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داءـــــااله  

  
 وشد مـن أزري علـى       مبادرةني على ال  إلى من حث  
  ... االستمرار

  ديــــوال
   

  أهدي هذا العمل المتواضع



 ه  

  الشكر والتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا الصادق األمين، فبعد أن من اهللا              

يم االمتنان  علي بإتمام إعداد هذه الرسالة، فإنه يشرفني ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظ            

، الذي أشرف على هذه الرسالة حتى آخر لحظة من دون ملل            محمد مطر الدكتور  األستاذ  إلى  

أو تعب، وإحاطته لي برعايته ولطفه، وإعطائي الكثير من وقته إلخراجها بهذا الشكل العلمي،              

ساتذتي فله مني جزيل الشكر واالحترام والتقدير، وأتقدم كذلك بوافر الشكر وعظيم االمتنان أل            

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الشرق األوسط، وجزيل الشكر ألعضاء لجنـة المناقـشة              

الكرام لما منحوني من وقت لقراءة رسالتي المتواضعة وإثرائها بتوجيهاتهم القيمـة، والـشكر              

الدائم والموصول ألهلي وأصدقائي وزمالئي في العمل الذين وقفـوا معـي طـوال مـشوار                

  .دراستي
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  باللغة العربيةملخص الدراسة

  مدى قابلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم األردنية: نالعنوا

 لإلمتثال لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات المالية
 إعداد

   العبايجيزينب عبدالهادي محمد

 إشراف

  محمد مطر: د.أ
هدفت هذه الدراسة الى بيان مدى وجود قابلية للمنشآت المتوسطة والصغيرة الحجـم             

   .ردنية لإلمتثال بالمعيار المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات الماليةاأل

هداف الدراسة، تم تصميم استبانة استخلصت فقراتها من البنود التي          وفي سبيل تحقيق أ   

نص عليها المعيار المحاسبي الدولي العداد التقارير المالية للمنشآت الـصغيرة والمتوسـطة             

  .لقوائم المالية الحجم والواجب عرضها في ا

 الماليين والمـدققين الـداخليين      يرين من المد  114ووزعت االستبانة على عينة بلغت      

  .ئتمان في البنوك لصغيرة والمتوسطة الحجم وضباط االالعاملين في المنشآت ا

في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة األساليب اإلحـصائية           

 وتحليـل   SSPS  وتم استخدام البرنـامج األحـصائي  النحراف المعياريكالوسط الحسابي وا

  . Scheffee وأيضاً اختبارANOVAالتباين األحادي 

متثـال لمتطلبـات المعيـار       وجود قابلية لدى هذه المنـشآت لال       كشفت الدراسة عن  

ائم  وخاصة بالبنود الواجب عرضها في القو      "الخاص بعرض البيانات المالية   "المحاسبي الدولي   

ين، المـدراء المـالي   (المالية، وال توجد فروقات معنوية ذات داللة احصائية بين فئات العينـة             

متثـال لمتطلبـات    منشآت لال بخصوص مدى قابلية هذه ال    ) ئتمانالمدققين الداخليين وضباط اال   

بخصوص مـدى قابليـة هـذه المنـشآت         هناك فروقات معنوية    ،المحاسبي الدولي لكن  المعيار

ختالف لصالح  ان اال البنود الواجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وك         متثال ب لال

  .ئتمانضباط اال
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Abstract  

This study aimed at showing the extent of viability of 

Jordanian small and Medium enterprises (SMEs) to comply with 

the International Accounting Standard (IAS) concerning those 

entities.  

In order to fulfill the study's objectives, a questionnaire 

was designed, containing the items required by the International 

Accounting Standard for preparing the financial statements for 

small and medium size enterprises.  

The questionnaire was distributed among a sample of 

(114) financial managers and internal auditors who work at the 

small and medium enterprises in addition to credit officers. 

To analyze the study's data and to test its hypothoscs, the 

researcher used the statistical methods such as the arithmetic 

mean, the standard deviation and the one way varianu analysis 

ANOVA, in addition to Scheffee test.  

The study revealed the existence of a high viability at these 

enterprises to comply with the international Accounting 

Standard that is specialized in presenting the financial statement, 



 ل  

and there is no, differences statistical between the sample's 

groups (The financial managers, the internal auditors and credit 

 officers) regarding the extent of these enterprises viability to 

comply with the requirements of the accounting standard, but 

there are differences with statistical significancy regarding the 

viability of these enterprises regarding the viability to comply 

with the items that should be presented in the Statement of 

Changes in Eqiuty, and the differences were in favor of the 

credit officers.   
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  الفصل االول

  اإلطار العام للدراسة

  تمهيد  1-1

قتصاديات  في إ هاماًدوراSME’sً)   (المتوسطة الحجمت الصغيرة ومنشآتلعب ال

 ونظراً للدور اإلقتصادي قتصاديات الدول النامية على وجه الخصوص،وفي إ،الدول عامة

حيث  ،بل الباحثينهتماماً متصاعداً من ق تلقى اماعي المتصاعد لهذه المنشآت فإنهاجتواال

 60 – 50 من المنشآت في العالم، كما توظف من تقريباً% 90ا نسبته كل هذه المنشآت متش

  .)2008،البراري ( ا العاملة فيه القوى مجموعمن% 

ساسية لزيادة  الوسائل لتخفيض البطالة، وهي أداة أتعتبر هذه المنشآت من أفضل

كبر من نة أمتالكها مرووتتميز با، قتصاديداء االاهمة في تطوير األالطاقة اإلنتاجية والمس

  .)2008،بو زرأ(سواق المحلية  في األالمنشآت الكبيرة في التعامل مع المتغيرات

لى تصاعد مضطرد في األردن عن الجهات المختصة إتشير بعض البيانات الصادرة و

 وتحقيق التنمية ،ليجماية مساهمتها في الناتج المحلي اإلزاوسواء من ، في دور تلك المنشآت

قد  و،العمل عن طريق توفير فرص ، مساهمتها في مكافحة البطالةمن ناحية، أو قتصاديةاإل

 ، حيثتقريباً% 200 عدد تلك المنشآت على مدار السنوات العشرين الماضية بمعدل تصاعد

ن ، إ)يعرب القضاة ( المهندسردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةذكر المدير العام للمؤسسة األ

لتقليدي لنمو المستقلة تشكل المصدر ا ومال التجارية الصغيرةعالمشاريع الصغيرة أو األ

ن وأضاف إركات العاملة بالمملكة، الشمن عدد % 98  مايقارب تشكلذ إ،قتصاد الوطنياإل

ج القومي من النات % 45 تشكل و،يدي العاملةمن األ % 75تلك المشاريع تشغل أكثر من 
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  %55ردنية بنسبة تصل الى رات األ للصادميزاً متنها تحتل مركزاً باإلضافة الى أ،جمالياإل

.html.538654/article/php.index/com.alghad.www://http  

بيانات المالية الصادرة همية النسبية للاأل آنفة الذكر تصاعدت وء المعطياتوفي ض

العالقة وعلى  مع احتياجات الفئات ذات حجم لتتواءمالمتوسطة اليرة وت الصغعن المنشآ

  .المقرضينرأسها المستثمرين و

  سئلتها أومشكلة الدراسة  2-1

ت الصغيرة محاسبة الدولية معياراً خاصاً بالمنشآصدار مجلس معايير البعد إ

 بمتطلبات هذا  لإللتزامة هذه المنشآتزال الجدل يدور حول قابلي ال، والمتوسطة الحجم

ن تتضمنها كذلك البنود التي يجب أ فيما يخص عرض البيانات المالية، و وخصوصاً،المعيار

  .االلتزام بهذه المتطلبات على الجهات المستفيدة منهاثر أ و،كل قائمة

مشكلة الدراسة بالبحث عن إجابة لكل من األسئلة ساس يمكن التعبير عن وعلى هذا األ

  : التالية

  :ول  األلرئيسالسؤال ا

 متطلبات المعيارمتثال للال ردنيةاألالمتوسطة ت الصغيرة وهل توجد قابلية لدى المنشآ

  ؟عرض البيانات الماليةبالخاص دولي  الالمحاسبي

 :سئلة الفرعية التالية  الرئيس األوتتفرع عن هذا السؤال

البنود الواجب بمتثال ألردنية لالاالمتوسطة رة وت الصغيهل توجد قابلية لدى المنشآ .1

 عرضها في بيان المركز المالي؟

الواجب البنود بمتثال لالاألردنية المتوسطة  الصغيرة وتهل توجد قابلية لدى المنشآ .2

  الدخل الشامل ؟عرضها في بيان الدخل و
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البنود الواجب بمتثال لالاألردنية  المتوسطةت الصغيرة وهل توجد قابلية لدى المنشآ .3

 ات في حقوق الملكية ؟عرضها في بيان التغير

البنود الواجب بمتثال لالاألردنية المتوسطة  الصغيرة وتهل توجد قابلية لدى المنشآ .4

 عرضها في بيان التدفقات النقدية ؟

 فصاح عنباإلمتثال لالاألردنية المتوسطة ت الصغيرة وهل توجد قابلية لدى المنشآ .5

   ؟ة بالبيانات المالية المالحظات الملحقفصاح عنها فياإل الواجب المعلومات

  : الثانيالسؤال الرئيس

 المشمولة في عينة الدراسة ثالثهل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات ال

بخصوص مدى قابلية المنشآت ) ئتمان االضباطو ،اخليينالمدققين الدو ين الماليينالمدير(

عرض البيانات ب عيار المحاسبي الدولي الممتطلباتمتثال بالاألردنية لالمتوسطة  والصغيرة

   المالية؟ 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

هل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالث المشمولة في عينة  .1

متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

   المركز المالي؟ا في بيانرضهالواجب ع

هل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالث المشمولة في عينة  .2

متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  الدخل والدخل الشامل ؟ بيان الواجب عرضها في
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ئية بين الفئات الثالث المشمولة في عينة هل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصا .3

متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  الواجب عرضها في بيان التغيرات في حقوق الملكية ؟

هل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالث المشمولة في عينة  .4

متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال قابلية المنشآالدراسة بخصوص مدى

   التدفقات النقدية ؟بيانالواجب عرضها في 

هل توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالث المشمولة في عينة  .5

متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  جب اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية ؟الوا

  أهمية الدراسة  3-1 

 الفئات من أصحاب المصالح  معظم ـالتي ستكشف عنهابالنتائج ـ ستخدم الدراسة 

 من مستثمرين ومقرضين وعمالء وموردين ،المتوسطة الحجم وت الصغيرةالمرتبطة بالمنشآ

لدخل  ودائرة ضريبة االحكومية كوزارتي المالية والتخطيطعاملين، باإلضافة الى الجهات و

  . الجهات المهتمة بوضع المعاييروكذلك 

  هداف الدراسةأ 4-1

  :غراض من أهمها مايليتسعى هذه الدراسة الى تحقيق مجموعة من األ

حجم في بناء وتطوير المتوسطة الور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة وإبراز الد .1

  .ردنياألقتصاد اإل

يرها المتوسطة الحجم وتحديد المعايير التي تميزها عن غت الصغيرة وتعريف المنشآ .2

  .تمن المنشآ
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ت بيانات المالية الصادرة عن المنشآتحديد طبيعة المعلومات الواجب عرضها في ال .3

 .الصغيرة والمتوسطة الحجم

 لتزامردن لالالمتوسطة الحجم في األلية المنشآت الصغيرة و مدى قابستكشافا .4

لخاص بتلك المعيار الدولي اعرض البيانات المالية المنصوص عليها في بمتطلبات 

  .  من وجهة نظر الفئات ذات العالقة وذلكالمنشآت

  فرضيات الدراسة  5-1

  :ن وهماضيتين رئيستي تقوم الدراسة على فرسئلتهامشكلتها وأ ضوء على

األردنية المتوسطة ة وت الصغيرشآال توجد قابلية لدى المن: HO1 /ولىالفرضية الرئيسة األ

  .عرض البيانات الماليةب الدولي الخاص  المحاسبيمتطلبات المعيارلمتثال لال

  :نها الفرضيات الفرعية التاليةوتتفرع ع

ho1 :البنود الواجب بمتثال لالاألردنية المتوسطة جد قابلية لدى المنشآت الصغيرة و توال

   .المركز الماليبيان عرضها في 

ho2 :  البنود الواجب بمتثال لالاألردنية ال توجد قابلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  .الدخل الشامل الدخل و  بيانعرضها في 

ho3 :البنود الواجب بمتثال لالاألردنية ة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ال توجد قابلي

  .بيان التغيرات في حقوق الملكيةعرضها في 

ho4 :البنود الواجب بمتثال لالاألردنية آت الصغيرة والمتوسطة بلية لدى المنشال توجد قا

  .بيان التدفقات النقديةعرضها في 

ho5 :فصاح عناإلب متثاللالاألردنية شآت الصغيرة والمتوسطة ال توجد قابلية لدى المن 

    .المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةعنها في فصاح المعلومات الواجب اإل
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حصائية بين الفئات  توجد فروقات معنوية ذات داللة إال: HO2  /ة الثانيةضية الرئيسالفر

) ئتمان وضباط االاخليينالمدققين الد المديرين الماليين،(لمشمولة في عينة الدراسة  اثالثال

 عرض متطلباتلمتثال لالاألردنية المتوسطة ت الصغيرة وبخصوص مدى قابلية المنشآ

  .تلك المنشآت الدولي الخاص ب المحاسبي المعيارالمنصوص عليها فيالبيانات المالية 

  :وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية

ho1 : المشمولة في عينة داللة إحصائية بين الفئات الثالثال توجد فروقات معنوية ذات 

الواجب متثال بالبنود ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  .المركز المالي   بيانعرضها في

ho2 :  المشمولة في عينة داللة إحصائية بين الفئات الثالثال توجد فروقات معنوية ذات 

متثال بالبنود الواجب  لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة األردنية

  . الدخل والدخل الشامل بيانعرضها في 

ho3 :المشمولة في عينة داللة إحصائية بين الفئات الثالثت معنوية ذات ال توجد فروقا 

متثال بالبنود الواجب ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  . التغيرات في حقوق الملكية بيانعرضها في 

ho4 : لة في عينة  المشموالفئات الثالثال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين

متثال بالبنود الواجب ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  . التدفقات النقديةبيانعرضها في 

ho5 : المشمولة في عينة داللة إحصائية بين الفئات الثالثال توجد فروقات معنوية ذات 

متثال بالبنود الواجب ة األردنية لالت الصغيرة والمتوسطالدراسة بخصوص مدى قابلية المنشآ

  .المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةاإلفصاح عنها في 
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   حدود الدراسة 6-1 

 في العاملة المتوسطة الحجم وت الصغيرة مجتمع الدراسة الميدانية بالمنشآينحصر

  .2012، وتمت الدراسة في عام محافظة العاصمة عمان

  محددات الدراسة 7-1

  :حدد في هذه الدراسة هولعل أهم م

  .ندرة الدراسات المحلية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

  المصطلحات اإلجرائية  8-1 

   : المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

 تنشر و)قياساً مع الشركات المساهمة(هي المنشآت التي ليس لديها مسؤولية عامة 

جمعية المجمع العربي للمحاسبين . (ين الخارجيينذات الغرض العام للمستخدم البيانات المالية

