applying International Financial Reporting Standards
to enhance the characteristics of accounting information
An Empirical study of the Libyan oil companies :
■ Dr. Mohamed Abulgasem Zakari* ■ Suad Ayash Ali Amarif **

Abstract
This research aims to measure the impact of the application of IFRS in
enhancing the qualitative characteristics of accounting information to achieve
the quality of financial reports in the Libyan oil companies. In order to achieve
study objective، the sample was includes: accountants، auditors، financial
managers in the Libyan Oil Companies. A questionnaire was adopted as
a tool to gather the necessary data. Several results were established. There
is a positive impact of the application of IFRS on the quality of financial
reporting. Accounting information prepared in accordance with international
standards helps decision makers to enhance current expectations and change
them، and their application helps to make comparisons to assess the financial
performance of companies. Based on the results reached it is The need to
transition to IFRS to produce quality accounting information. And work to
raise the level of transparency in Libyan society and improve the conditions
of registration in the Libyan capital market، as to provide fair disclosure to
all investors .and recommended that a revision to the legislations that were
effective during the centrally planning economy stage، including legal and
economic systems، is carried out. In a new setting government must be kept
out of the financial stock market except organizing it.
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