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أثر االفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة
المعمومات المحاسبية دراسة ميدانية

م .زيتو عوال أبوبكر

م .جرجيس مصطفى خضر

كمية اإلدارة واالقتصاد

كمية اإلدارة واالقتصاد

جامعة صالح الدين
المستخمص:

جامعة صالح الدين

م .ريزان صالح الدين عزت
جامعة صالح الدين

كمية اإلدارة واالقتصاد

ييدؼ البحث الى تسميط الضوء عمى دراسة و إختبار أثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية

في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية المتمثمة بمجموعة مف الخصائص
األساسية و الثانوية والصادرة عف المشروع المشترؾ بيف  FASB & IASBوذلؾ في عاـ 0202

لموصوؿ الى مدى تحقق ىذه الخصائص في التقارير المرحمية التي تعد وفقاً لقطاعات الشركة وذلؾ
إلعطاء ثقة أكثر بالمعمومات التي تعد بواسطة التقارير المالية.

وتوصل البحث الى مجموعة مف االستنتاجات ابرزىا -:وجود تأثير ذات داللة إحصائية

لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية،
وذلؾ مف خالؿ بياف أثر ىذه اإلفصاحات عمى كل مف الخصائص األساسية والثانوية لممعمومات

المحاسبية.

وفي النياية قدـ البحث بعض التوصيات أىميا -:ضرورة إتباع الشركات اإلفصاح عف

المعمومات القطاعية وفقاً لممعايير المحاسبية لضماف جودة المعمومات المحاسبية في التقارير المالية
المرحمية المنشورة .

الكممات المفتاحية :االفصاح عف المعمومات القطاعية ،التقارير المالية المرحمية ،جودة

المعمومات المحاسبية.
The Impact of disclosure of segment information in the financial interim
reports on the quality of accounting information/ field study.
Abstract:
The aim of this research is to test the impact of the disclosure of segment
information in the financial interim reports on the quality of accounting
information, represented by a set of basic and secondary characteristics issued
by the joint venture between the IASB & FASB, in 2010 To achieve the
extent to which these characteristics are achieved in progress reports prepared
according to the Company's segments in order to give greater confidence in
the information prepared by the financial reports.
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The research reached a set of conclusions, most notably: The existence of a
statistically significant impact on the disclosure of segment information in the
interim financial statements on the quality of the accounting information,by
disclosing the impact of these disclosures on both the basic and secondary
characteristics of the accounting information.
The research provides some recommendations, the most important of
which are:
The need for companies to disclose the segment information according to
accounting standards to ensure the quality of the accounting information in
the interim financial reports published.
Keywords: the Disclosure of Segment Information, Financial Interim
Reports, the Quality of Accounting Information.
المقدمة:
يعتبر نمو وتزايد حجـ الشركات مف أىـ الظواىر التي شيدىا العالـ في اآلونة األخيرة ويرجع ذلؾ
لتنوع االنشطة التي تمتد لتغطي مجاالت مختمفة .وقد ترتب عمى ذلؾ قياـ الشركات بتقسيـ عممياتيا

الى قطاعات قد تكوف أساس القطاعات التشغيمية أو تقسيـ عممياتيا حسب أماكف ممارسة أنشطتيا أو

طبقاً ألماكف تصريف منتجاتيا وخدماتيا سواء في عدة مناطق جغرافية في بمد واحد أو في بمداف عدة،

كما يمكف تقسيـ عمميات الشركة حسب توزيع منتجاتيـ أو تقديـ خدماتيـ وفقاً لمزبائف الرئيسييف .وقد
أثر ىذا التنوع في أنشطة الشركات عمى محتوى ومضموف التقارير والقوائـ المالية وكيفية اإلفصاح عف
المعمومات التي تتضمنيا ىذه التقارير تمبية إلحتياجات مستخدمي التقارير المالية .إذ أصبح اإلفصاح

المحاسبي بشكمو اإلجمالي التقميدي غير مالئـ لتمبية حاجات مستخدمي المعمومات المحاسبية مما يحد

مف قدرتيـ التحميمية .كما إف المعمومات اإلجمالية عمى مستوى الشركة قد تفقد بعض الخصائص
النوعية لممعمومات المحاسبية بحيث تجعل المعمومات المحاسبية غير مالئمة لترشيد الق اررات

االقتصادية المختمفة ،وذلؾ بسبب عدـ تمكف مستخدمي المعمومات المحاسبية مف تقييـ أداء الشركات

عمى مستوى كل قطاع عمى حدة في الشركات التي تتمتع بالتعدد والتنوع في أنشطتيا .ونتيجة إلفتقار
المعمومات المحاسبية اإلجمالية ألىـ خصائص جودة المعمومات أصبح اإلفصاح عف المعمومات

القطاعية ضرورة ممحة لتغطية النقص الموجود في التقارير المذكورة السيما إذا قدمت في الوقت

المناسب ضمف التقارير المالية المرحمية المنشورة أي قبل أف تفقد قيمتيا وتؤثر عمى ق اررات
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المستخدميف السيما المستثمروف والدائنوف ،وعميو جاء البحث ليتناوؿ بياف أثر اإلفصاح عف
المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية.

المبحث األول .منهجية البحث:

أوالا .مشكمة البحث :تكمف مشكمة البحث وبشكل جوىري في محاولة معرفة مدى تأثير اإلفصاح عف
المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية في التقارير المالية
المنشورة ويمكف طرح ىذه المشكمة مف خالؿ أسئمة رئيسة وأسئمة فرعية عمى النحو التالي:

السؤاؿ الرئيس األوؿ :ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى

الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية فػػي التقارير المالية المرحميػة عمى خاصية المالئمة؟

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية األىمية

النسبية؟

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل

الصادؽ؟

السؤاؿ الرئيس الثاني :ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى
الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية وتتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لممقارنة؟

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق؟

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت

المناسب؟

ىل يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمفيـ؟

ثاني ا .أهمية البحث :تنبع أىمية البحث مف خالؿ النقاط التالية:

يستمد البحث أىميتو العممية مف الندرة الواضحة في األبحاث والكتابات العربية الواضحة حوؿ موضوع

البحث كموضوع حيوي وىاـ اذ بدأت الكتابات فيو في اآلونة األخيرة واقتصر عمى األدبيات المحاسبية
األجنبية.

كما تبرز أىمية المعمومات القطاعية ضمف التقارير المالية المرحمية كإحدى المعمومات الميمة التي

يحتاجيا مستخدمي المعمومات المحاسبية لترشيد الق اررات اإلقتصادية المختمفة.

معرفة مدى إلتزاـ الشركات في الواقع العممي بإعداد وعرض المعمومات القطاعية ضمف التقارير

المالية المرحمية.
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ثالث ا .هدف البحث :ييدؼ البحث الى تحقيق ىدؼ رئيسي يتمثل في إختبار وتحميل أثر اإلفصاح عف
المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية ولغرض الوصوؿ

الى اليدؼ الرئيس يتطمب تحقيق األىداؼ الفرعية التالية:

 دراسة واختبار أثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمىالخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية المتمثمة بػ خاصية المالئمة ،األىمية النسبية

والتمثيل الصادؽ.

 دراسة واختبار أثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمىالخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية المتمثمة بػ خاصية القابمية لممقارنة ،القابمية لمتحقق،
التوقيت المناسب والقابمية لمفيـ.

رابعا .فرضية البحث :ال يوجد تأثير لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى جودة المعمومات المحاسبية في التقارير المالية المنشورة " وتتفرع مف ىذه الفرضية فرضيتيف

رئيسيتيف ىما:

الفرضية الرئيسية األولى :ال يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

عمى الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية وتتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية المالئمة.

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية األىمية النسبية.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادؽ.

الفرضية الرئيسية الثانية :ال يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى

الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية وتتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية المقارنة.

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت المناسب.

953

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 2013 / 33

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمفيـ.

خامسا .منهج البحث :لتحقيق نتائج البحث تـ اتباع المنيج الوصفي التحميمي لمحصوؿ عمى
المعمومات الكافية عف االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية وأثرىا عمى
جودة المعمومات المحاسبية ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا ،ويشمل المنيج الوصفي التحميمي ما يمي:

-0الجانب النظري :متمثالً باألبحاث والمقاالت والدراسات والرسائل العممية والكتب التي تناولت
الموضوع في ادبيات المحاسبة والمنشورات عمى االنترنيت.