  )   2009القانونيين، المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، 

   : الماليةعرض البيانات

 تتحددهو الشكل الذي يتم فيه عرض المعلومات في البيانات المالية المنشورة، والذي 

  .  وترتيب عرض هذه البنود،التي يتم اإلفصاح عنهافيه طبيعة البنود 

  :المعيار الدولي الخاص بعرض البيانات المالية

ومتطلبات االمتثال ، يوضح هذا القسم من المعيار العرض العادل للبيانات المالية

 وماهية المجموعة الكاملة ،المتوسطةقارير المالية للمنشآت الصغيرة وللمعيار الدولي إلعداد الت

تساق العرض رة، االعرض العادل، المنشأة مستم: ومن أهم هذه المتطلباتللبيانات المالية، 



 9 

جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المعايير (. المجموعة الكاملة من البيانات الماليةو

   ) 2009المتوسطة الحجم ، قارير المالية للمنشآت الصغيرة والدولية إلعداد الت

  

  



 10 

 

ل الثانيالفص  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
  مقدمة  1-2

  تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  2-2

  معايير تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم 3-2

   SMEsالـخصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  4-2 

   الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتنقاط الضعف في ال 5-2

  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم االقتصاديلدور أ 6-2

   الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتفصاح في الاإل 7-2
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  الفصل الثاني

  طار النظري والدراسات السابقةاإل

  مقدمة  -اوالً 

المتوسطة الحجم، اذ يمكن لمنشأة  حول تعريف المنشآت الصغيرة وختالفهناك ا

صنف على أنها صغيرة ها كبيرة الحجم في دولة نامية، في حين أنها تُنصنف على أمعينة أن تُ

 الختالف الغرض أو يضا تبعاًوقد يختلف التعريف أ،  الحجم في دولة متقدمةو متوسطةأ

 إحصائية أم ألغراض تمويلية غراض هو ألذا كان الهدف من التعريفبحسب ما إي أ، الهدف

  .خرىغراض أألأم 

المتوسطة الحجم  الصغيرة ومنشآتل مفهوم الن كثرة التعاريف المستخدمة جعإ

ها بعض و،وساط الدولية ، فبعض الدول تعتمد على عدد العمالألاً ويثير الجدل في اغامض

 75 في اً تعريف50كثر من  أحصت أ بعض الدراساتودليل ذلك أن، يقتصر على رقم األعمال

يوجد تعريف دولي خرى ترى لجنة األمم المتحدة للتنمية الصناعية أنه ال ومن جهة أ. دولة

 التي يجاد تعريف لكثرة المنشآتمية إالدول النا كما يستحيل في كثير من ،شامل متفق عليه

  :، وعموما يتضمن التعريف معيارين أساسيين هماتعمل في القطاع غير الرسمي

ر من ييا المع هذاعد وتُ،و الناتج السنوي، ورأس المال أكمعيار العمالة: ةر كمياييمع -

  . ألغراض تصنيف هذه المنشآت عن غيرها ستخداماًأكثر المعايير إ

 سمير(الهيكل التنظيمي مثل المعايير القانونية، التقنية المستخدمة، : ةر نوعيييامع -

   )  2006وشعيب، 
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المشاريع الصغيرة  في تعريف لدى دول اإلتحاد األوروبي المعايير المعتمدةومن 

 ما من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عندمنشأةعتبار الإعدد العاملين، حيث يتم  ،والمتوسطة

نه من فيصنف المشروع على أ، أما في استراليا  عامال250ًدد العاملين فيها أقل من يكون ع

 مليون دوالر 10تتجاوز يراداته السنوية ال ذا كانت إشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إالم

  في الواليات المتحدة يعتبر بينما، عامال50ًقل من  وأن يكون عدد العاملين فيه أ،ستراليأ

، في حين أن مصر تصنفه بالمشروع اً فرد25 إذا عمل به أقل من  صغيراًالمشروع األمريكية

 إذا عمل فيه أقل عتبر المشروع صغيراً فرداَ، وفي األردن ي50الصغير إن عمل فيه أقل من 

  )2010القشي والعبادي،( . عامال20ًمن 

رير المالية ي للتقامسودة المعيار الدولمجلس معايير المحاسبة الدولية وضع وقد 

 في مدت رسمياًوالتي اعتُ) IASB , 2007(المتوسطة الحجم ت الصغيرة والخاص بالمنشآ

المتوسطة ت الصغيرة وي للتقارير المالية الخاص بالمنشآ تحت مسمى المعيار الدول2009عام 

 فيما يتعلق بتعريف المنشأة الصغيرة وتضمن هذا المعيار) IFRS for SEM’S( الحجم

   :ساسيين هما شرطين أ الحجموالمتوسطة

  .سواق رأس المالإذا لم تقم بإصدار أدوات دين أو أدوات في أ .1

 كما في  تتعلق بأطراف خارجيةصوالًإذا لم تكن من منشآت الضمان أو تحوز أ .2

 .ي ليس لديها مسؤولية عامة أ، البنوك وشركات التأمين

يرة والمتوسطة الحجم، جمعية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية للمنشآت الصغ(

  )2009 - االردن –المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
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  المتوسطة الحجم  المنشآت الصغيرة و مفهوم2-2

و المتوسط للعمل يد أن يشمل جميع أبعاد الحجم الصغير أال يمكن لتعريف وح

جمالية أو الميزانية اإل ود العماللى معايير من قبيل عدري، وتستند معظم تعاريف الحجم إالتجا

لى  دوالر قد يشير إ100,000ي يقل عن لرقم السنوي لألعمال الذالرقم السنوي لألعمال، فا

شركة متوسطة  عمل تجاري بالغ الصغر في الواليات المتحدة االمريكية ولكنه قد يشمل فعالً

قتصادي، ميدان اال التعاون والتنمية في الوطبقا لمصادر منظمة. خرىقتصاديات أالحجم في إ

سواد، (. عامل100من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تستخدم أقل من % 95فان

   )90، ص2011

ي يستخدم العمل التجاري الذالمنشأة الصغيرة بأنها ) 91، ص2011سواد،(وقد عرفت 

تكون هذه المنشآت في حاجة إلى قروض   ما شخصاً، وغالبا50ً أشخاص و6مايتراوح بين 

 لى المقرضين، وقد تكون كشوفات المنشآة كبيرة جداًية ويتعين عليها أن تقدم تقارير إمال

لذلك فهي وتحليل التكاليف، عمال لى كشوفات بشأن رقم األقد تحتاج المنشآة إ و،ومعقدة نسبياً

 البنك الى تعريف) 2010الشماع، (وأشار . المراقبةكثر دقة للمحاسبة وبحاجة إلى نظام أ

) 90 – 75(لمنشأة الصغيرة بأنها تلك التي ال يزيد مجموع موجوداتها الثابتة على الدولي ا

 United Nation فرداً، أما منظمة األمم المتحدة) 50 – 10( الف دوالر ، وعدد عمالها

Industrial Development (Organization, UNIDO) عرفتها على انها المنشأة التي ف

لف دوالر، وال يزيد عدد العاملين فيها أ) 250(لمستثمر فيها عن لثابت اال يزيد رأس المال ا

على   ( International Labor , ILO ) بينما عرفتها منظمة العمل الدولية. فرد) 100(عن 

لف دوالر ويتراوح عدد العاملين فيها أ) 350(زيد مجموع موجوداتها عن أنها تلك التي ال ت

   .اًفرد) 50 – 10(مابين 
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ة التي المنشأبأنها ) 92 - 91 ، ص 2011سواد ، (عرفتها نشأة متوسطة الحجم فقد أما الم

 تعمل في هذه المؤسساتويكاد يكون مؤكداً أن  ،  موظفا250ً الى 51تستخدم مايتراوح بين 

تصال بين عدد من المديرين، وتحتاج هذه المنشآت عني ضرورة اال مما ي، من موقع واحدكثرأ

  .رجة معقولةتطورة بدالى بنية محاسبية م

 ردني تعليمات للبنوك المرخصة حدد فيها تعريفاًوقد أصدر البنك المركزي األ

دف  لغايات استفادتها من اجراءات التمويل الذي يسته،المتوسطة الحجمصغيرة وللشركات ال

الشروط  التي نشرها في موقعه االلكتروني  ومن ضمن التعليمات،هذه الشركات لتطويرها

 بحيث ال تكون شركة عتبارها ضمن الشركات صغيرة الحجمي الشركة ال توفرها فالواجب

 .ين أو شركة وساطة ماليةو شركة تأممساهمة عامة أ

html.408701/article/php.index/com.alghad://http  
المتوسطة الحجم منشآت الصغيرة ولمحاسبة الدولية لل حدد مجلس معايير اومن جانبه

  . بياناتها المالية لألغراض العامةنها تنشر  ليست خاضعة للمساءلة العامة وأ المنشآت التيهانأ

ن التعريف الرسمي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبناء على بالغ رئاسة الوزراء ، إ

  هو

  عدد العمال  نوع المؤسسة الصناعية

  9-1  حرفية
  49-10  صغيرة
  250-50  متوسطة

  . )2012 ، مقابلة وابو ياغي(

  .لعمال كأساس للتمييز بين المنشآتنه يعتمد على عدد ا أوحسب ماهو مذكور
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  كبيرة الحجمالمتوسطة و معايير تصنيف المنشآت الصغيرة و3-2

يها تلك لختالف الدول وقطاعات األعمال التي تنتمي إ التصنيف نسبياً بايختلف

مثل معيار العمالة، رأس (ايير لتعريف المشروعات الصغيرة المشروعات، ويوجد عدة مع

وقد تستخدم تعريفات وفقاً للخصائص الوظيفية مثل نوع اإلدارة ......) المال، القيمة المضافة 

تجاهات السوق، ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة التخصص أو أساليب اإلنتاج أو اأو 

، منها توفر المعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب األنشطة المختلفة، عوامل

  )2008عدس ، . (قتصاديةلطة في دعم ومساندة المشروعات االوخطة الس

 ومن المعايير التي تصنف المنشآت الى صغيرة، متوسطة أو كبيرة الحجم، أهمها ما

   )2010الشماع ، ( :يلي

  ):حجم العمالة (معيار عدد العاملين. أ

 دولة ألخرى حسب درجة  يعتبر هذا المعيار األكثر انتشاراً في العالم، وهو يتفاوت من

مكانية المقارنة ا المعيار سهولة حسابه وبالتالي إقتصادي، ومن بين مايؤيد األخذ بهذتقدمها اإل

يسهل ى التضخم ولمعيار ال يتأثر بمستوأضف لذلك أن هذا ا، بين المنشآت في الدول المختلفة

ولو أن هناك احتمال بتخفيض األرقام ألسباب ضريبية أو (الحصول على البيانات الخاصة به 

  ....). محاسبية 

  :  مجموع الموجودات /مبلغ رأس المال المستثمر. ب

في إطار ) األصول( أو مجموع الموجودات ،لملكية فقطيقصد بهذا المعيار إما حقوق ا

  ).حقوق الملكية+ االلتزامات = الموجودات (المعادلة المحاسبية 

المنشأة سواء على أساس مكانية المقارنة بين زايا هذا التعريف سهولة حسابه وإمن بين م

لبيانات المحاسبية المتوافرة أو  لكن هذا المقياس يعاني من محدودية اولى أو الثانية،الصيغة األ



 16 

 إلى جانب تخفيض المبلغ ألغراض ضريبية،ة في نها قد ال تكون دقيقة بسبب رغبة المنشأا

غير متأثرة بالتضخم السائد مما يقلل من أهمية ) خاصة لألصول الثابتة(بقاء القيمة الدفترية 

شآت داخل أو خارج الدولة ستُعمل للمقارنة بين المن إ إذا أومعيار سواء بالنسبة لمنشأة معينة،ال

  .المعنية

  ):أو متوسطها لعدة سنوات(مجموع قيمة المبيعات السنوية . ج

لمنشأة، وتتأثر يأخذ عدد من الدول بهذا المعيار ألن المبيعات هي أهم محرك لعمليات ا

 كما تدل على ذلك الكثير من نتائج حقوق الملكية والمصروفات،بها الموجودات والمطلوبات و

وياً فإنه من وبسبب تقلبات المبيعات سن. الدراسات التي أجريت في العديد من دول العالم

عتماد على سنة واحدة وذلك نتين او لثالث سنوات بدالً من اإلالمفضل حساب متوسطها لس

  .   إلى التحديد األدق لحجم المنشأةلغرض التوصل

أو مجموع /غير أن هذا المعيار يعاني من السلبيات التي يتعرض لها معيار رأس المال

دقيقة، ومحاولة تحجيم مبلغ المبيعات لتفادي الموجودات من حيث وفرة البيانات المالية ال

  . الضريبة وتأثر مبلغ المبيعات بالتضخم

  :حصة المنشأة في السوق أو درجة أهميتها فيه . د

يتطلب تحديده قياس حجم السوق أوالً ثم  أعاله، و،)ج( عالقة بالمعيار هذا معيار له

  .ة قياس المبيعات أعالهمكاني فيه، وهو مقياس يعتمد إذن على إقياس حصة المنشأة
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  :قيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال الثابت. هـ 

فإن هناك معياراً بديالً يتمثل بقيمة ، عتماد على معيار مجموع الموجوداتبدالً من اال

ستخدام ثابت في المنشأة، ولو أن كثافة اأي رأس المال ال) تكلفتها الدفترية (،الموجودات الثابتة

  .قتصادي رتبطة كذلك بالقطاع أو النشاط اإللثابتة مالموجودات ا

  :مستوى التكنولوجيا المستخدمة. و

 ويتطلب ، فإن قياس مستوى التكنولوجيا ليس سهالً،على الرغم من جدارة هذا المعيار

فمثال تميل المنشآت ،  أو مدى تعقيدها،خبرات متخصصة في مجال تحديد درجة تقدمها

، أو تكنولوجيا متقادمة، دمالتقا بمستوى منخفض من التعقيد وولوجيستخدام تكنالصغيرة إلى ا

  . لغرض تخفيض التكاليف، مكائن ومعدات قديمةاستخدامأو 

المنشآت حسب حجمها ) European Commission, 2007(وقد صنفت المفوضية االوربية 

  : بناء على جزء من المعايير المذكورة أعاله،في ثالث فئات

 مليون 4.4 موظفاً وجملة أصولها أقل من 50عدد موظفيها أقل من : رةالمنشأة الصغي .1

  . مليون يورو 8.8يورو وإجمالي مبيعاتها أقل من 

 مليون 4.4 موظفاً وجملة أصولها من 250 – 50عدد موظفيها من : المنشأة المتوسطة .2

 . مليون يورو33 مليون الى 8.8إجمالي مبيعاتها من  مليون يورو و17.5الى 

وهي التي يتجاوز عدد موظفيها وإجمالي أصولها وإجمالي مبيعاتها تلك : نشأة الكبيرةالم .3

  ) 2009مطر ونور، . (المنصوص عليها في المنشأة المتوسطة
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وقد حدد البنك المركزي من خالل تعريفه لهذه المنشآت معايير تصنيف المنشأة إلى 

  : يرة أو متوسطة الحجم وهي كما يليصغ

يقل مجموع موجوداتها أو إجمالي مبيعاتها السنوية عن مليون دينار : صغيرةالمنشأة ال .1