-0الجانب العممي :اعتمد البحث في اختبار الفرضيات عمى توزيع استمارة االستبانة عمى عينة مختارة
مف المدراء العامميف في الشركات واألكاديمييف مف حممة الشيادات العميا ومراقبي الحسابات ،بإعتبارىـ

أحد المصادر الرئيسة لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات ذات الصمة بموضوع البحث.

-3االسموب التحميمي :إلختبار الفرضيات واإلجابة عمى التساؤالت المختمفة مف خالؿ برنامج التحميل
االحصائي. SPSS

سادسا .خطة البحث :تـ تقسيـ البحث في ضوء أىدافو الى المباحث التالية:

المبحث االوؿ :منيجية البحث.

المبحث الثاني :اإلطار النظري لإلفصاح عف المعمومات القطاعية.
المبحث الثالث :العالقة بيف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية وجودة

المعمومات المحاسبية.

المبحث الرابع :تحميل وتفسير نتائج اإلستبانة.

المبحث الخامس :اإلستنتاجات والتوصيات.

المبحث الثاني .اإلطار النظري لإلفصاح عن المعمومات القطاعية:

أوالا .مفهوم اإلفصاح عن المعمومات القطاعية:
يقصد باإلفصاح المحاسبي شموؿ التقارير المالية عمى جميع المعمومات الالزمة والضرورية
إلعطاء مستخدمي ىذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عف الوحدة المحاسبية .ونتيجة لمتطور

والتوسع في النشاط اإلقتصادي وظيور مشاريع كبيرة الحجـ عمى المستوى الجغرافي واألنشطة

المتعددة التي تمارسيا ىذه المشاريع أصبحت اإلفصاح المحاسبي بشكميا التقميدي غير قابمة لسد

إحتياجات المستخدميف ،إذ اف التقارير المالية التي تقوـ الشركات بإعدادىا تحتوى عمى ممخص

انجازاتيا عمى المستوى الكمي ولكف في بعض االحياف ولكي يتمكف مدراء ىذه الشركات مف ادارة

الشركة بكفاءة و فاعميو فانيـ يحتاجوف الى معمومات حوؿ الشركة عمى مستوى القطاع وال يقف
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الحاجة عند ىذا الحد بل اف مستخدمي الخارجييف لممعمومات الشركة يحتاجوف الى معمومات حوؿ

القطاعات التي تتكوف منيا الشركة و ذلؾ لغرض اتخاذ الق اررات.

وتختمف نوعية االفصاح عف المعمومات القطاعية بيف الدوؿ وأحد األسباب ليذه الظاىرة ىو

بيئة األعماؿ التي تعمل فييا الشركات ) (Benjamin, et al,2010: 32الى جانب ذلؾ أف مدى
إفصاح الشركات يتأثر حسب خصائص الشركة ومف ىذه الخصائص حجـ الشركة ،ىيكل الممكية،

الرافعة المالية لمشركة ،والربحية العالية ،واإلدراج في البورصات األجنبية(Bhayani,2012: 481) .

وبسبب حاجة مستخدمي التقارير المالية الى المعمومات القطاعية وكجزء مف مشروع التقارب

مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ،اصدرت ىيئة المعايير المحاسبة الدولية معيار رقـ  8والخاص

باإلفصاح عف المعمومات القطاعية

)(Liu,2014 :9

وأصبح المعيار الجديد نافذة في  0كانوف االوؿ .0229

وعميو وقبل التعرض الى تعريف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية يمكف تعريف القطاع بانو

أي جزء مف أنشطة الشركة يحتاج المسؤوؿ عنو الى بيانات عف التكاليف وااليرادات أو االرباح
الخاصة بيذه المنطقة أو مركز خدمة أو قسـ انتاجي أو قسـ بيعي أو منتج مف منتجات الشركة( .نقالَ
عف النعيمي)000 :0202 ،

وفقاَ ليذا التعريف يمكف اف تبوب القطاع عمى اساس )(Beams,et al, 2012: 498

( )0طبيعة المنتجات والخدمات )0( .طبيعة عمميات اإلنتاجية )3( .نوع أو فئة مف الزبائف)4( .

وبناء عمى تعريف القطاع يمكف تعريف اإلفصاح عف المعمومات
الموقع الجغرافي لممنافذ التوزيع.
ً
القطاعية بأنو عبارة عف اعداد القوائـ المالية الكاممة (قائمة الدخل ،قائمة المركز المالي وقائمة
التدفقات النقدية) لمشركة متعددة القطاعات مبوبة حسب القطاعات الرئيسية بحيث تفصح عف
معمومات لكل قطاع عمى حدة ،بغرض مساعدة متخذي الق اررات في تقييـ كل قطاع والتنبؤ بربحيتو
ودرجة الخطر المرتبطة بو ،مما يعطي صورة أفضل عف الشركة ككل( .رمضاف)40 :0225 ،

وىناؾ مف يرى بأف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية عبارة اإلفصاح عف المعمومات المكممة

لممعمومات اإلجمالية المفصح عنيا عمى مستوى الشركة ككل(Chen and Zhang, 2003: .

) 400وعرفو باحث آخر بأنو يعني تقسيـ الشركة الى أجزاء قطاعية سواء قطاعات صناعية أو
قطاعات جغرافية وعرض المعمومات المالية المجزأة الى جانب المعمومات اإلجمالية عف الشركة.

) (Clare, 2002: 420ويمكف تعريفو مف قبل الباحثوف بأنو عرض المعمومات المتعمقة بالقطاعات
الجوىرية التي تتكوف منيا الشركات متعددة القطاعات في القوائـ والتقارير المالية وفقاً لممعايير
المحاسبية لتظير بضرورة واضحة ومفيومة دوف اي لبس أو تضميل لمساعدة المستخدميف عمى تقييـ
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أداء قطاعات الشركة واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنو .وبشكل عاـ يوجد اتجاىيف محدديف لإلفصاح
عف المعمومات القطاعية ىما اإلفصاح الوقائي والذي ييدؼ إلى حماية المجتمع المالي ،ويعني إف

التقارير المالية يجب أف يتـ اإلفصاح فييا عف كل ما يجعميا غير مضممة ألصحاب الشأف ،ويترتب

عمى ىذا اإلتجاه في اإلفصاح اف المعمومات المالية يجب اف تكوف عمى درجة كبيرة مف الموضوعية
حتى ال يساء إستخداميا ،واإلتجاه اآلخر ىو االفصاح التثقيفي ومعناه االفصاح عف المعمومات

المالئمة إلتخاذ القرار ،ولعل المعمومات القطاعية ىي أحد صور اإلفصاح التثقيفي( .العوضي،

 ،)38 :0228وينبغي عمى الشركات اإلفصاح عف المعمومات القطاعية بنفس الطريقة التي تقسـ إدارة
الشركة إلى وحدات التخاذ الق اررات وتقييـ األداء الداخمي ) (Beams,et al, 2012: 497ومف

خالؿ ما أسمف يرى الباحثوف ما يمي:

-0إف االفصاح عف المعمومات القطاعية االفصاح يشمل جميع المعمومات المالية الالزمة حوؿ نشاط
قطاعات الشركة مف خالؿ تقارير مالية تحدد مواطف القوة والضعف لكل قطاع مف قطاعات الشركة
وذلؾ مف اجل االستفادة منيا لتساعد الجيات المستفيدة ليا بإتخاذ الق اررات المناسبة ولتحقيق االىداؼ

المرجوة.

-0إلعداد التقارير المالية القطاعية ينبغي عمى الشركات االخذ بإحدى التبويبات السالفة الذكر ،حيث

اف التبويب يساعد ويسيل عممية االفصاح عف القطاعات التي تتكوف منيا الشركة وكمما كاف التبويب
مفصالَ كمما لو أثر عمى إفصاح معمومات أكثر واشمل عف قطاعات الشركة.