  . عامالً 20 الى 5أردني، ويتراوح عدد العاملين فيها بين 

 3 الى 1يتراوح إجمالي موجوداتها أو إجمالي مبيعاتها السنوية بين : المنشأة المتوسطة .2

 . عامل100 – 21ما بين ماليين دينار أردني، ويتراوح عدد العاملين في الشركة 

http://www.alghad.com/index.php/article/538654.html   

التي يكون إجمالي موجوداتها أو إجمالي مبيعاتها السنوية وعدد العاملين : المنشأة الكبيرة .3

  .كات المتوسطة الحجم فيها أكبر مما هو محدد للشر

ستخدام معيار عدد  يفضل ا Gray and Gamserعداد وطبقا لما ورد في دراسة من إ

القيمة المضافة التي يتم عتماد على حجم األصول و، بدالً من اال لتحديد حجم المنشأةالعاملين

 ) 2008، عدس. ( تتغير بتغير قيمة العمالتقياسها حسب قيمتها والتي

القيمة المضافة تفوق المقاييس األخرى، وحيث أنها تأخذ بعين ن بر أ نعتويمكن أن

رتفاع لمقاييس النقدية األخرى، تتأثر بانها وكبقية اعتبار معظم عناصر اإلنتاج، إال أاإل

 وتعديلها حسب المستويات العامة ،عادة النظر بهانخفاض األسعار األمر الذي يتطلب إوا

  ) 2008، عالونة. (سعارلأل
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  :SMEsالـخصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم  4-2

 مقارنة مع الشركات "ت الصغيرة والمتوسطة الحجمالمنشآ"من أهم خصائص 

  : ما يليالمساهمة العامة

، ب المنشآة هو الذي يتولى إدارتهان صاحأي أ: مالك المنشأة هو مديرهاغالباً مايكون  -

رات التي تخص المنشأة، وذلك يؤثر على تخاذ معظم أو كافة القراوهو المسؤول عن ا

قبل ستمرارية إدارتها من اكمية المؤسسية للمنشأة، وتعتمد استمرارية المنشأة على االح

  . مالكها نفسه

، أو بسبب رغبة صاحب المشروع وذلك لصغر حجم وأنشطة المنشأة: قلة عدد العاملين -

  . فال يعين موظفين كثر،بتقليل التكاليف

بسبب طبيعة أعمال هذه المنشآت والتي تمتاز معظمها :  الثابتةلألصولضة القيمة المنخف -

ركة بأصول ي يمكن تسيير أعمال الشتحتاج الى أصول حديثة أو كثيرة، أبالبساطة فال 

 .أقل تطوراً وأقل تكلفة

أي أن هذه المنشآت تمتاز : إلدارتهاعتماد على شخص واحد اال الملكية أنماطخصوصية  -

 . خاصة، وصاحب المنشأة هو المسؤول عن إدارتهابأن ملكيتها 

وذلك بسبب صغر حجمها : هذه المنشآت وتشغيل إلنشاء حجم رأس المال الالزم نخفاضا -

 . مقارنة بالشركات المساهمة العامة

خفاض قيمة األصول  وان،وذلك بسبب انخفاض حجم رأس المال:  محدودةستثمارامعدالت  -

 .لمنشأة محدودة تعتبر موارد االمستخدمة، حيث

 األنشطة في وذلك بسبب بساطة وعدم تنوع): 2008صبح،  (محدودية التقنيات المستخدمة -

 .لى تقنيات متطورة ومعقدةالمنشأة، فال تحتاج إ
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 )2008 عبد السالم و الشطي،(

ن اغلب هذه المنشآت ال تستورد موادها حيث ا: وليةاإلعتماد على الموارد المحلية األ -

 .عتمادها على تقنيات بسيطة في اإلنتاجلخارج بسبب انخفاض رأس المال، واااألولية من 

لى أصول  ال تحتاج الى رأس مال ضخم، وال إ ألنها:ستثمار فيها كبيراإلقبال على اال -

 . مرتفعة القيمة

وذلك من خالل  :)2008خوري، ( موالركات رؤوس األشاريع كبيرة لشخلق نواة لم -

 . بح مع بعضها شركة كبيرةمنشأة لتصكثر من اندماج أ

  : الصغيرة والمتوسطة الحجممنشآت النقاط الضعف في 5-2

  : يلي همها ما تواجهها، أنقاط ضعف ومعوقاتالمتوسطة الحجم  الصغيرة وللمنشآت

نه من  حيث ا:المادية بسبب الضغوط  ـةال في حاالت نادرإـ صعوبة تطورها  .1

ن مصادر التمويل  على التمويل، خاصة أ الحصولشاكل التي تواجهها هذه المنشآتالم

لى عدم مراعاة خصوصية هذه المنشآت واختالفها عن ، باإلضافة إالمتاحة محدودة

فترة السداد سعار الفائدة و التمويل من حيث أالشركات الكبيرة الحجم من قبل مصادر

 تسويقية ساليب وخطط اغلب هذه المنشآت ال تتبع أنضافة لذلك إثال باإلعلى سبيل الم

 . لى بقائها ضمن مستوى محدود من النموحديثة لترويج منتجاتها أو خدماتها مما يؤدي إ

لى األسواق تعاني هذه المنشآت من الوصول إ: صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية .2

ن اغلب هذه المنشآت ينحصر عملها ضمن ، حيث أسواء كانت محلية او خارجية

عالنات ، وال تمتلك المبالغ التي تساعدها على عمل انشاطهاالمنطقة التي تمارس بها 

 الى عدم قدرتها باإلضافةو خارجه لإلعالن عن منتجاتها، ودعايات على مستوى البلد أ
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ارها للكفاءات على منافسة السلع المستوردة بسبب ضعف مهارة العاملين لديها وافتق

 .دارية المناسبةاإل

ن صاحبها هو المسؤول عن ك بسبب قلة عدد العاملين، وأوذل: داريإفتقار إلى هيكل اإل .3

 . ها واإلشراف على العمل بشكل مباشرإدارت

 تحتاج وذلك نتيجة لصعوبة توسع المنشأة، وبالتالي ال: صعوبة زيادة فرص العمل فيها .4

 .كبر من العاملينالى عدد أ

حيث أنه من خصائص هذه : ) 2008صبح، (. نظم حفظ سجالت غير متطورة .5

ب لمنشآت هو اعتمادها على تقنيات غير معقدة وغير متطورة وقليلة التكلفة نسبياً، وأغلا

ها محدودة  اعمال، حيث أنلى عمليات محاسبية معقدةهذه المنشآت ال تحتاج اعمالها إ

 . وحساباتها محدودة ايضا

 .ا الماليةلزامية نشر قوائمه لعدم وجود أسهم لها، ولعدم إ:سواق الماليةال تصل إلى األ .6

ن عف الحاكمية المؤسسية فيها، حيث أ وذلك نتيجة لض:غير منظمة مالياً بشكل كاف .7

 .مديرها هو صاحبها، وبالتالي لن يتحقق مبدأ فصل الملكية عن المالك بشكل كامل

ن عدم تنوع إ :دارتها والقدرة على تدريب كوادرهارة إلتعوزها الموارد البشرية الماه .8

 اكتساب مهارات جديدة باالضافة الى نشآت ال تساعد العامل على هذه الماألنشطة في

 .عدم توفر امكانات مالية لدى الشركة لتدريب موظفيها

دارة المنشأة من وذلك من خالل إ: لى تنظيم داخلي ووضع هيكلية مناسبة لهاتحتاج إ .9

قبل اشخاص كفؤين وليس بالضرورة من صاحبها نفسه، وعمل هيكل تنظيمي يتناسب 

 . حجم المنشأة وبنفس الوقت يقسم العمل ويحدد السلطات والمسؤولياتمع



 22 

ن مالكها هو المسؤول وذلك بسبب أ :سس الحاكميةتعاني من ضعف في إجراءات وأ .10

 ) 2008خوري ، . (عن ادارتها

 ال ترجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة المنشآتن الجوانب السلبية في هذه إ

 الصغيرة والمتوسطة المنشآتأن  أما ما يجب التأكيد عليه هنا فهو .بالمشكالت التي تواجهها

ستمرار مدة طويلة دون تحقيق أرباح، ولكنها سرعان ما تنهار حين تواجهها دفعة يمكنها اإل

مالية حرجة ال تقبل التأجيل، ولذلك فإن التدفقات النقدية المباشرة لمثل هذه المنشآت أكثر 

، ومواجهتها أيضا لتشريعات قانونية تفرض من ستثمارئد اإلعوا أهمية من حجم الربح أو

   . )2008عبد السالم و الشطي ، ( .ستيعابها ضرائب ال تستطيع منشآت كهذه على اخاللها 

 :المتوسطة الحجم  الدور اإلقتصادي للمنشآت الصغيرة و6-2 

زدهار او قتصادية إلى أن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نموتشير الدراسات اإل

لفائقة على الدفع  وقدرتها ا،قتصادي اليوم، هو نتاج المساهمة الفاعلة لهذا النوع من المنشآتا

ة أداة ما زالت المنشآت الصغيرة والمتوسط ادي قدماً إلى األمام، حيثقتصبعجلة النمو اإل

ى قتصاد، وتسهم في خلق الماليين من فرص العمل على مستوتنموية فاعلة تمثل عصب اإل

العالم، وفي زيادة الطاقة اإلنتاجية، والرفع من المستوى المعيشي ألصحابها والعاملين فيها، 

 .ة النائية األقل حظاً في التنميإضافة إلى أنها تسهم في تحقيق التوازن التنموي في المناطق

http://www.aleqt.com/2012/09/22/article_695047.htm1  

ث توفير  من حي،يجابي في البلدان الناميةللمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم دور إو 

 كتفاء الذاتي جزئياًا يسهم في زيادة الدخل وتحقيق اال بماعيةجتمفرص عمل لجميع الفئات اإل

ريع الصغيرة في مجاالت وتنتشر المشا ،ع والخدمات التي يحتاجها المجتمع لبعض السلو كلياًأ

قتصادية وتشجيع التوظيف الذاتي ونشر  والخدمات وغيرها من القطاعات االالصناعةالتجارة و
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 تميزها بالتجاوب السريع مع المتغيرات مع نسبة قليلة من المخاطرة، وتتجه لى جانبالمعرفة إ

حاربة الفقر راتيجية متكاملة لمست الصغيرة من خالل إعداد ابعض الدول لتنمية المشروعات

 لروح المبادرة  حيوياًنتاجية، حيث تشكل المشروعات الصغيرة مجاالًوالبطالة وزيادة اإل

يق ورها الحيوي في تحقويظهر د. عادة توزيع الدخل وإ،ستغالل الموارد األولية المحليةوا

جمالي المنشآت  إمن%) 90 -% 80(ها تمثل نحو نجتماعية في أقتصادية واالالتنمية اال

   )2008عدس ، ( .ظم دول العالمالعاملة في مع

.  في كل الدول هاماًمراً أقتصادياًلمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم إويعتبر وجود ا

 6.3مريكية بما يقارب تحدة األ في الواليات الم1997فقد تم تقدير عدد المنشآت الصغيرة عام 

االوروبي، حيث تعتبر المانيا  مليون في اإلتحاد 9.3وومتوسطة الحجم، مليون منشأة صغيرة 

 ثم المملكة وروبية التي بها منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم، يتبعها ايطاليا،من أكبر الدول األ

  .  (Karmel and Byron, 2002)سبانيا المتحدة ثم فرنسا، وإ

مهما للتنمية جم يشكل مفتاحاً الحصبح وجود وتطور المنشآت الصغيرة ومتوسطة ولقد أ

  ) 2008المبتكرون،  (.ت والمجتمعات الفقيرةقتصادية، خصوصاً بالنسبة للفئااالجتماعية واال

ى قدرتها على مواكبة التطورات اإلقتصادية وتتزايد أهمية هذه المنشآت بالنظر ال

. متالكها لمرونة أكبر من المنشآت الكبيرة في التعامل مع المتغيرات في األسواق المحليةوإ

 للطبقة الفقيرة اًلحجم يعتبر دعمالمتوسطة ان نمو وتنمية المنشآت الصغيرة وأإضافة الى 

 ) 2008ابو زر، . (الوسطىو

  :قتصادي من خالل مايلي  ودورها اإلمنشآتستدالل على أهمية هذه الويمكن اال

لدخل تعمل على توفير السلع والخدمات سواء للمستهلك النهائي أو الوسيط مما يزيد من ا .1

  . الوطني للدولة
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لعمل معدالت اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج التي تستخدمها مقارنة مع اال في رتفاعاًتحقق ا .2

  . الوظيفي الحكومي

ن إ: مستوى الوطني وذلك من ناحيتينالضياع على السراف وتساهم في التخفيف من اإل .3

 إضافة الى ،يرةالكبدية الخارجية للمشروعات قتصاه المنشآت تستفيد من الوفورات االهذ

قتصادية خارجية للمنشآت الكبيرة في الوقت ذاته وتعمل على زيادة أنها تحقق وفورات ا

التسويق بما يساعد على توصيل ات مما يقلل من تكاليف التخزين وسرعة دوران المبيع

ة الى زيادة حجم الناتج السلع للمستهلك بأقل تكلفة ممكنة وتؤدي هذه العوامل مجتمع

  . و المكملة وله العديد من المنتجات البديلة أتنوعه بشملي والمح

رتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل هذه المنشآت نواة تتميز هذه المنشآت بإ .4

إلستثمار الكلي صناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم اللمشروعات الكبيرة خاصة في مجال ال

  .قتصاديو االارتفاع معدالت النمقتصاد الوطني وهذا يضمن في اال

ستثمارية تعمل على تعبئة ل الصغيرة وحدات إنتاجية ومراكز اتعتبر منشآت األعما .5

 كذلك تمتص منشآت قتصاد الوطني،د لتشغيلها داخل االالمدخرات الخاصة باألفرا

 لدى صغار المدخرين بتوظيفها في األعمال الصغيرة فوائض األموال العاطلة والمدخرات

خدمية والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي إن ستثمارات إنتاجية وا

 المدخرات للمساهمة في تمويل اإلستثمار على هذه المنشآت تعد قناة إضافية لجذب

 يل التنمية،تمودخار الخاص في ني بما يؤدي إلى زيادة مساهمة اإلقتصاد الوطمستوى اإل

ديوان (. من الداخل أم الخارجقتراض سواء ويخفض من درجة االعتماد على اال

  .)2008المحاسبة، 
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ردن، فقد وضح وزير الصناعة ألت في اقتصادي لهذه المنشآاما بالنسبة للدور اإل

 مليون دينار العام 1938ن القطاع الصناعي حقق قيمة مضافة بلغت أ) سامي قموه(والتجارة 

لصادرات الوطنية التي جمالي امن إ% 88الصادرات الصناعية حوالي الماضي فيما شكلت 

 من قتصادية تستدعي بذل المزيدر دينار مؤكد إن هذه المؤشرات اال مليا4.8وصلت الى 

ن التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة شار الى أالجهود لدعم هذه المنشآت، وأ

لى مصادر التمويل واألسواق المحلية لى الوصول إوالمتوسطة والمتمثلة في ضعف قدرتها ع

  .لخارجيةاو

http://www.alghad.com/index.php/article/546460.html 

ت من مجموع المنشآ% 99.6ردن مانسبته وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في األ

من % 70 وفي توظيف  المحلي اإلجماليمن الناتج% 40نتاج العاملة في المملكة وتساهم في إ