ثانياَ .أهمية اإلفصاح عن المعمومات القطاعية :تنبع أىمية اإلفصاح عف المعمومات القطاعية مف

أىمية اإلفصاح عموماً ،فالمعيار الدولي المرقـ  8يتطمب مف الشركات اإلفصاح عف المعمومات
القطاعية ،حيث اف االفصاح عف المعمومات القطاعية ىو لغرض تمكيف مستخدمي البيانات المالية

مف تقييـ طبيعة وآثار األنشطة التجارية المختمفة التي تزاوليا الشركة (Crawford, et al,2012:

) ،10الى جانب ذلؾ فإف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية ليا أىمية في ( :عودة)02 :0206 ،

. 0اف المعمومات القطاعية التفصيمية تساعد المستثمريف الحالييف والمرتقبيف في إتخاذ الق اررات
االستثمارية حوؿ تخصيص مواردىـ المالية وأوجو إستثمارىا ،وخصوصاً عندما يكوف ىناؾ إختالؼ
في نسب ربحية القطاعات التشغيمية ونموىا حسب المعمومات التفصيمية المنشورة عنيا ،ومف ىنا نجد

اف المعمومات المحاسبية عف القطاعات التشغيمية ليا قيمة أكبر وأكثر مالئمة مف المعمومات

االجمالية.

 .0تسيل المعمومات القطاعية وجود رقابة أكبر عمى ق اررات مدراء الشركة ،وتقمل مف تبايف المعمومات
بيف المدراء وأصحاب الشركة وتحسف مف كفاءة االنشطة االستثمارية لمشركة.
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 .3تزيد المعمومات القطاعية المفصمة مف قدرة المحمميف المالييف في التنبؤ باألرباح المستقبمية ،حيث

دلت الدراسات السابقة عمى اف المحمميف المالييف يصدروف توقعات أكثر دقة ألرباح الشركات التي
تفصح عف معموماتيا القطاعية.

.4اف المحمميف يروف اف االفصاح عف التقارير المالية القطاعية يمكف أف يساىـ في تحميل المخاطر
والتحسف في معدالت نمو لمشركة ،حيث اف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية بناء عمى ذلؾ تقدـ

معمومات أكثر دقة في نمو ربحية السيـ في الشركة ) (Liu,2014 :18إلى جانب ذلؾ يرى الباحثوف

بأف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية يساعد مدراء الشركة عمى تحديد تقييـ أداء القطاعات حيث إذا

كانت القطاع تحقق خسارة فإف عمى مدراء الشركة دراسة األسباب التي أدت إلى ذلؾ ومحاولة معالجة
تمؾ األسباب وفي حالة عدـ إمكانية معالجتيا ينبغي إتخاذ قرار مناسب بتصفية ىذا القطاع والتوقف

عف انشطتيا.

ثالث ا .مشاكل اإلفصاح عن المعمومات القطاعية :اف موضوع االفصاح عف المعمومات ال يقتصر فقط
عمى المساىميف حص اًر ولكف ىناؾ فئات اخرى يكونوف أيضا بحاجة الى المعمومات وألغراض متعددة
ومنيـ الجميور العاـ والمؤسسات المينية والدائنيف ،الحكومة وغيرىـ )Soliman,2013: 71( .ولكف
عند قياـ الشركة باإلفصاح عف المعمومات القطاعية تواجو بعض المشاكل ومف أىميا ىو عدـ قدرتيا

عما يكفي مف
عمى تجميع القطاعات التشغيمية فييا و تحديدىا ،فضالً عف إخفاقيا في اإلفصاح ّ
معمومات عف المنتجات والخدمات لدييا ،وعدـ إفصاحيا عف ربحية القطاعات وايراداتيا بشكل مالئـ،
وارتكابيا أخطاء تتعمق بعممية القياس والتسوية ،ولعل مف أكثر ىذه المشاكل وأىميا ىي مشكمة تحديد

القطاعات التشغيمية التي يجب اإلفصاح عنيا (نقالً عف عودة،)00 :0206 ،وينبغي أف تكوف اإلدارة
عمى عمـ أف مديري القطاع قد ال يكشفوف بشكل كامل المعمومات القطاعية الخاصة بيـ مما يقمل
الشفافية وزيادة عدـ اليقيف بشركاتيـ وربما تسبب إساءة تقدير أسعار السوؽ لمشركة (Hollie and

) Yu, 2015 :91الى جانب ذلؾ في بعض االحياف تواجو الشركات التي تفصح عف المعمومات
القطاعية أض ار اًر تنافسية تضر بمصالحيا نتيجة إفصاح عف ىذه المعمومات .ولتجنب ىذه المشاكل
يرى (العمري وآخروف )9 :0227،يمكف اإلسترشاد بمجموعة مف المعايير إلختيار القطاعات التي

تفصح عف معموماتيا منيا أوالً :كل قطاع يجب أف يكوف مستقالً إستقالالً تاماً عف اآلخر بحيث اف

البيانات المالية المقدمة لكل قطاع يشكل جزء مف اإلبالغ المالي لمشركة كوحدة واحدة .ثانياَ:
اإلختالؼ بيف القطاعات في درجة المخاطرة ومعدالت النمو والعوائد .ثالثاَ :يجب أف يكوف أساس
التقسيـ إلى القطاعات ىو نفسو األساسي المستخدـ ألغراض إعداد التقارير الخارجية ألف ىذا مف
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شأنو أف يزيد مف دقة التنبؤ .رابعاً :يجب أف يكوف ىنالؾ ثبات في التقسيـ إلى القطاعات طواؿ الوقت

في الشركة واإلنسجاـ في ىذا التقسيـ مع الشركات األخرى.

المبحث الثالث .العالقة بيف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية وجودة
المعمومات المحاسبية:

التقارير

المالية

المرحمية

أوالا .مفهوم وأهداف التقارير المالية المرحمية ومداخل إعدادها :تعد
مصد اًر مف مصادر الحصوؿ عمى المعمومات المحاسبية المالئمة التخاذ الق اررات االقتصادية مف قبل
حممة األسيـ واآلخريف مف أصحاب المصمحة ،إذ تقوـ الشركات وخالؼ التقارير المالية السنوية

بإصدار تقارير مالية تغطي مدة مرحمية خالؿ السنة المالية عادة ما تكوف نصف سنوية أو ربع
سنوية ،ىذا وترجع العناية بيذا النوع مف التقارير إلى الضغوط التي يمارسيا حممة األسيـ وغيرىـ مف
متخذي الق اررات االقتصادية بيدؼ التعرؼ عمى نتيجة النشاط والمركز المالي لمشركات المستثمر فييا

بشكل دوري بدال مف االنتظار حتى نياية السنة المالية لمحصوؿ عمى المعمومات الالزمة لتمؾ
الق اررات( .المشيداني والعبيدي )096 :0200،وتعرؼ التقارير المالية المرحمية بانيا تمؾ التقارير

المالية التي تعد عمى فترات تقل عف السنة المالية (شيرية ،ربع سنوية ،نصف سنوية) وغالباً ما تشمل

ىذه التقارير عمى قائمة الدخل ،قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية( .سيدي ومروه:0200 ،

 )007ويمكف تعريف التقارير المالية المرحمية مف قبل الباحثوف بأنيا تمؾ التقارير التي تقوـ بإعدادىا
الشركات لفترات تقل عف سنة ومف الشائع انو يتـ اعدادىا عف ثالثة أشير والغرض منو ىو االفصاح

عف المعمومات أقل دورية مف السنة المالية وذلؾ لخدمة مستخدمي التقارير المالية .وتيدؼ

التقارير

المالية المرحمية إلى تحسيف كفاءة النظاـ المحاسبي كونيا تعد عف عدة فترات خالؿ السنة ،فيي تعمل

عمى توفير المعمومات لممستخدـ في الوقت المالئـ عند حاجتو إلييا دوف بطء أو تأخير حتى ال تفقد
المعمومات المحاسبية منفعتيا في اتخاذ الق اررات ،وعميو يمكف القوؿ اف التقارير المالية المرحمية تسعى

إلى تحقيق األىداؼ التالية( :باعكضة)07 :0203 ،

.0توفير المعمومات بصفة دورية لمساعدة المستثمريف والدائنيف في تقييـ أداء الشركة وتقدير المخاطر.

.0توفير المعمومات التي تساعد مستخدمي التقارير المالية في التنبؤ والمقارنة كونيا تعرض المعمومات

في شكل مقارف تجميعي.

.3توفير المعمومات لممستفيديف بشكل مختصر العتبارات التوقيت المالئـ.

.4تالفي القصور في التقارير المالية السنوية مف خالؿ توفير المعمومات السريعة وفي الوقت المالئـ.
ويتـ إعداد التقارير المالية المرحمية مف خالؿ ثالثة مداخل رئيسة يمكف االعتماد عمييا ألعداد

ىذه التقارير عمى النحو التالي (:خوشناو)052 :0204،
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.0مدخل اإلستقالؿ :يعد إستقالؿ المدة المرحمية عف السنة المالية عمى إفتراض إف كل مدة مالية

مرحمية تعد مدة مالية مستقمة بذاتيا كما لو كانت سنة مالية ،وعمى ىذا األساس فأف نتائج العمميات
المرحمية يتـ تحديدىا بإتباع األسس والقواعد نفسيا المتبعة في التقارير المالية السنوية سواء فيما يتعمق

بتطبيق مبدأ اإلستحقاؽ أو الحيطة و الحذر وتقدير المخصصات وغيرىا مف التقديرات المحاسبية ،لذا

فإنو وفق ىذا المدخل يكوف اليدؼ األساسي مف إعداد التقرير المالية المرحمية ىو تعبير عف نتائج
أعماؿ الشركة و مركزىا المالي في ضوء ما حدث فعالً ،واف طوؿ المدة المالية يجب اف ال يؤثر عمى
القياس المحاسبي ليذه االحداث والتقرير عنيا.

.0مدخل التكامل :وفقا ليذا المدخل تعد المرحمة جزءاً مكمالً لممدة المحاسبية السنوية ،لذلؾ يتـ تقدير
مصاريف التشغيل السنوية ثـ توزيعيا عمى مدد المراحل وذلؾ باإلعتماد عمى تقدير مستويات النشاط

السنوي مثل حجـ المبيعات وعميو فإف نتائج مدد المرحمة الالحقة البد مف تسويتيا حتى تعكس
األخطاء الخاصة بالتقدير ،أي في نياية كل مدة مرحمية يتـ األخذ بما سوؼ يحدث عمى مدار السنة

المالية الحالية كميا عند إجراء القيود الخاصة بالمستحقات والتقديرات والمؤجالت.

.3مدخل التوافقي :بموجب ىذا المدخل يتـ االعتراؼ ببعض عناصر المصروفات وااليرادات في المدد

المرحمية عند تحققيا دوف أية محاولة لربطيا باألحداث المتوقع حدوثيا خالؿ الفترة المتبقية مف السنة

المالية حتى لو نشاط الشركة يتسـ بالموسمية مثل ضريبة الدخل ،أما العناصر االخرى مف
المصروفات وااليرادات فيتـ ربطيا باالحداث المتوقع حدوثيا خالؿ المتبقي مف السنة المالية مثل

مصاريف االعالف ومصاريف الصيانة المتوقع حدوثيا في مدة متأخرة مف السنة المالية ،إذ يتـ إعتبار

الجزء الذي يخص المدة المرحمية مصروفاً مدفوعاً مقدماً حتى قبل حدوثيا(.أكبر وآخروف:0200،
 ،)42ومف خالؿ العرض السابق لمفيومي اإلفصاح عف المعمومات القطاعية والتقارير المالية

المرحمية يالحظ الباحثوف ما يمي:

 إف اإلفصاح عف المعمومات القطاعية أصبحث اآلف حاجة ممحة لتقديـ معمومات تفصيمية عف

أداء الشركة الى جانب المعمومات اإلجمالية وذلؾ لمساعدة المستخدميف عمى فيـ اداء الشركة

بصورة أكثر فاعمية ،كما إف الظروؼ الحديثة وحاجة المستخدميف المستمرة لممعمومات

المحاسبية في الوقت المناسب تستمزـ أف تفصح الشركات عمى ىذه المعمومات خالؿ فترات

قصيرة وضمف التقارير المالية المرحمية.

 إف عدـ اإلفصاح عف المعمومات القطاعية مف خالؿ التقارير المالية المرحمية قد يؤدي الى

محاولة الحصوؿ عمى ىذه المعمومات بصورة أخرى قد تؤدي الى عدـ تماثل المعمومات بيف

مستخدمي المعمومات المحاسبية.
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ثاني ا .جودة المعمومات المحاسبية :إف مفيوـ جودة المعمومات المحاسبة يعني ما تتمتع بو ىذه
المعمومات مف مصداقية وما تحققو مف منفعة لممستخدميف ،وأف تخمو مف التحريف والتضميل وأف تعد

في ضوء مجموعة مف المعايير بما يساعد عمى تحقيق اليدؼ مف استخداميا( .محمود ودباش
)87 :0206،

ولكي تكوف المعمومات مفيدة لقرائيا ومستخدمييا البد أف تكوف ذات جودة معينة وتتوفر فييا

خصائص نوعية لممعمومات المحاسبية ،ويقصد بيا تمؾ الخصائص االساسية والثانوية التي يجب إف

تتسـ بيا المعمومات المحاسبية المفيدة ،واف ىذه الخصائص تشكل معايي اًر أساسياً لالسترشاد بيا في
الحكـ عمى مدى كفاءة وفاعمية تمؾ المعمومات وجودتيا في تحقيق األىداؼ المرجوة منيا في أداء

دورىا (دمحم ،)054 :0205،وبيذا الخصوص اشارة الفقرة  QC4مف االطار المفاىيمي الصادر عف

المشروع المشترؾ بيف  FASB and IASBإلى إنو لكي يكوف المعمومات ذات جودة فانو ينبغي اف
تتوافر فيو مجموعة مف الخصائص وقد حددىا عمى النحو التالي (FASB and IASB,2010: :

)17-21

أ-الخصائص االساسية لممعمومات المحاسبية وتتفرع الى:

.0المالئمة :اف المعمومات المعروضة ينبغي اف يكوف عمى صمة بالقرار التي سيتـ اتخاذه مف قبل

مستخدـ المعمومة وبالتالي تأثيرىا عميو مف خالؿ تقييـ المستخدميف لألحداث السابقة والحالية والالحقة

أو تصحيح ما تـ تقييمو سابقاً.

.0االىمية النسبية :ويقصد بو اف المعمومة تكوف مفيدة وميمة لو كاف اخفائيا وعدـ االفصاح عنيا
تؤثر عمى قرار المستخدـ وذلؾ ألنو في حالة حذفيا سوؼ تنتج معمومات غير كاممة وفي حالة

تحريفيا سوؼ تنتج عنو معمومات محرفة.

.3التمثيل الصادؽ :تشير ىذه الخاصية إلى اف القوائـ المالية يجب أف تعبر بصدؽ عف الظواىر

اإلقتصادية وىذا أمر ضروري لجعل المعمومات مفيدة لمقرار ،وألجل تمثيل تمؾ الظواىر بصدؽ ينبغي

أف تكوف المعمومات المحاسبية متكاممة ومحايدة وخالية مف االخطاء المادية.

ب-الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية وتتفرع الى:

.0قابمية المقارنة :تؤدي ىذه الخاصية إلى تمكيف مف يستخدموف المعمومات المحاسبية مف التعرؼ
عمى األوجو الحقيقية لمتشابو واالختالؼ بيف أداء الشركة وأداء الشركات األخرى خالؿ فترة زمنية
معينة كما تمكنيـ مف مقارنة أداء الشركة نفسيا فيما بيف الفترات الزمنية المختمفة.
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.0قابمية التحقق :ويقصد بو أف النتائج التي يتوصل إلييا شخص معيف باستخداـ أساليب معينة لمقياس
واإلفصاح يستطيع أف يتوصل إلييا شخص آخر باستخداـ نفس األساليب وىذه الخاصية تحقق لنا

تجنب ذلؾ النوع مف التحيز المتعمق بشخصية القائـ.

.3التوقيت المناسب :ينبغي اف تكوف المعمومات متاحة لمتخذ القرار قبل اف تخسر قدرتيا بالتأثير عمى

الق اررات ،أي أف تصل متخذي الق اررات في الوقت الذي تؤثر فيو مثل ىذه المعمومات عمى الق اررات

المتخذة ذات العالقة بيا دونما تأخير.