  )2012مقابلة وابو ياغي ، . (المشتغلين

إن معظم ) حاتم الحلواني(دارة غرفة صناعة االردن، الدكتور مجلس إضاف رئيسوأ

% 40و متوسطة، حيث تساهم هذه الصناعات بحوالي صناعاتنا في األردن تصنف كصغيرة أ

شار مدير غرفة ين في القطاع الصناعي، وأ العاملمن% 70من الصادرات وتشغل حوالي 

من المنشآت الصناعية هي % 90كثر من أن الى أ) ماهر المحروق (ردن الدكتوراألصناعة 

ن المحلي اإلجمالي، وأكد أيضا على أمن الناتج % 17أكثر من صغيرة ومتوسطة وتساهم ب

هي صعوبة التسويق المتوسطة ت التي تواجه الصناعات الصغيرة وقاأبرز التحديات والمعو

لتمويل ومشكالت  وكذلك محدودية فرص الوصول والحصول على ا وعالمياًللمنتجات محلياً

  .داريةفنية وإ

http://www.alghad.com/index.php/article/546460.html 
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% 98 المنشآت المتوسطة والصغيرة تشكل حوالي اإلحصائيات إلى أنوتشير بعض 

إلى أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تشكل كذلك من مجمل عدد المنشآت في األردن، وتشير 

من إجمالي التوظيف % 75ظف حوالي من السوق المصرفي المتاح للبنوك، وتو% 85حوالي 

 المنشآت المتوسطة نأتحاد األوروبي إلى ات في اإلئيوتشير هذه اإلحصا. ي األردنف

 مليون 65من إجمالي المنشآت في أوروبا وتوظف حوالي % 99والصغيرة تشكل حوالي 

. قتصادي وتوفير فرص العملتعتبر هذه المنشآت المحرك الرئيس للنمو اإلموظف وعامل، و

  ).2007 إحصائيات،.  األردن-غرفة صناعة عمان (

لى أخرى، ن دولة إت فهي تختلف بشكل جزئي مما بالنسبة للمعوقات التي تواجه هذه المنشآأ

اع الواحد، ومن خر داخل القطلى آواحدة، ومن مشروع إخر داخل الدولة اللى آومن قطاع إ

لى  إقتصادية، ومن مرحلة من مراحل عمر المنشأةفترة زمنية إلى أخرى تبعا للدورة اال

تي يكون مصدرها من ويعتبر جزء من هذه المعوقات معوقات داخلية وهي تلك ال، أخرى

داخل المشروع، ومنها على سبيل المثال ال الحصر سوء اإلدارة الناجم عن قيام صاحب 

نها تعتبر معوقات خارجية إذا معظم المهام اإلدارية والفنية والتسويقية، في حين إالمنشأة ب

 و ابو مقابلة. ( ذه المنشآتحدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو بفعل البيئة المحيطة به

   ) 2012، ياغي

وتشير بعض الدراسات الى تقسيم آخر للمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

  :وتلخص هذه الدراسات أهم المعوقات بما يلي . األردن على سبيل المثال 

  . صعوبة الحصول على التمويل-

  .وميةثماري العام والتشريعات الحكستلى المناخ اإل صعوبة الحصول ع-

  .الطلب الخارجي مشكالت تتعلق بالطلب المحلي و-
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  .ن لم تتوفر محلياً والمعدات السيما إالتة الحصول على اآلمكاني عدم إ-

  . عدم توفر القوى العاملة المدربة-

  .المعرفة التقنية واإلدارية ندرة -

  . مشكالت تتعلق بالتسويق-

  .منافسة وتلبية رغبات العمالء مشكالت تتعلق بجودة المنتجات وقدرتها على ال-

   . تصال ونقل المعلومات ضعف قنوات اإل-

  . الضرائب-

  .رتفاع سعر الفائدة ا-

  ) Magableh and kharabsheh, 2011 (.سعار المواد األوليةرتفاع أ ا-

 أن هناك معوقات ببرنامج كفالةمدير االئتمان ) أسامة المبارك( األستاذ وأوضح

آت الصغيرة والمتوسطة من بينها المعوقات اإلدارية والفنية والمعوقات وتحديات تواجه المنش

 إلى أن ابرز هذه المعوقات تتمثل في عمليات التمويل حيث ترفض معظم التسويقية، مشيراً

 من إن  .البنوك وجهات التمويل المختلفة تقديم التمويل الالزم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 وعدم وجود ،رتفاع نسبة المخاطرةاالتمويلية لهذه المشروعات  أسباب رفض الجهات برز أ

 .ضمانات كافية باإلضافة إلى عدم وجود حسابات منتظمة للمشروعات القائمة

389916/node/com.madina-al.www://http 

صغيرة والمتوسطة، صعوبة تسويق ومن المعوقات أيضاً التي تواجه المنشآت ال

وبالذات في مجال التصدير، منتجاتها وخوضها منافسة عادلة ومتكافئة مع المنشآت الكبيرة، 

فتقادها البحوث والدراسات التسويقية المتخصصة، إضافة إلى قصور الوعي التسويقي انتيجة 

 المحلي يف المستهلكتسويقية منتظمة لتعر وعدم وجود منافذ ،وانخفاض الكفاءة التسويقية
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تباع سياسة تسعير عشوائية، ال يراعى فيها أسعار إت القطاع، إلى جانب والخارجي بمنتجا

المنافسين أو تكاليف اإلنتاج، إضافة إلى صعوبات تسويق المنتج المحلي في ظل تفضيل 

المستهلك المحلي المنتجات األجنبية المماثلة في بعض األحيان بدافع التقليد أو 

  html.695047_article/22/09/2012/com.aleqt.www://http.حاكاةالم

  : الصغيرة والمتوسطة الحجممنشآتاالفصاح في ال 7-2

فصاح المناسب حول توفير المعلومات المالئمة للفئات يتمحور البحث في طبيعة اإل

قتصادية تتعلق بالمنشأة مصدرة البيانات، ي اتخاذ قرارات اخدم البيانات المحاسبية فالتي تست

من التنبؤ ببعض المتغيرات الرئيسة وتقديم بعض المؤشرات المالية التي تمكن هذه الفئات 

 على ،و طويلة األجللتزاماتها قصيرة أها على الوفاء باللمنشأة، مثل قوتها اإليرادية أو قدرت

  . مثالسبيل ال

الجوهرية نه من غير الممكن عرض كل المعلومات لعام على أجماع ارغم اإلو

قتصادية الهامة لمدة عام كامل عن منشأة معينة في ملخصات محدودة واألحداث والعمليات اإل

 والمالحظات  على وجوب أن تفصح التقارير الماليةاًتفاق، إال أن هناك إالماليةمن البيانات 

ضافية المرفقة معها، عن أية حقائق مالية جوهرية وأية معلومات أخرى مات اإلعليها والمعلو

ئ الواعي المستخدم لهذه التقارير، بحيث تمكنه بصورة تكفي للتأثير على الحكم الشخصي للقار

فصاح عن  وجهات النظر حول مفهوم وحدود اإلوتختلف. تخاذ القرار اإلقتصادي المالئممن إ

وينبع هذا . صات والملحقات واإليضاحات حولهافيرها في تلك الملخالمعلومات الواجب تو

. قة ونظرة كل طرف نحو المشكلةطراف ذات العالاإلختالف أساسا من تضارب مصالح األ

عداد البيانات المالية المنشورة، قد ال تلتقي ة بصفتها الطرف المسؤول عن إلمنشأدارة افإ
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 نظرة من سيستخدم البيانات  معو أ،ت الخارجي مع نظرة مدقق الحسابانظرتها بالضرورة

ن كما أ. الدائنينعمال من المستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين وألالمالية من رجال ا

شراف على المهنة، كدواوين اإلتلتقي مع نظرة جهات الرقابة و قد ال نظرة هؤالء جميعاً

ولذلك فانه .  المهنيةالمجامع المحاسبية و،ةة والبنوك المركزية، وهيئات األوراق الماليالمحاسب

فصاح الذي دود معينة، تضمن توفير مستوى اإلتفاق على مفهوم عام وحمن الصعب أن يتم اإل

 مطر والسويطي، ص(. رغباتها الكاملة في هذا المجاليحقق لكل فئة من الفئات ذات العالقة 

339 -342 .(  

صاح المحاسبي في أي يتمثل اإلف (Al-Razeen and Karbhari, 2004)  لـووفقا

أما . ة بنشرها بوسائل رسمية وغير رسميةء كانت كمية أم نوعية تقوم المنشأ سوامعلومات

(Ghazali,2008) ختياري واإلفصاح فصاح االهما اإل: فقسم هذا اإلفصاح إلى نوعين

محلية مثل لفصاح الملزم من قبل التشريعات ااإلجباري، حيث أن اإلفصاح االجباري هو اإل

، أما اإلفصاح  أو من قبل المعايير المحاسبية،وراق الماليةقانون الشركات ومتطلبات إدراج األ

ختيارية أخرى في تقاريرها كات من توفير معلومات ا هو ماتقوم به بعض الشر:ختيارياإل

  .و بالتشريعات المحلية ر المطلوبة بالمعايير المحاسبية أالسنوية غي

فصاح كون معظم مستخدمي القوائم المالية ال تتاح لهم الفرصة إلوتنبع أهمية ا

ستيعابهم لمحتوياتها كما يجب، لذلك فإنهم ، أو عدم اى دفاتر المشروع وسجالتهلإلطالع عل

 من خالل التقارير والقوائم المالية  في التعرف على أحوال المنشآة ـالى حد بعيدـ مدون يعت

 فضالً عما لهذه التقارير من أهمية ،ستشاريين وذوي الخبرةاالرة أو بمساعدة المنشورة، مباش

   )74 ، 2006حماد  (. ناتجة عن أنها قد تم تدقيقها بواسطة جهة محايدة ومستقلة،خاصة
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 بأنه )7، 2005حمد (وقد قدم الباحثون عدة تعريفات لإلفصاح المحاسبي فمثالً عرفه 

فعرفه ) 429، 2000الشاهد، (تحيز، أما لمحاسبية بشكل موضوعي دون العرض للمعلومات ا

إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية على أنه 

بية بلغة مفهومة للقارئ وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم المالية والتقارير المحاس

 على أنه شمول التقارير المالية وفي تعريف آخر لإلفصاح المحاسبي. و تضليلدون لبس أ

حة وصحيحة عن على جميع المعلومات الالزمة إلعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واض

  ).202-201 ، 2007الزيود وآخرون، ( .الوحدة المحاسبية

فصاح عنها بالغ األهمية لمستخدمي البيانات ولقد تبين أن عرض المعلومات واإل

تعوق ـ ومات ضرورية إلتخاذ قراراتهم، ولكن هناك أسباب المالية من أجل تزويدهم بمعل

فقد ينشأ  أدت الى تضارب األفكار حول مسألة اإلفراط في عملية اإلفصاح،  ـعملية اإلفصاح

فصاح لمصلحة كثير  نتيجة الزيادة المفرطة في اإل،شآتنوع من التهديد لمصالح بعض المن

ختراق المنافسين  انتهاك لسرية بعض المعلومات وا القوائم المالية، وفي هذامن المستفيدين من

 )(Roberts el al., p.78. لمعلومات سرية عن الشركة، األمر الذي يضر بمصلحتها

ستغالل المنافسين لهذه  يعود الى ا قدوإن عدم اإلفصاح عن بعض المعلومات

 تميل الشركات وفي بعض األحيان. سي للشركةالمعلومات وبالتالي التأثير على الوضع التناف

. عداد تلك البيانات وتدقيقها ونشرهافصاح بسبب وجود كلفة مالية إللى عدم اإلإ

)Radebaugh & Gray,2002 p. 296( 

 هناك عوامل إيجابية تعود أنوبالرغم من وجود أسباب تحد من درجة اإلفصاح إال 

فصاح وإن الزيادة في اإل، ح في تقريرها السنويفصا إذا مازادت درجة اإل،بالنفع على الشركة
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 وبالتالي تؤكد على تقليل مستوى عدم التأكد عند المستخدمين ،تؤدي الى الزيادة في الشفافية

  ).Meek, el al., p8 ( .للقوائم المالية

  :فصاح عنها كما يليتصنيف المعلومات الواجب اإلويمكن 

 :)مالية(معلومات كمية . أ

 ممثلة ،فصاح عن المعلومات الكميةلها اإلم خالساسية يتتحديد أربعة مجاالت أيمكن 

ية، في الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقد

حداث المالية التي حيث يتم تضمين هذه القوائم بأرقام تعبر عن مبالغ فعلية أو تقديرية نتيجة األ

ستجابة دائمة من قبل ذا الجانب من اإلفصاح يلقي ان هأقامت بها المنظمة، ومن المالحظ 

   .المستفيدين من القوائم المالية المنشورة

 ):غير المالية(لومات غير الكمية المع. ب

ن يزيد صفي من شأنه أوفصاح عن هذا الجانب في التقارير المحاسبية بشكل يتم اإل  

 ن هذه المعلومات غالباًوائم المالية إذ إالقمن فهم المستخدم وثقته بالمبالغ النقدية الظاهرة في 

 خالل قوائم  منفصاح عن المعلومات النوعيةويتم اإل ماتكون مرتبطة بالمعلومات الكمية،

  النوعيةن المعلومات إكما دارة، باالضافة الى تقرير اإل، الهامشيةو المالحظاتملحقة أ مالية

  )2009خلف،  (.تخاذ القراراتفيدة في عملية امثمراً إذا كانت متعتبر مالئمة واإلفصاح عنها 

 مع معيار  الدوليةبالغ الماليوعند مقارنة متطلبات اإلفصاح الواردة في معايير اإل

تطلبات اإلفصاح مطلوبة ن بعض م للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجد أاالبالغ المالي

 عيار المخصص للشركات الصغيرة وغير مطلوبة بالم،بالغ المالية الدوليةبموجب معايير اإل

القياس الواردة في عتراف ون هذه اإلفصاحات تتعلق بمبادئ االمتوسطة الحجم وذلك كوو

. ي هذا المعياركثر بساطة فستبدلت بمتطلبات أ والتي ا IFRS’sمعايير االبالغ المالي الدولية 
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سبية للمنشآت فصاح على حاجات مستخدمي المعلومات المحا متطلبات اإليضاًوتعتمد أ

ن الشركات  من الشركات األخرى، حيث إتساعاًصغيرة والمتوسطة الحجم قد تكون أقل إال

تحتاج لعرض الكثير من متطلبات  والمدرجة في سوق البورصة المساهمة العامة مثالً

طراف  تكون مطلوبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لزيادة عدد األ والتي قد ال،فصاحاإل

 )2008حميدات، ( .ة بالمعلومات الصادرة عن الشركات المساهمة العامةالمهتم

ن البدائل المختلفة من أساليب عرض المعلومات في القوائم المالية المحاسبية وبما أ

تترك آثاراً مختلفة على متخذي القرارات ممن يستخدمون تلك المعلومات، لذا يتطلب اإلفصاح 

 طار من المهم جداً، وفي هذا اإلها بطرق يسهل فهمهايالمناسب أن يتم عرض المعلومات ف

عدم عرض معلومات في مكان  معدو القوائم المالية فصاح المناسب أن يراعيبصدد توفير اإل