.4قابمية الفيـ :ويقصد بيا ترتيب وعرض المعمومات المحاسبية بشكل يجعميا قابمة لمفيـ مف قبل

المستخدميف الذيف يمتمكوف قد اًر معقوالً مف الفيـ والدراية باألنشطة االقتصادية والمالية لمشركة ،أي
بمعنى اف يتوافر لدى المستخدميف مستوى معقوؿ مف المعرفة عف اعماؿ ونشاط االقتصادي لمشركة.
ثالث ا .االفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية وعالقتها بجودة المعمومات

المحاسبية:

فيما سبق مف ىذا البحث تناوؿ الباحثوف مفيوـ واىمية ومشاكل االفصاح عف المعمومات

القطاعية وكيفية معالجتيا ،ومفيوـ وأىداؼ التقارير المالية المرحمية ومداخل إعدادىا ،فضالً عف
التطرؽ الى خصائص جودة المعمومات المحاسبية وفقاً لإلطار المفاىيمي الصادر عف المشروع
المشترؾ بيف  FASB and IASBبإعتبارىا صفات تجعل المعمومات المتوافرة في التقارير المالية
المنشورة مفيدة لمستخدمي ىذه التقارير .وعميو ييدؼ ىذه الفقرة الى بياف دور المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية ويحصر الباحثوف ىذا الدور مف خالؿ
النقاط التالية:

أ-دور االفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية في تعزيز الخصائص
االساسية لممعمومات المحاسبية:

مف احدى الخصائص التي تجعل المعمومات المحاسبية مفيدة إلتخاذ الق اررات ىي توفر

الخصائص االساسية ليذه المعمومات المتمثمة بخاصية المالئمة ،األىمية النسبية والتمثيل الصادؽ

ويرى الباحثوف مف خالؿ االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية يمكف تعزيز

ىذه الخصائص لألسباب التالية:

 -0يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية الى تعزيز خاصية المالئمة

ألنيا -:توفر معمومات تفصيمية عف كل قطاع عمى حدة خالؿ المدة المرحمية ،يمكف التنبؤ باإليرادات
والمصروفات ونتائح أداء الشركة وذلؾ إلمكانية التنبؤ باإليرادات والمصروفات ونتائح أداء القطاعات،
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ا لتنبؤ باألداء المالي والتدفقات النقدية لمشركة إلمكانية التنبؤ باألداء المالي والتدفقات النقدية لكل

قطاع ،التنبؤ بالمخاطر الشركة نتيجة التنبؤ بمخاطر القطاعات وتحسيف الق اررات اإلستثمارية

واالئتمانية نتيجة تحميل أداء القطاعات وغيرىا.

-0يؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية االىمية النسبية،
إذ يجب أف تراعا ىذه الخاصية عند توفير المعمومات القطاعية خالؿ المدة المرحمية بحيث يؤثر عمى

تقييـ البدائل واتخاذ الق اررات اإلقتصادية ،فضالً عف مراعات عدـ عرض المعمومات القطاعية غير

الميمة مسبقاً والتركيز عمى المعمومات الميمة.

-3يؤثر االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادؽ
لعدة أسباب منيا :توفير معمومات محايدة ألنيا معمومات داخمية متعمقة بقطاعات التابعة لمشركة ،كما

تقدـ معمومات تاريخية ال تفسح المجاؿ لمتميز في إعدادىا ،يؤدي الى دقة التنبؤ بالمخاطر المستقبمية

ألنيا تقدـ معمومات تاريخية لكل قطاع عمى حدة وليس عمى مستوى اإلجمالي الذي قد يخفي الكثير

مف المعمومات المتعمقة بقطاعات الشركة فضالً عف ذلؾ وجود معايير محاسبية خاصة إلعداد

المعمومات القطاعية قد تعزز مف ىذه الخاصية.

ب-دور االفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية في تعزيز الخصائص
الثانوية لممعمومات المحاسبية:

تتكوف الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية مف اربعة خصائص ىي خاصية القابمية

لممقارنة ،القابمية لمتحقق ،التوقيت المناسب وخاصية القابمية لمفيـ ويرى الباحثوف يمكف أف تؤثر
المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى ىذه الخصائص عمى النحو التالي:

-0يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية الى تعزيز أو تحسيف خاصية
القابمية لممقارنة نظ اًر لتوفيرىا معمومات تفصيمية عف أداء قطاعات الشركة يمكف مف خالليا إجراء

مقارنات موضوعية ونسبية بيف ىذه القطاعات باإلضافة الى عمل مقارنات بيف قطاع معيف مع

مثيالتو في شركات اخرى لنفس المدة المرحمية ،فضالً عف ذلؾ فإف تقديـ معمومات عف التغيرات
الحاصمة عمى أداء القطاعات خالؿ ىذه المدة مف شأنيا أف تساىـ في عمل مقارنات موضوعية مع

أداء القطاعات.

-0يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية الى تعزيز خاصية القابمية
لمتحقق ،وذلؾ مف خالؿ عمل مراجعة المعمومات القطاعية ضمف التقارير المالية المرحمية مف قبل

جية فنية محايدة وعمل مطابقات بيف المعمومات القطاعية والمعمومات اإلجمالية عمى مستوى الشركة
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ككل في ىذه التقارير لضماف عدـ التالعب باألرقاـ والثبات في السياسات المحاسبية المتبعة في

تسعير المنتجات بيف قطاعات الشركة واجراء عممية التحقق بموجب المعايير المحاسبية.

-3يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية ضمف التقارير المالية المرحمية الى تعزيز خاصية التوقيت

المناسب ألنيا توفر معمومات تفصيمية عف قطاعات الشركة في فترات أقل مف سنة قد تكوف ثالثة
أشير بصورة تساىـ في توصيل المعمومة في أوقات مناسبة مقارنة مع التقارير المالية السنوية ،كما إف
عدـ عرضيا في الفترة المذكورة يؤدي الى فقداف المعمومة منفعتيا ومقدرتيا عمى التأثير عمى عممية

إتخاذ القرار.

-4يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية ضمف التقارير المالية المرحمية الى تعزيز خاصية القابمية

لمفيـ ألنو يساعد عمى فيـ واستيعاب المعمومات المقدمة منيا :زيادة فيـ أداء الشركة عمى مستوى
القطاعات ،فيـ التقارير المالية االجمالية بصورة أفضل ،فيـ طبيعة عمميات الشركة عمى مستوى
المنتجات ،فيـ أداء الشركة عمى المستوى المحمي والخارجي ،فيـ مدى تفاعل القطاعات مع بعضيا

البعض.

المبحث الرابع .تحميل وتفسير نتائج االستبانة:
لغرض تحقيق أىداؼ البحث تـ اختيار عينة عشوائية مف أساتذة الجامعات والمعاىد وفئة مف

مراقبي الحسابات فضالَ عف عينة مف مدراء الشركات والمصارؼ في مختمف القطاعات والتي تبمغ
عددىـ ( )04شركة عاممة في مدينة أربيل ،ولتحقيق ىذا اليدؼ تـ توزيع ( )082إستمارة بعد تحكيميا
مف قبل مجموعة مف السادة المحكميف كما مبيف في الممحق ( )0وقد بمغت المستعادة والصالحة منيا

( )049إستمارة.

وقد تضمنت استمارة االستبانة جزئيف كما في الممحق ( ،)0الجزء االوؿ يتضمف المعمومات

العامة عف السادة ىدؼ البحث ،والجزء الثاني مف االستمارة فقد كانت تحتوي عمى محاور االستبياف،
وبعد معالجة البيانات مف خالؿ البرنامج االحصائي ) (SPSSيتـ ىنا عرض النتائج التي تـ التوصل

الييا.