ذات اآلثار "فصاح عن المعلومات  يتم اإللى أن جرى العرف ع، وعموماًليهيصعب اإلهتداء إ

 في حين يتم اإلفصاح عن ،ب القوائم المالية المستخدم المستهدف في صل على قرارات"المهمة

االيضاحات المرفقة بتلك و ا في المالحظات أمإ.  التفاصيل خصوصاً،خرىالمعلومات األ

 عن فصاحاًمر في بعض األحيان إكما يتطلب األ. خرى مكملة تلحق بهاالقوائم أو في جداول أ

ومن هنا يجب أن . البيانات المالية في ماكن متعددةالمعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة في أ

. فصاح عنهاالئم من المعلومات التي يتعين اإلفصاح المحاسبي لتحديد القدر المنحدد صفات اإل

فصاح عن المعلومات فهوم حدود اإلوتختلف وجهات النظر حول م) 31، 2005البستاني، (

ختالف مصالح ختالف أساساً من ا، وينبع هذا اإلالمالية المنشورةالواجب توافرها في البيانات 

ستخدام هذه اف ذات العالقة والذي ينجم عن االختالف في أهداف هذه األطراف من اطراأل

ضمن توفير مستوى فصاح يب الوصول الى مفهوم عام وموحد لإلالبيانات، وبذلك يصع

المجال، اجاته الكاملة في هذا حتيواصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه األطراف رغباته فاإل
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 وبشكل يوفر حداً أدنى ،ين وجهات نظرهمطار عام يضمن التوفيق بوأصبح البد من وضع إ

، 46 بو شليح، (.طراف وبكيفية تحقق المصالح الرئيسة لتلك األ،فيهفصاح المرغوب من اإل

2008(  

  : الصغيرة والمتوسطة الحجم منشآتفصاح للومن اسباب عدم إلزامية اإل

فة والمنفعة يتفق مع مبدأ التكل ، وذلك الت المالية تعتبر عالية نسبياًصدار البياناتكلفة إ .1

  .بالنسبة لهذه المنشآت

 تصدر بيانات مالية بشكل دائم للمجهزين وللمالكين، ويمكن تزويد هذه المنشآت .2

 Greenstone).صدار رسميت عند حاجتهم اليها مباشرة بدون إالممولين بهذه البيانا

and Paul,2006) 

 

مالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة المتطلبات العامة لعرض البيانات ال 8-2

   : المتوسطة الحجمو

عداد التقارير ، المعيار الدولي إل2009انونيين، جمعية المجمع العربي للمحاسبين الق(

  ) المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم

  : أهم المتطلبات العامة لعرض البيانات الماليةفيما يلي

التدفقات  و،داء المالي واأل،لمالية الخاصة بمدى عدالة المركز الماليعرض البيانات ا -1

األحداث عامالت وب العرض العادل التمثيل الصادق آلثار المويتطل ،النقدية للمنشأة

لتزامات معايير اإلعتراف الخاصة باألصول واإل وفقا للتعريفات و،ألخرىاوالظروف 

  .والدخل المصاريف

  . للبيانات الماليةات إضافية عند اللزوم، لتحقيق عرض عادلافصاح -2
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قييم جراء ت إدارة يجب على اإلي، أن المنشأة مستمرةفتراض أإعداد البيانات المالية با -3

 تكون المنشأة كذلك ما لم تكن و، بصفتها منشأة مستمرة،ستمرارلقدرة المنشأة على اإل

لة وجود شكوك هامة تتعلق ها، وفي حاو وقف عملياتأ تصفية المنشأة  تنويدارةاإل

ة اإلفصاح  يتعين على المنشأ،ستمرار اإلبأحداث أو ظروف تشكك في قدرة المنشأة على

  .ساس مستمرفال تقوم بإعداد بياناتها المالية على أ عن تلك الشكوك

ف البنود المالية من فترة  تحافظ المنشأة على عرض وتصني بمعنى أنتساق العرض،إ -4

  :ى الفترة التي تليها ما لملمعينة إ

  .كثراً أخر سيكون مالئمن العرض بشكل آيتبين  أ  .أ 

  . في العرضيتطلب هذا المعيار تغييراً .ب 

 تفصح المنشأة عن المعلومات المقارنة فيما يخص الفترة نالمعلومات المقارنة، ينبغي أ -5

ويجب أن . الحاليةة المقارنة السابقة لجميع المبالغ المعروضة في البيانات المالية للفتر

 عندما تكون ذات صلة بفهم ،وصفيةية وسردتحتوي المعلومات المقارنة على معلومات 

  .البيانات المالية للفترة الحالية

 بشكل "مماثلةكل فئة هامة من البنود ال" تعرض المنشأة ناألهمية والتجميع، ينبغي أ -6

  . منفصل

  :يلي المجموعة الكاملة للبيانات المالية ماالمجموعة الكاملة من البيانات المالية، تتضمن  -7

  .عداد التقاريريان المركز المالي كما في تاريخ إب. أ

  : حد البيانين التاليينأ. ب

  .عداد التقاريريان الدخل الشامل لفترة إب .1

   .بيان دخل منفصل وبيان دخل شاملأو  .2
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  .عداد التقاريرالتغيرات في حقوق الملكية لفترة إبيان . ج

  .عداد التقاريران التدفقات النقدية لفترة إبي.  د

يضاحية  المحاسبية الهامة والمعلومات اإل للسياساتالمالحظات التي تشمل ملخصاً. هـ

   .االخرى

الحظات تحديد البيانات المالية، تحدد المنشأة بوضوح كل من البيانات المالية والم -8

 تعرض نفة الى ذلك ينبغي أوثيقة، باإلضاخرى في نفس الوتميزها عن المعلومات األ

  : تكررها عند اللزوم لفهم المعلومات المعروضةنمنشأة المعلومات التالية بوضوح وأال

عداد سمها من نهاية فترة إت تطرأ على اي تغييرااسم المنشأة المعدة للتقارير وأ  .أ 

  . التقاريرالسابقة

 .تجموعة من المنشآانات المالية تغطي منشأة منفردة أو مذا كانت البيتوضيح ما إ .ب 

  .عداد التقارير والفترة التي تغطيها البيانات الماليةتاريخ نهاية فترة إ  .ج 

  .عملة العرض  .د 

  .ن وجدمستوى التقريب إ  .ه 

  : تفصح المنشأة عما يلي في المالحظاتنوينبغي أ

  .مقر المنشأة وشكلها القانوني وبلد تأسيس وعنوان مكتبها المسجل  .أ 

  .ةنشطتها الرئيسوصف لطبيعة أعمال المنشأة وأ .ب 

 وسطةالمالية للمنشآت الصغيرة والمتيانات البنود الواجب عرضها في الب 9-2

  : الحجم

  :البنود الواجب عرضها في بيان المركز الماليأهم 

  .النقد المعادلالنقد و .1
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 .خرىالذمم المدينة األينة التجارية والذمم المد .2

 .المخزون .3

  . ) خصم االستهالك المتراكمصافي، بعد( الممتلكات والمصانع والمعدات .4

 .الخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح والعقارات االستثمارية المسجلة  .5

 .صول غير الملموسةاأل .6

 .المخصصات .7

 .الذمم الدائنة األخرىالذمم الدائنة التجارية و .8

 . الحسابات المكشوفة .9

   . )رباح المحتجزةرأس المال، األ(حقوق الملكية صناف أ. 10

  : الشاملالدخلن الدخل وبنود الواجب عرضها في بياالأهم 

  .يراداإل .1

 .تكاليف التمويل .2

 .تكلفة البضاعة المباعة .3

 .مجمل الربح .4

 .مصروفات التشغيل .5

 .الربح قبل الضريبة .6

 .مصروف الضريبة .7

  .جمالي الدخل الشاملإ .8

  :البنود الواجب عرضها في بيان التغيرات في حقوق الملكيةأهم 

 . ول المدةل أرأس الما .1
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  .جمالي الدخل الشاملإ .2

 ).  المصروفاتلإليرادات و(سويات سنوات سابقة ت .3

 .اسات المحاسبية في السياألثر المتراكم للتغير .4

 .ستثمارات من قبل المالكينمبالغ اال .5

 .أسهم الخزينةمعامالت  .6

  . رباح الموزعة على المالكاأل .7

  :البنود الواجب عرضها في بيان التدفقات النقديةأهم 

 . الخدماتالنقدية من بيع السلع وضات المقبو .1

 . الخدماتلمدفوعات النقدية لموردي السلع وا .2

 .لموظفينالمدفوعات النقدية ل .3

  .نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األصافي  .4

 .خرىحقوق الملكية الخاصة بالمنشآت األو لنقدية المتالك أدوات الدين أالمدفوعات ا .5

 .و حقوق الملكية الخاصة بالمنشآت االخرىات الدين أالمقبوضات النقدية من بيع أدو .6

  .نشطة االستثمارية التدفقات النقدية من األصافي .7

  .التسديد النقدي للمبالغ المقترضة .8

  .نشطة التمويليةية من األ التدفقات النقدصافي .9

  :المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةأهم 

قارير المالية للمنشآت عداد الت المالية وفقاً للمعيار الدولي إلبإعداد البياناتبيان يفيد  .1

 .المتوسطة الحجمالصغيرة و

 .)ستحقاقأساس اال (عداد البيانات الماليةالقياس المستخدم في إساس أ .2
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كسياسة تقييم المخزون من  (السياسات المحاسبية المستخدمة المتعلقة بفهم البيانات المالية .3

  . )اعة أو سياسة استهالك األصول الثابتةالبض

لمالية والتي تكون ذات خر ضمن البيانات االمعلومات غير المعروضة في مكان آتقديم  .4

 .ي منهاصلة بفهم أ

لمستقبل حول الشكوك فيما يتعلق  المتعلقة بافتراضات الرئيسة معلومات حول االتقديم .5

 .ستمرارية المنشأةبا
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   الدراسات السابقة  10-2

نعكاسات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الخاصة ا": بعنوان) 2008صيام، (دراسة 

  "على البيئة المحاسبية في األردن) SMEs(بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

المحاسبية الدولية  نعكاسات تطبيق المعاييرالتعرف على هدفت هذه الدراسة إلى ا

 ودرجة ،في األردن) SMEs(الصغيرة ومتوسطة الحجم الخاصة بالتقارير المالية للمشاريع 

التي ) الصعوبات(لتزام بتطبيق هذه المعايير والمعوقات لال المشاريعتلك تأييد المحاسبين في 

رتفاع درجة تأييد ا:  عدد من النتائج أهمها وكشفت الدراسة عن.تحد من هذا االلتزام

لتزام بتطبيق المعايير ي األردن لإلغيرة ومتوسطة الحجم فالمحاسبين في المشاريع الص

نعكاسات اي تلك المشاريع، وقناعتهم بوجود المحاسبية الدولية الخاصة بالتقارير المالية ف

لتزام بتطبيق تلك المعايير، مع التأكيد على وجود عدد بية من المتوقع تحققها في حال االإيجا

  .يرالتي تحد من تطبيق تلك المعاي) الصعوبات(من المعوقات 

ريعية والدولية والعالمية في التغييرات المحاسبية والتش" :بعنوان) 2008( دراسة ابو زر،

  "تساع النظرة الى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغرظل إ

ة في التشريعية والدولية والعالمي للبحث في التغييرات المحاسبية وتمت هذه الدراسة

م المتوسطة الحجم ومتناهية الصغر فتضمنت مفاهيت الصغيرة وآلى المنشلنظرة إاع اتسظل ا

 البيانات المالية ادي لوجودها، وبينت من هم مستخدمواالقتصهذه المنشآت، واألهمية والدور 

لها، ووضحت عناصر التميز بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم وفكرة وجود 

 اًاك طلبن هنأوكانت نتائج هذه الدراسة المتوسطة غيرة وحاسبة الدولية للمنشآت الصمعايير الم

ت الصغيرة  إلدخال المعايير الدولية لإلبالغ المالي للمنشآ ـعلى الصعيد العالميـ  اًقوي

تختلف و. متوسطة الحجم صغيرة و"عالمياً"ن معظم الشركات والمتوسطة الحجم، حيث إ
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جات مستخدمي حتياغ المالي الكاملة عن الإلبالومات المعايير الدولية حاجات مستخدمي معل

لتزام وأن تكاليف اال.  والمتوسطة الحجمالمعايير الدولية لإلبالغ المالي للمنشآت الصغيرة

لتزام بوثيقة طة الحجم ستكون أقل من تكاليف االبمعايير خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوس

IFRS  الكاملة .  

لتزام بمعايير التدقيق والمحاسبة الدولية في ل االمشاك": ، بعنوان)2008(ة، دراسة عالون

  "ستكشافية دراسة إ–حالة المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم 

ع الصغيرة ودورها في التنمية هدفت هذه الدراسة الى التعرف على طبيعة المشاري

 الصغيرة في فلسطين التعرف على المشاكل المحاسبية التي تعترض المشاريعوقتصادية، اال

ر  األم،زالة المشاكل التمويلية والمحاسبيةهي السبل الكفيلة بإ من وجهة نظر أصحابها، وما

 بشكل يدعم القدرة التنافسية لإلقتصاد الفلسطيني ،مستثماري العاالذي يساهم في تهيئة المناخ اإل

نفتاح والتنافس المحموم على الموارد  في عالم يسوده اإل،تثمارات الخاصةسعلى جذب اإل

للحصول على نتائج الدراسة والتي وزعت على عينة ستبانة ولقد استخدم الباحث اال. المالية

الدراسة والتي اقتصرت على محافظات الضفة الغربية حسب القطاعات االنتاجية المختلفة 

 الى عدة نتائج وتوصلت الدراسة. عينة حسب طبيعة النشاط االقتصاديحيث يتوزع افراد ال

  :همها مايليأ

ة االف  يتركز رأس مالها بين ألف الى عشر تقريباًالمشاريع الصغيرةمن % 71.2 -

ن من خصائص المشاريع الصغيرة صغر حجم رأس ذ إدينار وهذه نتيجة متوقعة إ

 .من خالل سهولة تكوينها وانتشارها ،ال المستثمر، وبالتالي كثرتهاالم
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مويلهم على تمويل صحاب المشاريع الصغيرة يعتمدون في ت أتقريبا من% 63.5 -

لتي و تلك استثماراتها من القروض البنكية أ وتدني نسبة المشاريع التي تمول ا،ذاتي

 . توفرها المؤسسات غير الربحية

 .ل فقطعما) 5-1( المشاريع تستخدم مابين تقريبا من هذه% 586. -

مالي بالغ المعيار اإلمة متطلبات مسودة ءمدى مال": بعنوان). 2009( المهدلي،دراسة 

  ")ت الخاصةآالمنش(المتوسطة الحجم  وت الصغيرةآمنشالدولي المقترح الخاص بال

  :هدفت هذه الدراسة لتحقيق عدة أغراض أهمها

بشكل ) لمتوسطة الحجمات الصغيرة والمنشآ(التعرف على خصائص المنشآت الخاصة  .1

  .ردن بشكل خاصعام وفي األ

ير المحاسبة الدولية الخاصة بمعيار مسودات مجلس معايالتعرف على مضامين محاضر و .2

 ).المتوسطة الحجمت الصغيرة والمنشآ(بة الدولي الخاص بالمنشآت الخاصة المحاس

ت الصغيرة المنشآ(لنظم المحاسبية المطبقة في المنشآت الخاصة التعرف على مدى تقيد ا .3

ومدى طار المفاهيمي للمحاسبة المالية من جهة،  باإل) في األردنالمتوسطة الحجمو

الي الدولي المقترح الخاص بالمنشآت الخاصة بالغ الماإلمالءمة متطلبات مسودة معيار 

 .ردنيةت الخاصة األلتطبيقه في بيئة المنشآ) ة الحجمالمتوسطت الصغيرة والمنشآ(

ن قي محاسبون والبا منهم مدققون خارجيو200،  فرد500تكونت عينة الدراسة من 

، ماتستبيانات كأداة لجمع المعلوطة الحجم، وتم استخدام االلمتوسمن الشركات الصغيرة وا

  :حصائي توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج أهمهاومن خالل نتائج التحليل اإل

 الصغيرة تالي الدولي المقترح الخاص بالمنشآبالغ الم تعد متطلبات مسودة معيار اإل. أ

  .ردنيةت الخاصة األآوالمتوسطة الحجم مالئمة للتطبيق في بيئة المنش
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 تطبيق  بخصوص،ال توجد معوقات تواجه بيئة المنشآت الخاصة في األردن.      ب

  .توسطة الحجمالمت الصغيرة وار المحاسبة الدولي الخاص بالمنشآمتطلبات مسودة معي

  

ثر غياب االستراتيجية المحاسبية في المؤسسات أ" : بعنوان)2010(العبادي القشي ودراسة 

  "داء ة األة والمتوسطة الحجم على كفاءالصغير

  :همهااسة إلى تحقيق مجموعة من األغراض أ الدرهدفت

  .طالع على مفهوم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجماال .1

  .طار المفاهيمي للمحاسبة في ظل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجممناقشة وفلسفة اإل .2

 التي ناقشت أهم األمور المتعلقة المؤتمراتالندوات و على انعتمد الباحثولقد ا

 في ظل هذه طار المفاهيمي المحاسبي وناقش اإل،المتوسطة الحجملمنشآت الصغيرة وبا

قتصار التقارير المالية المصدرة من ا المؤسسات ومنها توصل إلى نتائج البحث، وكانت أهمها

ستبعادها اتفسيرية، و الدخل، والمالحظات الالميزانية العمومية، وقائمةهذه المؤسسات على 

هداف العامة المنصوص بالغ المالي وفقا لألهداف اإلأ ؤمتوا وعدم ،لقائمة التدفقات النقدية

 جميع الخصائص النوعية لى عدم توفر، باإلضافة إطار المفاهيمي للمحاسبةعليها باإل

ة نشر لزاميإعدم ، ومتوسطة الحجمال وةللمعلومات المحاسبية في قوائم المؤسسات الصغير

 فروض  وتجدر اإلشارة إلى أن.متوسطة الحجمالالقوائم المالية للمؤسسات الصغيرة و

 بالمؤسسات الصغيرة ةغير متوافر) ستمرارية، والدوريةقتصادية، واإلالوحدة اإل(المحاسبة 

  .دم استقاللية المؤسسة عن مالكها لع نظراً،متوسطة الحجمالو
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 Financial Reporting of“ : بعنوانMaingot & Daniel, 2006)  : (دراسة

Small Business Entities in Canada” 

معرفة األسباب الرئيسة التي تجعل المحاسبين يقومون بإعداد لى هدفت الدراسة إ

نقاط  حول المحاسبين وجهات نظر لتأكد مناو ، في كندات الصغيرة المالية في الشركاالقوائم

 وكذلك ،ة للمؤسسات الصغيرة المالياتالبيان إعداد تحدد نأ يمكن  التي األعباء أو الضعف

عداد القوائم المالية ت من المحاسبين حول كيفية تخفيض أعباء إقتراحالحصول على اا

 .لصغيرةللشركات ا

  :لى النتائج التالية وتوصلت الدراسة إ

 ية ثانياً، ولألغراض المصرفوالًن البيانات المالية هي للضريبة أة مإن األغراض الرئيس .1

  .داء ثالثاًولتقييم األ

 كونه و طويالً وقتاًستغراقهقارير المالية تتمثل بإن نقاط الضعف في النظام الحالي للتإ .2

 .غير مالئموباهظ الثمن و  جداًاًمعقد

 :الية وترتيبها بحسب أهميتهاعداد القوائم المقتراحات لتخفيف أعباء إ اربعةولقد وردت أ  .3

 .وتقليل المعايير المحاسبية، ، والتنظيمالحوسبة، معايير خاصة

 المنشآت الصغيرة و معايير واحدة للمنشآتالذي يستخدم مجموعةإن الوضع الراهن   .4

مجموعة واحدة من   هو غير مالئم، والحل األمثل هو وضعذات المسؤولية العامة

ضع  الصغيرة، أو وستثناءات للمنشآتمع ا ذات المسؤولية العامة المعايير للمنشآت

 ة العامة وأخرى للمنشآتمجموعتين من المعايير واحدة للشركات ذات المسؤولي

 .الصغيرة
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 وزيادة ،كلفة، والحد من التأخيرالمتوقع من المعايير الجديدة، البساطة، وخفض التو .5

 .تأهميتها ومالءمتها لهذه المنشآ

 New Direction of“: بعنوان) Lunge, Caraiani & Dascalu, 2007(دراسة 

Financial Reporting within Global Accounting Standards for Small 

and Medium-Sized Entities “ 

 لتي تحدثت وتحليل الكتابات والدراسات السابقة ا،عادة النظرلى إهدفت هذه الدراسة إ

 ،ولية مجلس معايير المحاسبة الدجراهستبيان أ الى استناداًًعن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا

  . المهنيةأثر هذه المعايير الجديدة على المنظماتو

 حاجات  تلبينوتوصلت الدراسة إلى أن معايير إعداد التقارير المالية يجب أ

 هذه لمتوسطة الحجم مع أنا الصغيرة و معايير المنشآت، لكن لم يتم تعريفالمستخدمين

 مع الفوائد زام بها خاصةلت التي ترحب باالالمنشآتالمعايير تخص مجموعة كبيرة من 

 على تطبيق هذه المعايير هو تعقيدها وكثرة منشآتن ما يثبط هذه الإال أالمتوقعة من تطبيقها، 

  .المعيار مما يحتاج إلى جهد لفهمهتفاصيل 

 Is There A Solid Empirical Foundation“ : بعنوان) Scheibel , 2007(دراسة 

for the IASB’s draft IFRS for SMEs ?"  

تبعها مجلس معايير المحاسبة اتجاهات واآلليات التي  تحليل االهدفت هذه الدراسة إلى

الدولي خالل إعداده مسودة معيار المحاسبة الدولي الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة 

 ومن أهم ، مبنية على أرض صلبة وضمن منهجية صحيحة تلك اآلليات كانت وهل،الحجم

  : إليها الدراسة ما يليالنتائج التي توصلت

أن مسودة المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تفتقر إلى أمور مهمة  .1

ين الخارجيين  وتعريف المستخدم، مثل تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم:كثيرة
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وضح الكيفية التي يتم يإعداد القوائم وفقاً للمعيار ال ن إ حيث ،لقوائم تلك المنشآت

  .ستفادة منها من المستخدمين الخارجييناإل

ضوع وخصوصاً من لم يقم مجلس معايير المحاسبة الدولية بجمع آراء كافية حول المو .2

 .فجوة معلومات ال يستهان بهاب تسبب مماالدول النامية 

 ،الخارجين  الدولية تحليل حاجات المستخدمينلم يستطع مجلس معايير المحاسبة .3

 .وليةوخصوصاً من وجهة نظر د

وقد أوصت الدراسة بأن يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء دراسات تحليلية 

  . قبل الخروج بالمعيار بشكل نهائي،للبيئة المحيطة بشكل أعمق

 Analysis of the“ : بعنوان) Popa, Nistor & Deaconu, 2009(ة دراس

Stakeholders’ needs and their Inference upon financial reports of 

smes”  

المتوسطة الحجم لصغيرة و ايل حاجات مالك المنشآتلى تحلهدفت هذه الدراسة إ

طار  وعلى اإل،المنشآتحتياجاتهم على القوائم المالية التي تصدرها هذه  اثروتحليل أ

. المنشآتصحاب المصالح في هذه ، وحددت أيضا أعايير القياس واالعتراف وم،المفاهيمي

خذ بعين  مع األ،الية لتكون مالئمة لمالكها تعد قوائمها المنها أت هذه المنشآ عنوقد كشفت

  .المنفعةبين التكلفة واالعتبار الموازنة 

 The context of the possible":بعنوان) Albu, C.N & Albu N, 2010(دراسة 

IFRS for SMES implementation in Romania"  

 العالقة بتنفيذ المعايير الدولية للمنشآتايا ذات لى مناقشة القض الدراسة إهدفت

ستطالعية عن هذا دراسة اب الباحثان  في البيئة الرومانية حيث قام،الحجمالصغيرة والمتوسطة 

معايير المحلية المتبعة  ال أننه ال مفر من تطبيق هذه المعايير طالمالى أإ وتوصلوا ،الموضوع



 46 

ن  تكون هناك اسبية الدولية، ولكن من الممكن أحن تكون بجودة المعايير المال يمكن أ

اتهم المحاسبية السابقة، ختالف في خلفياً لالختالفات في تطبيق هذه المعايير بين البلدان نظرا

لى المهنيين، لكن  بأنها ستؤثر على التعليم المحاسبي وع،راء حول تطبيق هذه المعاييروهناك آ

 حلها بزيادة جودة التدريس و التدريب المهني مكنفي رأي الباحثين أن هذه المشاكل ي

  .المستمر

  :بعنوان) Matar, M. Nour, A and Al-bakri, A , 2012(دراسة 

  “The Disclosure of Information Required in the Financial Statement 

of SMES: Empirical Case Study of Jordan”  
  : األغراض أهمهاهدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من 

 وتحديد المعايير المتعارف عليها في تمييز ،تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم .1

  . تلك المنشآت عن المنشآت الكبيرة

قتصاد لصغيرة ومتوسطة الحجم في بناء االإبراز أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت ا .2

  .األردني

توجب عرضها في البيانات المالية تحديد طبيعة وحدود اإلفصاح عن المعلومات التي ي .3

الصادرة عن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بالمقارنة مع ما هو عليه الحال 

في البيانات المالية الصادرة عن المنشآت كبيرة الحجم، ليترتب على ذلك دراسة مدى 

 الحاجة إلى وضع معايير خاصة باإلفصاح عن المعلومات للمنشآت الصغيرة ومتوسطة

  .الحجم
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ستبانة تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة التي شملت ثالث حثان اصمم البا

محللو : عشرة بنوك تجارية، وهممجموعات من العاملين في دوائر التسهيالت المصرفية ل

  :يلي لى عدة نتائج أهمها ماوتوصلت الدراسة إ. االئتمان وضباط االئتمان ومديرو االئتمان

  .قتصادي األردني في النشاط االغيرة ومتوسطة الحجم دوراً محورياًتلعب المنشآت الص .1

 .٪ من قوة العمل األردنية16توظف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم حوالي  .2

ها على جميع تغلب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة سمة الملكية العائلية حيث يهيمن في .3

علية نظم المركزي الذي يقلص من فا ولذا يسودها نمط اإلدارة ،ةنواحي النشاط الرئيس

   . الحاكمية المؤسسية فيها

م الرقابة الداخلية المطبقة  وكذلك نظ،كما تتسم أيضاً وبشكل عام بضعف النظم المحاسبية .4

 . فيها

فيما عدا حاالت استثنائية كشفت الدراسة الميدانية عن تفاوت ملحوظ في تقييم األهمية  .5

ه في القوائم المالية الصادرة عن المنشآت الصغيرة النسبية لإلفصاح المطلوب توفير

 الصادرة عن المنشآت  القوائم مقابل اإلفصاح المطلوب توفيره في تلك،ومتوسطة الحجم

 . كبيرة الحجم

تقريباً تؤيد وضع معايير خاصة ) ٪76(وبناء عليه فإن الغالبية العظمى من عينة الدراسة  .6

صغيرة انات المالية الصادرة عن المنشآت التحكم اإلفصاح عن المعلومات في البي

 .ومتوسطة الحجم
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  يميز الدراسة عن الدراسات السابقة  ما 11-2

المختلفة حول المشاريع الصغيرة تناولت الدراسات السابقة العديد من المواضيع 

 قبل صدور النسخة النهائية للمعيار وقد تمت أغلب هذه الدراسات السابقة، المتوسطة الحجمو

ا الدراسة الحالية فهي تركز على مدى قابلية تلك المنشآت لتطبيق متطلبات شكل رسمي، أمب

 بعد أن خرج المعيار تنجزخاصة وأن هذه الدراسة ا، في هذا المعيارعرض البيانات المالية 

  .من إطار المسودة وتم إقراره بشكل رسمي

  

  



 49 

  

  

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة 1-3

  مجتمع الدراسة 2-3

  عينة الدراسة 3-3

  سلوب جمع البيانات أ 4-3

  أداة الدراسة 5-3

  األساليب اإلحصائية  6-3

   صدق وثبات أداة الدراسة7-3

  

  



 50 

  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

وصفاً لمجتمع  وكذلك ،يتناول هذا الفصل وصفاً للمنهجية المستخدمة في الدراسة

حصائية  والمعالجة اإل، في تنفيذ الدراسةجراءات المتبعةواإل الدراسة، داةالدراسة، ووصفاً أل

  :ذلك للتحليل البيانات، وفيما يلي تفصيالً

  منهج الدراسة 1-3

ت الباحثة ستخدمستخدام المنهج الوصفي التحليلي وا هذه الدراسة على اعتمدتإ

المدققين الداخليين ون،  الماليييرينالمد من ،ين بالموضوعراء المعنيستقصاء آاستبانة ال

ئتمان العاملين في ، باالضافة الى ضباط االالعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجمو

  .البنوك التجارية األردنية

  مجتمع الدراسة 2-3

تكون من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم األردنية والبنوك التجارية العاملة 

  .في المملكة

  عينة الدراسة 3-3

لعاملة  منشآة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ا70 من تكون عينة الدراسةت

  . بنوك في العاصمة عمان، وهي من النوع القصدي9 و،في محافظة العاصمة عمان
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   جمع البيانات سلوبأ 4-3

  : المعلومات الالزمة للدراسة وهماعتماد على مصدرين لجمعتم اال

  : األولية المصادر- أوالً

ستطالع آراء أفراد العينة عن مدى قابلية المنشآت وزيع استبانة الذ تم إعداد وتإ

ي الخاص متثال لمتطلبات المعيار المحاسبي الدوليرة والمتوسطة الحجم األردنية لالالصغ

  .بعرض البيانات المالية

  : البيانات الثانوية- ثانياً

  والدوريات والمجالتلكتب با ـتلغاية جمع هذه البياناـ   الباحثةاستعانت

 والمنشورة من ،والدراسات السابقة والتقارير المنشورة من غرفة صناعة عمان والمؤتمرات

  .نترنت عبر شبكة اإل،لى محركات البحث إ باإلضافةغرفة تجارة عمان

   الدراسةاةدأ 5-3

 وتم ،ستبانة مستفيدة من األدبيات والدراسات السابقة المشابهةناء اتم تطوير وب

المديرين الماليين والمدققين الداخليين في بوالمتمثلة  ،فراد عينة الدراسةعلى أ وزيعهات