أوالا :التحميل الوصفي لألشخاص المستهدفين بالبحث
.1التأهيل الوظيفي :اف التوزيع النسبي لمتغير التأىيل الوظيفي اظيرت النتائج اف نسبة التقارب بيف
الفئات التي تـ توزيع االستمارة عمييـ قريبة الى حد ما وكما ىو مبيف في جدوؿ التالي:
الجدوؿ ( )0توزيع عينة البحث بحسب التأىيل الوظيفي
المؤىل الوظيفي

التك اررات
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

.2التأهيل العممي :فيما يخص التأىيل العممي تـ توزيع االستمارة عمى حامل شيادة بكالوريوس وما

فوؽ والسبب يرجع الى انيـ لدييـ خبرة والماـ حوؿ التقارير المالية وجودة المعمومات المحاسبية وتـ
عرض النتائج في الجدوؿ التالي:

الجدوؿ ( )0توزيع عينة البحث بحسب التأىيل العممي
النسبة المئوية

المؤىل الدراسي التك اررات
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

.3التخصص العممي تـ توزيع االستمارة عمى مختمف االختصاصات وتشير التوزيع النسبي لمتغير

التأىيل العممي اف اختصاص المحاسبة ىو اعمى ما بيف االختصاصات االخرى وىذا يزيد االعتمادية
عمى االجابات خصوصاً عندما يتعمق الموضوع بتقارير المالية وجودة المعمومات المحاسبية وقد تـ

عرض النتائج في الجدوؿ التالي:

الجدوؿ ( )3توزيع عينة البحث بحسب التخصص العممي
المؤىل العممي

التك اررات
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

.4سنوات الخدمة في المهنة :فيما يخص سنوات الخدمة اف التوزيع النسبي لمتغير سنوات الخدمة
في المينة اظيرت اف ثالثة أرباع الفئة تقريباً لدييـ خبرة أكثر مف ستة سنوات وىذا ما يزيد مف
إمكانية االعتماد عمى االجابات وتـ عرض النتائج في الجدوؿ التالي:

الجدوؿ ( )4توزيع عينة البحث بحسب سنوات الخدمة في المينة
سنوات الخدمة

التك اررات
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

ثانيا :عرض النتائج واختبار الفرضيات:تمت صياغة فرضيتف رئيسيتيف وفرضيات فرعية ليما في

صورتيا الصفرية ،ويتـ اختبار فرضيات الدراسة مف خالؿ اختبار الفرضية الصفرية لتحديد قبوليا أو

رفضيا وعمى النحو التالي:

الفرضية الرئيسية األولى :ال تؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية وتتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية المالئمة.

الجدول ( )5تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية
المرحمية عمى خاصية المالئمة
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة

االنحراؼ
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التكرار %
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يظير في الجدوؿ( )5النسب المئوية لإلجابات عف األسئمة وكذلؾ الوسط الحسابي واالنحراؼ

المعياري مف خالؿ عرض أقل قيمة وأعمى قيمة لمجموع إجابات أفراد العينة لكل فقرة ،ويشير الجدوؿ
إلى إف نسبة المئوية لمموافقيف (أتفق بشدة وأتفق ) كانت( )%79.95وىذا ما يدؿ عمى أف ىناؾ شبو

إجماع عمى ا ف المعمومات القطاعية التي تـ االفصاح عنيا في التقارير المالية المرحمية تؤثر عمى
خاصية المالئمة و نسبة غير المتأكديف (المحايديف) كانت ( )% 04.85ونسبة غير الموافقيف (ال

أتفق و ال أتفق بشدة) كانت ( )%5.02والذي يؤيد ذلؾ اف الوسط الحسابي أعمى مف أداة القياس ()3

.

إختبار الفرضية

الجدول ( )6نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 1.1

149

4.26

2.68

الداللة اإلحصائية

2.22 12.85

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة ()2.25

والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية البديمة ليا

وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية

المرحمية عمى خاصية المالئمة.
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الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية األىمية النسبية.

الجدول ( )7تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية
المرحمية عمى خاصية االهمية النسبية
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة
اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

االنحراؼ

الحسابي المعياري

30

65 00

39 44

04 06

9

--

--

3.76

2.89

07 X02

89 00

08 62

05 09

-- 02

--

3.72

2.82

06 X00

90 07

00 60

00 04

7

--

--

3.89

2.78

02 X00

78 03

46 50

5 30

3

--

--

3.76

2.72

33 X03

78 00

30 50

6 00

4

--

--

3.92

2.77

07 X04

85 08

07 57

02 00

-- 03

--

3.93

2.77

3.83

2.79

X9

Av.

%7.94 %02.47

%70.59

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يشير الجدوؿ أعاله إف نسبة ( )%70.59مف المستجيبيف موافقيف (أتفق بشدة وأتػفق) ونسبة

غير متأكديف محاديف كانت ( )%02.47أما نسبة غير الموافقيف (ال أتفق وال أتفق بشدة) بمغت

( )% 7.94وىذا يدؿ عمى إنو يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية األىمية النسبية والذي يعزز ذلؾ اف الوسط الحسابي أعمى مف

أداة القياس والتي ىي (.)3

إختبار الفرضية:

الجدول ( )8نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 1.2

149

3.83

2.79

7.15

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.
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يشير الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة ()2.25

والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية البديمة ليا

وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية

المرحمية عمى خاصية االىمية النسبية.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادؽ.

الجدول ( )9تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية

المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادق
مقياس اإلجابة

المتغيرات

الوسط

اتفق بشدة

اتفق

محايد

الاتفق

ال اتفق بشدة الحسابي المعياري

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

02 69 020

00 03

7

4

3

3.72

2.82

04 06

9

--

3.82 --

2.82

3

--

3.87 --

2.71

--

3.66 --

2.74

3.69 --

2.77

3.81 --

2.68

3.76

2.76

00 X05

8

05 X06

86 07

04 58

05 X07

83 07

37 56

4 05

04 X08

80 02

44 54

02 32

7

06 X09

84 00

36 56

03 04

9

--

9 06

6

--

04 X02

9

%70.24

Av.

االنحراؼ

04 69 020

%02.69

%7.07

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف نسبة مف المستجيبيف موافقيف (أتفق بشدة وأتػفق) بمغت

( )%70.24وىذا يدؿ عمى إنو يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية
في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادؽ في حيف نسبة غير متأكديف (محاديف)

بمغت ( )%02.69أما نسبة غير الموافقيف (ال أتفق وال أتفق بشدة) بمغت ( )%7.07والذي يعزز الى
انو يوجد تأثير يوجد تأثير ذات الداللة االحصائية ىو اف الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات أعمى مف

أداة القياس.

إختبار الفرضية:

الجدول ( )12نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة بموجب إختبار ()T. Test
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المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 1.3

149

2.76

3.76

الداللة اإلحصائية

11.98

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

2.22

يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة

( )2.25والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية
البديمة ليا وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير

المالية المرحمية عمى خاصية التمثيل الصادؽ .وبما أف جميع الفرضيات الفرعية (األولى والثانية
والثالثة) تـ إختبارىا وقبوؿ الفرضية البديمة ليا عميو يمكف القوؿ الى انو تـ نفي الفرضية الرئيسية

االولى وقبوؿ الفرضية البديمة ليا.

الفرضية الرئيسية الثانية :ال تؤثر اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية وتتفرع مف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية االولى :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية المقارنة.
الجدول ( )11تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير
المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لممقارنة
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة

االنحراؼ

ال اتفق بشدة الحسابي المعياري

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار  %التكرار %

04 X00

87 06

32 58

8 02

6

--

3.85 --

2.75

07 X00

09 67 022 08

3 03

0

--

4.21 --

2.63

04 X03

98 06

03 66

4 05

3

--

3.95 --

2.65

34 X04

96 03

00 64

8

5

--

4.25 --

2.72

00 X05

02 68 020 05

6 03

4

--

3.93 --

2.66

05 X06

99 07

02 66

5 03

3

--

3.97 --

2.66

03 X07

03 69 020 05

0 05

7

--

3.99 --

2.58

3.96

2.66

Av.

%80.65

8

%04

968

%3.35
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*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يشير الجدوؿ اعاله الى النسب المئوية لإلجابات عف األسئمة وكذلؾ الوسط الحسابي

واالنحراؼ المعياري مف خالؿ عرض أقل قيمة وأعمى قيمة لمجموع إجابات أفراد العينة لكل فقرة،
ويشير الجدوؿ إلى إف نسبة المئوية لمموافقيف (أتفق بشدة وأتفق ) كانت( )%80.65وىذا ما يدؿ عمى

أف ىناؾ شبو إجماع عمى اف المعمومات القطاعية التي تـ االفصاح عنيا في التقارير المالية المرحمية
تؤثر عمى خاصية القابمية لممقارنة و نسبة غير المتأكديف (المحايديف) كانت ( )% 04ونسبة غير

الموافقيف (ال أتفق و ال أتفق بشدة) كانت ( )%3.35والذي يؤيد ذلؾ اف الوسط الحسابي أعمى مف
أداة القياس (. )3

إختبار الفرضية:

الجدول ( )12نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 2.1

149

2.66

3.96

الداللة اإلحصائية

2.22 15.82

يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة ()2.25

والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية البديمة ليا

وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية

المرحمية عمى خاصية القابمية المقارنة.

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق.

الجدول ( )13تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير
المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة

االنحراؼ

اتفق بشدة

اتفق

محايد

الاتفق

ال اتفق بشدة الحسابي المعياري

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

32 X08

75 02

30 52

03 00

9

--

3.82 --

2.85

04 X09

93 06

05 60

7 07

5

--

3.92 --

2.71

08 X32

92 00

09 62

00 02

8

--

3.77 --

2.77

07 X30

76 08

38 50

8 06

6

--

3.82 --

2.79
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39 X30

77 06

09 50

4 02

3

--

4.21 --

2.75

33 X33

79 00

05 53

00 07

8

--

3.89 --

2.84

37 X34

73 05

03 49

05 05

0 02

3.87

2.92

3.87

2.82

Av.

%09.09

%73.99

7

%6.80

* الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبانة.
يبيف الجدوؿ أعاله إف نسبة ( )%73.99مف المستجيبيف موافقيف (أتفق بشدة وأتػفق) ونسبة

غير متأكديف محاديف كانت ( )%09.09أما نسبة غير الموافقيف (ال أتفق وال أتفق بشدة) بمغت

( )%6.80وىذا يدؿ عمى إنو يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في

التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق ويعزز ذلؾ اف الوسط الحسابي أعمى مف أداة

القياس والتي ىي (. )3

إختبار الفرضية:

الجدول ( )14نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 2.2

149

2.82

3.87

الداللة اإلحصائية

2.22 18.88

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يشير الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة ()2.25

والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية البديمة ليا

وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية

المرحمية عمى خاصية القابمية لمتحقق.

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير
المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت المناسب.

الجدول ( )15تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير
المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت المناسب
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة

ال اتفق بشدة الحسابي المعياري

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار  %التكرار %
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االنحراؼ
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09 X35

90 02

00 60

7 04

5

--

3.96 --

2.72

39 X36

80 06

05 55

03 02

9

--

3.99 --

2.85

49 X37

79 33

08 53

3 00

0

--

4.14 --

2.71

38 X38

84 06

09 56

6 03

0 4

0

4.21

2.82

32 X39

70 02

32 48

04 02

3 9

0

3.75

2.95

04 X42

95 06

00 64

9 04

6

--

3.92 --

2.73

06 X40

77 00

46 50

02 30

7

--

3.66 --

2.76

09 X40

89 03

33 62

8 00

5

--

3.82 --

2.73

Av.

%07.23

%76.68

2.78 27.89

%6.09

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف نسبة مف المستجيبيف موافقيف (أتفق بشدة وأتػفق) بمغت

( )%76.68وىذا يدؿ عمى إنو يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية
في التقارير المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت المناسب في حيف نسبة غير متأكديف (محاديف)

بمغت ( )%07.23أما نسبة غير الموافقيف (ال أتفق وال أتفق بشدة) بمغت ( )%6.09والذي يعزز الى
انو يوجد تأثير يوجد تأثير ذات الداللة االحصائية ىو اف الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات أعمى مف

أداة القياس.

إختبار الفرضية:

الجدول ( )16نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 2.3

149

2.78

27.89

الداللة اإلحصائية

2.22 13.52

*الجدوؿ مف إعداد الباحثوف باإلعتماد عمى نتائج إستمارة االستبانة.

يبيف مف الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة

( )2.25والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية
البديمة ليا وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير

المالية المرحمية عمى خاصية التوقيت المناسب.

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمفيـ.
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الجدول ( )17تحميل فقرات االستبانة حول أثر اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير
المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمفهم
المتغيرات

الوسط

مقياس اإلجابة

االنحراؼ

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق بشدة الحسابي المعياري

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

التكرار %

43 X43

02 75 000 07

7

0

-- 2.7

4.29 --

2.51

35 X44

02 67 022 04

7

4

3

--

4.11 --

2.63

40 X45

89 08

03 62

9

5

3

--

4.13 --

2.72

33 X46

92 00

02 62

6 03

4

--

4.21 --

2.72

08 X47

92 09

07 62

4 08

3

--

3.95 --

2.69

38 X48

97 06

00 65

8

0

0

--

4.15 --

2.61

33 X49

76 00

30 50

6 00

4

0

0

3.89

2.84

32 X52

76 02

34 50

9 03

6

--

3.85 --

2.81

4.22

2.69

Av.

%03.29

%83.84

%3.27

* الجدوؿ مف اعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبانة.

يظير مف الجدوؿ أعاله النسب المئوية لإلجابات عف األسئمة وكذلؾ الوسط الحسابي

واالنحراؼ المعياري مف خالؿ عرض أقل قيمة وأعمى قيمة لمجموع إجابات أفراد العينة لكل فقرة،
ويشير الجدوؿ إلى إف نسبة المئوية لمموافقيف (أتفق بشدة وأتفق ) كانت( )%79.95وىذا ما يدؿ عمى

أف ىناؾ شبو إجماع عمى اف المعمومات القطاعية التي تـ االفصاح عنيا في التقارير المالية المرحمية

تؤثر عمى خاصية القابمية لمفيـ و نسبة غير المتأكديف (المحايديف) كانت ( )% 03.29ونسبة غير

الموافقيف (ال أتفق و ال أتفق بشدة) كانت ( )%3.27والذي يؤيد ذلؾ اف الوسط الحسابي أعمى مف
أداة القياس (. )3

إختبار الفرضية:

الجدول ( )18نتائج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة بموجب إختبار ()T. Test

المتغيرات حجم العينة الوسط الحسابي اإلنحراف المعياري T
F 2.4

149

4.22

2.69

2.22 17.85

* الجدوؿ مف اعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبانة.
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يالحظ مف الجدوؿ أعاله إف الداللة اإلحصائية ىي ( )2.22وىي أقل مف مستوى الداللة

( )2.25والمرتبطة بمستوى اختبار ( )Tمما يدعوا الى رفض الفرضية العدمية ومف ثـ قبوؿ الفرضية
البديمة ليا وىي انو توجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير

المالية المرحمية عمى خاصية القابمية لمفيـ.وبما أف جميع الفرضيات الفرعية (األولى والثانية والثالثة
والرابعة) تـ إختبارىا وقبوؿ الفرضية البديمة ليا عميو يمكف القوؿ الى انو تـ نفي الفرضية الرئيسية

الثانية وقبوؿ الفرضية البديمة ليا.
المبحث الخامس .االستنتاجات والتوصيات:

أوالا .االستنتاجات:
بناء عمى ما تقدـ مف التحميالت النظرية والعممية ليذا البحث الختبار أثر االفصاح عف
ً

المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى جودة المعمومات المحاسبية توصل الباحثوف الى

االستنتاجات التالية:

 -استنتاجات الجانب النظري:

.0ظيرت الحاجة الى االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية نتيجة نمو وتزايد
حجـ الشركات والتنوع في انشطتيا المختمفة التي اصبحت معو االفصاح المحاسبي بشكميا االجمالي

التقميدي غير كافية لسد حاجات مستخدمي التقارير المالية.

. 0يساعد االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية عمى فيـ أفضل ألداء

قطاعات الشركة في الوقت المناسب ودوف االنتظار الى نياية السنة ،كما تساعد ىذه المعمومات عمى
فيـ أداء الشركة في مدد مرحمية سابقة وحالية وعمل تقديرات أفضل عف العوائد والمخاطر التي تواجو

الشركة عمى مستوى القطاعات والمستوى االجمالي.