 البنوك العاملة ضباط اإلئتمان فيتوسطة العاملة في العاصمة عمان ومالشركات الصغيرة وال

   : وتتكون هذه اإلستبانة من جزئين.في العاصمة عمان

معلومات الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة من يختص هذا الجزء بالبيانات وال: الجزء األول

  ) الوظيفة، المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملية(حيث 

 فقرة موزعة على خمسة محاور بعدد الفرضيات الفرعية) 39(تضمن :  الجزء الثاني

  : وذلك على النحو التاليللفرضية الرئيسة األولى

  ho1ولى  على صلة بالفرضية الفرعية األ10 -1الفقرة من 
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   ho2 على صلة بالفرضية الفرعية الثانية 18 -11الفقرة من 

   ho3 على صلة بالفرضية الفرعية الثالثة 25 -19الفقرة من 

   ho4 على صلة بالفرضية الفرعية الرابعة 34 – 26 الفقرة من 

  ho5 على صلة بالفرضية الفرعية الخامسة 39 – 35الفقرة من 

  .ستبانةسي في اعداد االقياس ليكارت الخماواعتمد م

  حصائية األساليب اإل 6-3

كما تم  . المعيارياالنحراف و،وسط الحسابي مثل ال،حصاء الوصفياإلب ستعانةاالتم 

  .ستبانةثبات االمن للتأكد ) خ ألفااكرونب(ستخدام ا

 One اختبار :حصائية التالية األساليب اإلاستخدامتم فختبار الفرضيات أما إل

Sample t - test التباين األحادياختبار  ANOVA ختباروإScheffee  لتفسير الفروقات 

  .د تنشأ بين آراء الفئات المستخدمة في عينة الدراسةالبعدية التي ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 53 

  

  )اإلستبانة( صدق وثبات أداة الدراسة 7-3

لقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغـت قيمـة    ) كرونباخ ألفا(لقد تم استخدام اختبار  

α = 0.92         وهــي نــسبة ممتــازة كونهــا أعلــى مــن النــسبة المقبولــة 

60%(Sekaran,2000,pp223) .    كما أن قيمةα          بالنسبة لكل متغير على حده أعلـى مـن 

  :، وهذا ما يوضحه الجدول التالي%60ة المقبولةالنسب

   )1-3( جدول 

  نتائج اختبار كرونباخ ألفا لقياس صدق وثبات أداة الدراسة

  αقيمة  الفرضية

  0.904   الماليبيان المركز
  0.93  بيان الدخل وبيان الدخل الشامل
  0.842  التغيرات في حقوق الملكية

  0.922  ديةالتدفقات النق
  0.805  المالحظات الملحقة بالبيانات المالية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  موغرافية لعينة الدراسةالتحليل الوصفي للخصائص الدي 1-4

   عرض نتائج الدراسة 2-4

  نتائج اختبار الفرضيات 3-4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة ومناقشتها 

 بعد تطبيـق اداة     ، للنتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية      يتناول هذا الفصل عرضاً   

 وجمع البيانات وتحليلها، حيث سعت الدراسة للتعرف على مـدى قابليـة المنـشآت               ،الدراسة

متثال لمتطلبات المعيار المحاسـبي الـدولي الخـاص         يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    الصغ

فراد عينة الدراسة والبـالغ  عت على أستبانة وزباعداد ا المالية، فقامت الباحثة بعرض البيانات 

 البيانـات الـى الحاسـوب       دخالاستبانة منها ثم تم إ     ) 114(رداد  فرداً تم است  ) 120(عددهم  

  ) .SSPS(حصائي  من خالل نظام التحليل اإلحصائياوتحليلها إ
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  :وغرافية لعينة الدراسةمالتحليل الوصفي للخصائص الدي 2-4

الخصائص الديموغرافية للفئات المشمولة في عينة الدراسة بالمعلومات يمكن تلخيص 

  :الموضحة في الجدول التالي 

  )2-4( رقم جدول

  وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

  نسبة  تكرار    توزيع عينة الدراسة حسب

  %53.5  61  مدير مالي
  %26.3  30  ضابط ائتمان
  %20.2  23  مدقق داخلي

  الوظيفة

  %100  114  لمجموعا
  %76.3  87  بكالوريوس
  -  -  دبلوم عالي
  %21.9  25  ماجستير
  -  -  دكتوراه
  %1.8  2  أخرى

  المؤهل العلمي

  %100  114  المجموع
  %61.4  70  محاسبة

  %12.3  14  إدارة أعمال
  %6.1  7  تمويل
  %6.1  7  اقتصاد
  %14  16  أخرى

  التخصص

  %100  114  المجموع
  %22.8  26  نوات س5أقل من 

  %25.4  19   سنوات10أقل من -5
  %35.1  45   سنة فأكثر15

  ليةالخبرة العم

  %100  114  المجموع
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 ماليين،  يرينمن العينة مد  % 53.5لقد تبين من توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة أن          

  . من العينة مدققين داخليين% 20.2من العينة ضباط ائتمان، و% 26.3و

مـن العينـة مـن حملـة        % 76.3 الدراسة حسب المؤهل العلمي      ونالحظ في عينة  

مـن العينـة مـن حملـة        % 1.8عينة من حملة الماجستير، و    من ال % 21.99البكالوريوس،  

  . مما يدل على أن النسبة األكبر من العينة من حملة المؤهالت الجامعية،المؤهالت األخرى

 األكبر من العينـة مـن       ونالحظ من توزيع عينة الدراسة حسب التخصص أن النسبة        

 وطبيعة الوظـائف محـل      ،عينةحملة تخصص محاسبة مما يدل على تناسب مؤهالت أفراد ال         

  . ن افراد العينة لديهم فكرة عن المعايير المحاسبية بشكل عام على أالدراسة، وهذا يدل

 سنة فـأكثر،    15وأن النسبة األكبر من العينة حسب الخبرة العملية تزيد خبراتهم عن            

من العينـة تقـل     % 22.8و)  سنوات 10أقل من   -5(من العينة تتراوح خبرتم بين      % 25.4و

مما يدل على ارتفاع الخبـرة      )  سنة 15 أقل من    -10(والباقي ما بين    .  سنوات 5خبرتهم عن   

  .العملية لدى أفراد العينة

 هل أطلعت على المعيار المحاسبي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر عـام           : س

  ؟2009

 على المعيار المحاسبي الدولي     فقط من أفراد عينة الدراسة مطلعين     % 33لقد تبين أن    

  .2009للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة عام 
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   :عرض نتائج الدراسة 3-4

لقد تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لوصف إجابات العينة نحو 

 كل فقرة من  علىمستوى التأييدمقياس التالي لتحديد  تم اعتماد الالفقرات أدناه، حيث 

  :وهو  المتغيرفقرات 

   تأييد مرتفع جدا5ً – 4.5

   تأييد مرتفع4.5 أقل من – 3.75

   تأييد متوسط3.75 أقل من – 3

   تأييد منخفض3 أقل من – 2

   تأييد منخفض جداً 2أقل من 
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 المركز المالي بيان متثال بالبنود الواجب عرضها فيلالردنية األ المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم تأييدتقييم مدى 

  )3-4(جدول 
  فئات العينة كوحدة واحدة  المدققين الداخليين  ضباط االئتمان   الماليينيرينالمد

وسط   الســؤال

  حسابي

انحراف 

  معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

  وسط

  حسابي

انحراف 

  معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

وسط 

  حسابي

انحراف 

  معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

وسط 

  حسابي

انحراف 

  معياري

مستوى 

  التأييد
 الترتيب

  3 مرتفع 1.02 4.18 4 مرتفع 1.29 3.87  6 مرتفع 79. 4.30 3 مرتفع  99. 4.25   والنقد المعادلالنقد -1
  4 مرتفع 1.17 4.16  2 مرتفع 1.47 3.91  5 تفعمر 96. 4.33 4  مرتفع  1.14  4.20  المدينة التجارية والذمم المدينة األخرىالذمم -2
  6 مرتفع 1.14 4.09  6 مرتفع 1.27 3.83  4 مرتفع 89.  4.37 7 مرتفع  1.19  4.05 المخزون -3
 سـتهالك  اال خصمصافي، بعد   (المعدات والمصانع و  الممتلكات -4

  1 عمرتف 91. 4.27  5 مرتفع 1.36 3.85  2 مرتفع 73. 4.43 1 مرتفع  75. 4.34 )المتراكم

ستثمارية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح و         اال العقارات -5
  8 مرتفع 1.08 3.88  10  متوسط 1.15 3.35  7 مرتفع 84. 3.90 6 مرتفع  1.11  4.07 الخسارة

  9 توسطم 1.13 3.73  9  متوسط 89. 3.61  10 توسطم 1.09 3.67 9 مرتفع  1.24  3.80  غير الملموسةاألصول -6
  10 توسطم 1.24 3.72  7 مرتفع 1.17 3.78  8 مرتفع 95. 3.83 10 متوسط  1.40  3.67 تالمخصصا -7
 7 مرتفع 1.11 3.90  8  متوسط 1.34 3.65  9 مرتفع 1.15 3.80 8 مرتفع  1.00  4.03  المكشوفةالحسابات -8

  5 مرتفع 1.17 4.15  1 مرتفع 1.26 4.04  3 مرتفع 73. 4.42 5 مرتفع  1.29  4.08  الدائنة األخرى الذمم الدائنة التجارية والذمم -9
 مرتفع 63. 4.50 2 مرتفع  86. 4.30 )رأس المال، األرباح المحتجزة(ية  حقوق الملكأصناف -10

  2 مرتفع 95. 4.26  3 مرتفع 1.38 3.90  1 جدًا
    مرتفع 80. 4.04   مرتفع 98. 3.78   مرتفع 55. 4.16  مرتفع 83. 4.08  المتوسط العام
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  :أعاله يتضح مايلي ) 3-4(انات الموضحة في الجدول بمطالعة البي

  :على مستوى العينة جميعها كوحدة واحدة: أوالً

ولجميع البنود وبوسط حسابي قـدره      ) مرتفع( أبدت العينة بفئاتها الثالث معاً بمستوى        -1

متثال بالبنود الواجب عرضها فـي      لصغيرة والمتوسطة الحجم قابلة لال    بأن المنشآت ا  ) 4.04(

  .يان المركز المالي المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الخاص بتلك المنشآتب

للبنـد الرابـع    ) 4.27( تراوح الوسط الحسابي لهذا التأييد بالنسبة لتلك البنـود بـين             -2

  ).المخصصات(للبند السادس ) 3.72(، )الممتلكات والمصانع والمعدات(

  : أي كل على حدة ،في عينة الدراسة فرادىعلى مستوى الفئات المشمولة : ثانياً

متثال المنشآت الصغيرة والمتوسـطة الحجـم        من هذه الفئات مرتفعاً لقابلية ا       كان تأييد كل   -1

  .بالبنود الواجب عرضها في بيان المركز المالي

يليهم في ذلك المديرون    ) 4.16( لكن ضباط اإلئتمان هم األكثر تأييداً وبوسط حسابي قدره           -2

ن بوسط حسابي   ثم في المركز األخير المدققون الداخليو     ) 4.08(ن وبوسط حسابي قدره     اليوالم

  ).3.78(قدره 

 حول قابلية كل من تلـك   وعلى مستوى البنود المشمولة في البيان اختلفت آراء تلك الفئات        -3

ـ   فمثالً فئـة    . متثال من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم      البنود لال   اليينالمـديرين الم

 ويعود ذلك إلى رغبـتهم فـي         الممتلكات والمصانع والمعدات،  ) 4(أعطت األولوية للبند رقم     

 في حين جاء     المتمثلة بأصولها من ممتلكات ومصانع ومعدات،      ،براز القوة اإلقتصادية للمنشأة   ا

 وذلك لعدم رغبتهم باإلعالن عـن المخـاطر         المخصصات،) 7(في المرتبة األخيرة البند رقم      
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 فكانت األولوية للبنـد     ئتمانضباط اال  أما بالنسبة لفئة     مالية المحتملة التي قد تواجهها المنشأة،     ال

أس المنشأة ومصادر تمويلهـا فيمـا إذا        ، للبحث عن ماهية ر    أصناف حقوق الملكية  ) 10(رقم  

األصول ) 6( في حين جاء بالمرتبة األخيرة البند رقم         و خارجية، كانت هذه المصادر داخلية أ    

المـدققين   بينمـا فئـة      متالك هذه المؤسسات لهذا النوع من األصول،       لندرة ا  غير الملموسة، 

 ألنهـا    والذمم الدائنة األخرى،   ،الذمم الدائنة التجارية  ) 9( أعطت األولوية للبند رقم      الداخليين

هميتها عند تدقيق المـدفوعات النقديـة       ، باإلضافة إلى أ   تعكس استقرار الوضع المالي للمنشأة    

تثمارية المسجلة بالقيمة العادلـة،  سالعقارات اال) 5(ة البند رقم وجاء بالمرتبة األخير للمنشأة،

  .وذلك لصعوبة التحقق والتأكد من صحة ودقة القيمة العادلة

 سـواء   ،نحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للبنود المعروضة في الجـدول        بمالحظة اال -4

نه يوجد  وى العينة جميعها كوحدة واحدة، فإ      أو على مست   ،كانت على مستوى كل فئة على حدة      

ختالف وجهات نظر أفراد العينة حيـال مـدى          بين تلك االنحرافات ويشير ذلك الى ا       تفاوت  

متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان      يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    قابلية المنشآت الصغ  

  .المركز المالي
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 متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان الدخل والدخل الشاملة لالالصغيرة والمتوسطة الحجم األردني المنشآت تأييدتقييم مدى 

  )4-4(جدول 

  فئات العينة كوحدة واحدة  المدققين الداخليين  ضباط االئتمان   الماليينالمديرين
وسط   الســؤال

 حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
 الترتيب

  وسط

 حسابي

انحراف 

 يمعيار

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

وسط 

  حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
 الترتيب

وسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
 الترتيب

 1 مرتفع 1.02 4.24  1 مرتفع 72. 4.39  4 مرتفع 88. 4.30 2 مرتفع 1.18 4.15 اإليراد - 1

  8 مرتفع 1.19 3.91  5 مرتفع 1.30 3.94  8 مرتفع 1.21 3.83 6 مرتفع 1.15 3.93  التمويل تكاليف - 2
  7 مرتفع 1.20 3.99  7 مرتفع 1.13  3.78 3 مرتفع 1.09 4.33 7 مرتفع 1.26 3.90  البضاعة المباعةتكلفة - 3
  6 مرتفع 1.24 4.00  6 مرتفع 1.36 3.87  2 مرتفع 86. 4.40 8 مرتفع 1.33 3.85  الربحمجمل - 4
  5 مرتفع 1.16 4.04  4 مرتفع 1.30 3.95  6 مرتفع 96. 4.20 5 مرتفع 1.20 4.00  التشغيلمصروفات - 5
  3 مرتفع 1.21 4.08  3 مرتفع 1.07 3.96  5 مرتفع 1.10 4.23 3 مرتفع 1.31 4.05  قبل الضريبةالربح - 6
  4 مرتفع 1.18 4.06  8 متوسط 1.49 3.70  7 مرتفع 1.06 4.10 1 مرتفع 1.10 4.18  الضريبةمصروف - 7
  2 مرتفع 1.04 4.17  2 مرتفع 95. 4.09  1 مرتفع 82. 4.47 4 مرتفع 1.15 4.04  الشامللدخل اإجمالي - 8