.3يوجد العديد مف العوامل المؤثرة عمى مستوى االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية
ومف أىميا ،حجـ الشركة ،ىيكل التمويمي ،الرافعة المالية لمشركة ،ربحية الشركة ،تأريخ االدراج في

البورصة ،نسبة المديونية وغيرىا.

 -استنتاجات الجانب العممي:

.0مف خالؿ إجراء الدراسة الميدانية إلختبار أثر االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية
المرحمية عمى الخصائص األساسية لممعمومات المحاسبية أظيرت النتائج ما يمي:
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أ .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

عمى خاصية مالئمة المعمومات المحاسبية ،إذ يساعد االفصاح عف المعمومات القطاعية في ىذه
التقارير عمى تعزيز المالئمة في المعمومات المحاسبية.

ب .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى خاصية االىمية النسبية لممعمومات المحاسبية ،إذ يساعد االفصاح عف المعمومات القطاعية في

ىذه التقارير عمى االفصاح عف كافة المعمومات ذات االىمية النسبية.

ج .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى خاصية التمثيل الصادؽ ،إذ يساعد االفصاح عف المعمومات القطاعية في ىذه التقارير عمى

تحسيف خاصية التمثيل الصادؽ.

 .0مف خالؿ إجراء الدراسة الميدانية إلختبار أثر االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير
المالية المرحمية عمى الخصائص الثانوية لممعمومات المحاسبية أظيرت النتائج ما يمي:

أ .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى خاصية القابمية لممقارنة ،إذ أثبتت النتائج باف االفصاح عف ىذه المعمومات في التقارير المالية

المرحمية يؤدي الى تحسيف خاصية القابمية لممقارنة.

ب .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية
عمى خاصية القابمية لمتحقق ،حيث أثبتت النتائج باف االفصاح عف ىذه المعمومات في التقارير المالية

المرحمية تعزز مف خاصية القابمية القابمية لمتحقق.

ج .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

عمى خاصية التوقيت المناسب ،إذ اف النتائج االفصاح عف ىذه المعمومات في التقارير المالية

المرحمية يساعد عمى توفير المعمومات القطاعية في الوقت المناسب.

د .ىناؾ تأثير ذات الداللة االحصائية لإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

عمى خاصية القابمية لمفيـ ،حيث يؤدي االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

عمى فيـ أكثر ألداء الشركة عمى مستوى القطاعات والمستوى االجمالي الذي مف شانو اف تعزز مف

فيـ المعمومات المحاسبية.
ثانيا .التوصيات:

في ضوء ما توصمت إلييا الباحثوف مف نتائج في مراحل البحث المختمفة ،فإنيـ يوصوف باآلتي:
.0ضرورة اىتماـ إدارة الشركات باإلفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية

السيما الشركات التي تتمتع بالقطاعات المختمفة نظ اًر ألىميتيا لما تتمتع بيا مف خصائص التي تجعل
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المعمومات المحاسبية مفيدة التخاذ الق اررات مف قبل مستخدمي التقارير المالية وذلؾ لفيـ التعقيد في
الشركات الكبيرة ومتنوعة االنشطة ،ولتقييـ وفيـ أداء ىذه الشركات بصورة أكثر دقة مف المعمومات

االجمالية.

.0لضماف الثقة في االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية يوصي الباحثوف
بضرورة االىتماـ المراجعيف الخارجيف بفحص ومراجعة التقارير المالية المعدة عمى مستوى القطاعات
نظ اًر ألىمية دورىـ الميني في ىذا المجاؿ واعطاء توضيحات خاصة بو عند إبداء رأييـ الفني المحايد
وذكر مدى إلتزاـ الشركات بالمعايير المحاسبية الالزمة عند إعداد التقارير المالية المرحمية.

.3ضرورة االفصاح عف المعمومات القطاعية في التقارير المالية المرحمية وفقاً لمتطمبات المعايير
المحاسبية الدولية السيما معيار التقرير المالي الدولي رقـ ( " )8التقارير القطاعية" ،ومعاير المحاسبي

الدولي رقـ ( )33الخاص بإعداد التقارير المالية المرحمية نظ اًر لعدـ وجود أية قاعدة محاسبية في
العراؽ تنظـ االفصاح عف المعمومات القطاعية والتقارير المالية المرحمية.

أوالَ .المصادر العربية:
 -البحوث:

المصادر والمراجع:

.0أكبر ،يونس عباس وعواد ،سعد سمماف وخضير ،دمحم حسف ،0200 ،نطاؽ ومسؤوليات مراقب الحسابات عف

مراجعة التقارير المالية المرحمية ،مجمة اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة المستنصرية ،العدد السادس والثمانوف.

.0العمري ،أحمد دمحم وسويداف ،ميشيل سعيد وعبد ،سوازف رسمي ،0227 ،اإلفصاح عف المعمومات القطاعية في
التقارير المالية السنوية لمشركات الصناعية االردنية دراسة ميدانية ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،جامعة

االسكندرية ،المجمد  ،44العدد .0

.3المشيداني ،بشرى نجـ عبد هللا والعبيدي ،جواف جاسـ خضير ،0200 ،دور التقارير المالية المرحمية في تعزيز

كفاءة السوؽ المالية -دراسة ميدانية ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد السادس والعشروف.

.4النعيمي ،مقداد احمد نوري ،0202 ،أثر التقارير القطاعية في تقويـ أداء قطاعات الوحدات االقتصادية ومدى قدرتيا
عمى استغالؿ الموارد االقتصادية ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد الثالث والعشروف.

.5خوشناو ،بار ازف عمي خضر ،0204 ،دور القوائـ المالية المرحمية في تحديد الديف الضريبي دراسة تطبيقية في
مصرؼ كوردستاف الدولي لمتنمية واالستثمار  /اربيل ،مجمة جامعة كركوؾ لمعموـ االدارية واالقتصادية ،جامعة كركوؾ،
المجمد  ،4العدد .0

.6سيدي ،عمر ومروه ،ربيع ،0200،أثر فحص القوائـ المالية المرحمية عمى سوؽ األوراؽ المالية مف وجية نظر
المجتمع السوري ،مجمة جامعة تشريف لمبحوث والدراسات العممية ،كمية االقتصاد ،جامعة تشريف ،المجمد  ،33العدد .0
.7دمحم ،بو يماف رفيق ،0205 ،مدى تطبيق مجاالت المحاسبة عف االلتزامات اإلجتماعية وأثرىا عمى تحسيف جودة
المعمومات المحاسبية  /دراسة ميدانية في شركة بازياف لصناعة السمنت السميمانية ،مجمة جامعة كركوؾ لمعموـ االدارية

واالقتصادية ،جامعة كركوؾ ،المجمد  5العدد .0
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.8محمود ،جماـ ودباش ،أميرة  ،0206تأثير جودة المعمومات المحاسبية عمى اتخاذ الق اررات االستثمارية دراسة عينة
مف المؤسسات االقتصادية بوالية قسنطينة -الجزائر ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد السابع

واالربعوف.

الرسائل واالطاريح:.0العوضي ،وائل عبد الحكيـ ،0228 ،إمكانية تطبيق المصارؼ لممعيار المحاسبي الدولي رقـ  04التقارير القطاعية

ود وره في دعـ كفاءة وفاعمية اإلدارة المصرفية دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في قطاع الغزة ،رسالة ماجستير،
كمية التجارة ،جامعة غزة.
.0باعكضة ،رواء عبد الرزاؽ ،0203 ،أثر المعمومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية األولية عمى أسعار األسيـ
دراسة تطبيقية عمى سوؽ األسيـ السعودي ،رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد واإلدارة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة،

السعودية.

 .3رمضاف ،عبد العزيز دمحم قطب عبد العزيز رمضاف ،0225 ،استخداـ التبويب القطاعي بغرض تحسيف االفصاح
المحاسبي لمقوائـ المالية المنشورة -دراسة تطبيقية ،-اطروحة دكتوراه ،جامعة عيف الشمس ،كمية التجارة ،مصر.

.4عودة ،لؤي نعيـ زىدي ،0206 ،أثر محددات اإلفصاح عف المعمومات القطاعي ٌة عمى مستوى اإلفصاح في التقارير
المالية دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة عماف ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات

العميا ،جامعة الزرقاء.
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