   مرتفع 95. 4.06   مرتفع 91. 3.96   مرتفع 81. 4.23  مرتفع 1.03 4.01  المتوسط العام
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  :أعاله يتضح مايلي ) 4-4(بمطالعة البيانات الموضحة في الجدول 

  :على مستوى العينة جميعها كوحدة واحدة: أوالً

ولجميع البنود وبوسط حسابي قـدره      ) مرتفع(اتها الثالث معاً بمستوى      أبدت العينة بفئ   -1

متثال بالبنود الواجب عرضها فـي      لصغيرة والمتوسطة الحجم قابلة لال    بأن المنشآت ا  ) 4.06(

 المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الـدولي الخـاص بتلـك            الدخل والدخل الشامل  بيان  

  .المنشآت

 ولللبنـد األ  ) 4.24(ذا التأييد بالنسبة لتلـك البنـود بـين           تراوح الوسط الحسابي له    -2

  ).تكاليف التمويل (ثانيللبند ال) 3.91(، )اإليراد(

  :ينة الدراسة فرادى أي كل على حدةعلى مستوى الفئات المشمولة في ع: ثانياً

جـم  متثال المنشآت الصغيرة والمتوسـطة الح      من هذه الفئات مرتفعاً لقابلية ا       كان تأييد كل   -1

  .الدخل والدخل الشاملبالبنود الواجب عرضها في بيان 

، يلـيهم فـي ذلـك       )4.23( وبوسط حسابي قـدره      ،ئتمان هم األكثر تأييداً    لكن ضباط اال   -2

ن ، ثم في المركز األخير المـدققون الـداخليو        )4.01(ن وبوسط حسابي قدره     المديرون الماليو 

  ).3.96(بوسط حسابي قدره 

 حول قابلية كل من تلك       اختلفت آراء تلك الفئات    ،د المشمولة في البيان    وعلى مستوى البنو   -3

 المـديرين المـاليين   فمثالً فئـة    . متثال من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم      البنود لال 

لتـزام المنـشأة     الهتمامهم بإبراز مـدى ا     ،مصروف الضريبة ) 7(أعطت األولوية للبند رقم     

 لعدم  ،مجمل الربح ) 4(ي حين جاء في المرتبة األخيرة البند رقم          ف بالقوانين وخاصة الضريبة،  

لى الحفاظ على سرية المعلومات التـي        عن أرباحهم، حيث معظمهم يميلون إ      رغبتهم باإلعالن 

) 8( فكانت األولوية للبند رقـم  ئتمانضباط اال أما بالنسبة لفئة تخص المنشأة وخاصة األرباح،  
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 عرفة فيما إذا كان للمنشأة القدرة على سداد الديون وفوائـدها،           ، وذلك لم  إجمالي الدخل الشامل  

ن معظم هذه التكاليف يحددها      أل ،تكاليف التمويل ) 2(في حين جاء بالمرتبة األخيرة البند رقم        

المـدققين   بينمـا فئـة     وال يعتبر معلومة جديـدة،     ، بالنسبة لهم   مجهوالً اً فهو ليس مبلغ   ،البنك

 ، للتأكد من سالمة الوضع المحاسبي للمنـشأة       ،اإليراد) 1( للبند رقم     أعطت األولوية  الداخليين

مـصروف  ) 7(وجاء بالمرتبة األخيـرة البنـد رقـم     وخاصة عند تدقيق المقبوضات النقدية،   

  .دها هم دائرة الضريبة، ألن المسؤولين عن تحديالضريبة

 في الجدول سواء كانت     نحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للبنود المعروضة     بمالحظة اال -4

 نه يوجد تفاوت   حدة واحدة، فا  على مستوى كل فئة على حدة أو على مستوى العينة جميعها كو           

ختالف وجهات نظر أفراد العينة حيـال مـدى قابليـة           ، ويشير ذلك الى ا    نحرافاتبين تلك اال  

الدخل  بيان   متثال بالبنود الواجب عرضها في    يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    المنشآت الصغ 

  .والدخل الشامل
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   التغير في حقوق الملكيةبيانفي  المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم األردنية لالمتثال بالبنود الواجب عرضها تأييدتقييم مدى 

  )5-4(جدول 

  فئات العينة كوحدة واحدة  المدققين الداخليين  ضباط االئتمان   الماليينالمديرين
وسط   الســؤال

 حسابي
راف انح

  معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

  وسط

 حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

وسط 

  حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

وسط 

 حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

  2 مرتفع 1.22 4.07 4 مرتفع 1.38 3.78 1 مرتفع 63. 4.53 2 مرتفع 1.33 3.95 . المال اول المدةرأس - 1
  3 مرتفع 1.02 4.05 2 مرتفع 81. 4.26  2 مرتفع 71. 4.33 3 مرتفع 1.17 3.84 . الدخل الشاملإجمالي - 2
ــسويات - 3 ــسابقةت ــسنوات ال ــرادات (  ال لإلي

  4 مرتفع 1.07 3.82  5 متوسط 1.23 3.61  5 مرتفع 81. 4.03 4 مرتفع 1.11 3.79 .)والمصاريف

 فــي الــسياسات ييــر المتــراكم للتغاألثــر - 4
  7 متوسط 1.01 3.54  6 متوسط 78. 3.60 7 مرتفع  94. 3.77 6 متوسط 1.11 3.39 .محاسبيةال

  5 مرتفع 1.17 3.75  3 مرتفع 65. 4.17 3 مرتفع 77. 4.23 7 متوسط 1.34 3.34 . من قبل المالكينستثمارات اإلمبالغ - 5
  6 متوسط 1.18 3.58  7 سطمتو 1.04 3.48 6 مرتفع 95. 3.83 5 متوسط 1.32 3.49 . أسهم الخزينةمعامالت - 6
  1 مرتفع 1.07 4.11  1 مرتفع 76. 4.30  4 مرتفع 1.13 4.20  1 مرتفع 1.14 4.00 . الموزعة على المالكاألرباح - 7

   مرتفع 80. 3.84   مرتفع 69. 3.89   مرتفع 50. 4.13  توسطم 91. 3.69  المتوسط العام
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  :ضح مايلي أعاله يت) 5-4(بمطالعة البيانات الموضحة في الجدول 

  :على مستوى العينة جميعها كوحدة واحدة: أوالً

 وبوسط حسابي قدره    ،ولجميع البنود ) مرتفع( أبدت العينة بفئاتها الثالث معاً بمستوى        -1

اجب عرضها فـي    متثال بالبنود الو  لصغيرة والمتوسطة الحجم قابلة لال    بأن المنشآت ا  ) 3.84(

ليها في المعيار المحاسبي الدولي الخـاص بتلـك         المنصوص ع بيان التغير في حقوق الملكية      

  .المنشآت

 الـسابع للبنـد   ) 4.11( تراوح الوسط الحسابي لهذا التأييد بالنسبة لتلك البنـود بـين             -2

ير فـي الـسياسات     يثر المتراكم للتغ  األ (رابعللبند ال ) 3.54(،  )األرباح الموزعة على المالك   (

  ).المحاسبية

  :لمشمولة في عينة الدراسة فرادى أي كل على حدة على مستوى الفئات ا: ثانياً

متثال المنشآت الصغيرة والمتوسطة     لقابلية ا   ومتوسط  كان تأييد كل من هذه الفئات مرتفعاً       -1

  .التغير في حقوق الملكيةالحجم بالبنود الواجب عرضها في بيان 

المدققون يهم في ذلك    يل) 4.13(ئتمان هم األكثر تأييداً وبوسط حسابي قدره         لكن ضباط اال   -2

 بوسط حسابي   نالمديرون الماليو ثم في المركز األخير     ) 3.89( وبوسط حسابي قدره     نالداخليو

  ).3.69(قدره 

 حول قابلية كل من تلـك   وعلى مستوى البنود المشمولة في البيان اختلفت آراء تلك الفئات   -3

 المـديرين المـاليين   فمثالً فئـة    . متثال من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم      البنود لال 

ايكون المدير المالي    ألنه غالبا م   ،األرباح الموزعة على المالك   ) 7(أعطت األولوية للبند رقم     

مبالغ اإلستثمارات من   ) 5( في حين جاء في المرتبة األخيرة البند رقم          .هو من مالكي المنشأة   
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 وبالنسبة لهم هذه المبالغ     ،ت الشخصية العالقالى   معظم هذه المنشآت تقوم ع      ألن ،قبل المالكين 

 فكانت األولوية للبند رقم     ئتمانضباط اال  أما بالنسبة لفئة     تفاق بينهم، دة حسب اال  معروفة ومحد 

، لمعرفة مدى قدرة المنشأة على النمو من خالل مقارنته مـع رأس             رأس المال أول المدة   ) 1(

األثر المتـراكم للتغييـر فـي       ) 4(د رقم    في حين جاء بالمرتبة األخيرة البن      المال آخر المدة،  

المـدققين   بينمـا فئـة      نخفاض أثرها على قدرة المنشأة على السداد،       ال ،السياسات المحاسبية 

 للتأكد من عدم وجـود      ،األرباح الموزعة على المالك   ) 7( أعطت األولوية للبند رقم      الداخليين

وجـاء   ذا لم يكن هناك فصل بينهم،     تالعب او تواطؤ بين المالك وبين االدارة المالية خاصة ا         

، لندرة توفرها في هـذا النـوع مـن          معامالت أسهم الخزينة  ) 6(بالمرتبة األخيرة البند رقم     

  .المنشآت

نحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للبنود المعروضة في الجدول سواء كانت          بمالحظة اال -4

 حدة واحدة، فأنه يوجد تفاوت     ها كو  أو على مستوى العينة جميع     ،على مستوى كل فئة على حدة     

ختالف وجهات نظر أفراد العينة حيـال مـدى قابليـة           فات ويشير ذلك الى ا    نحرابين تلك اال  

التغير متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان       يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    المنشآت الصغ 

  .في حقوق الملكية
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  التدفقات النقديةبيانطة الحجم األردنية لالمتثال بالبنود الواجب عرضها في تقييم مدى تأييد المنشآت الصغيرة والمتوس

   )6-4( جدول 

  فئات العينة كوحدة واحدة  المدققين الداخليين  ضباط االئتمان   الماليينيرينالمد
وسط   الســؤال

 حسابي
انحراف 

  معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

  وسط

 حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
 الترتيب

وسط 

  حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

وسط 

 حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

  1 مرتفع4.251.03  3 مرتفع 1.15 4.04 1 مرتفع 86. 4.47 1 مرتفع 1.05 4.21 . والخدماتلع النقدية من بيع السالمقبوضات - 1
  3 مرتفع4.061.07 4 مرتفع 92. 3.87  5 مرتفع 86. 4.23 2 مرتفع 1.20 4.05 . السلع والخدماتردي النقدية لموالمدفوعات - 2
  9 مرتفع3.891.12 6 مرتفع 1.11 3.83  9 مرتفع 78. 3.93 8 مرتفع 1.27 3.88  .لموظفينل النقدية المدفوعات - 3
  2 مرتفع4.07.99 1 مرتفع 76. 4.13  4 مرتفع 76. 4.33 5 مرتفع 1.14 3.92 . التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصافي - 4
 النقدية المـتالك أدوات الـدين أو        المدفوعات - 5

 مرتفع 1.02 4.02 .حقوق الملكية الخاصة بالمنشآت األخرى
3 

 مرتفع 74. 3.78  7 مرتفع 80. 4.10
8  3.99.92

 مرتفع
6  

 أو الـدين  أدوات بيـع  من النقدية المقبوضات - 6
 مرتفع 1.06 3.90 .االخرى بالمنشآت الخاصة الملكية حقوق

6 
 مرتفع 83. 3.82  8 مرتفع 72. 4.03

7  3.92.93
 مرتفع

8  

ــدفقات صــافي - 7 ــة الت ــن النقدي ــشطة م  األن
 مرتفع 1.11 3.85 .االستثمارية

9 
 مرتفع 79. 4.09  6 مرتفع 76. 4.20

2  3.98.97
 مرتفع

7  

  4 مرتفع4.051.11  9 مرتفع 1.29 3.70  2 توسطم 63. 4.46 4 مرتفع 1.18 3.98 .المقترضة للمبالغ النقدي التسديد - 8
  5 مرتفع4.021.10  5 مرتفع 1.10 3.86  3 مرتفع 77. 4.40 7 مرتفع 1.21 3.89 .التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي - 9

   مرتفع4.03.81   مرتفع 71. 3.90   مرتفع 49. 4.24  مرتفع 95. 3.97  المتوسط العام
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  :أعاله يتضح مايلي ) 6-4(ي الجدول بمطالعة البيانات الموضحة ف

  :على مستوى العينة جميعها كوحدة واحدة: أوالً

ولجميع البنود وبوسط حسابي قـدره      ) مرتفع( أبدت العينة بفئاتها الثالث معاً بمستوى        -1

متثال بالبنود الواجب عرضها فـي      لصغيرة والمتوسطة الحجم قابلة لال    بأن المنشآت ا  ) 4.03(

  . المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الخاص بتلك المنشآت،لنقديةالتدفقات ابيان 

للبنـد  ) 4.25( تراوح الوسط الحسابي لهـذا التأييـد بالنـسبة لتلـك البنـود بـين                 -2

دفوعات النقديـة   الم (ثالثللبند ال ) 3.89(،  )المقبوضات النقدية من بيع السلع والخدمات     (ولاأل

  ).لموظفينل

  :ى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فرادى أي كل على حدة على مستو: ثانياً

متثال المنشآت الصغيرة والمتوسـطة الحجـم        من هذه الفئات مرتفعاً لقابلية ا       كان تأييد كل   -1

  .التدفقات النقديةبالبنود الواجب عرضها في بيان 

 في ذلك المديرون    يليهم) 4.24( لكن ضباط اإلئتمان هم األكثر تأييداً وبوسط حسابي قدره           -2

ن بوسـط   ، ثم في المركز األخير المـدققون الـداخليو        )3.97(ن وبوسط حسابي قدره     الماليو

  ).3.90(حسابي قدره 

 وعلى مستوى البنود المشمولة في البيان اختلفت آراء تلك الفئات حول قابلية كل من تلـك          -3

 المـديرين المـاليين   ثالً فئـة    فم. البنود لإلمتثال من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم       

عكس قـوة    ألنها ت  ،ت النقدية من بيع السلع والخدمات     المقبوضا) 1(أعطت األولوية للبند رقم     

 التـدفقات    صـافي  )7( في حين جاء في المرتبة األخيرة البند رقـم           .النشاط التشغيلي للمنشأة  

 أما بالنسبة لفئة    من المنشآت،  لقلة هذه األنشطة في هذا النوع        ،ستثماريةالنقدية من األنشطة اال   
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، المقبوضات النقدية من بيع الـسلع والخـدمات       ) 1(رقم   فكانت األولوية للبند     ئتمانضباط اال 

في حين   عكس قدرة المنشأة على النمو وتوفير السيولة الالزمة لتسديد الديون وفوائدها،          ت األنه

 من خصائص هذه المنـشآت      ،موظفينلالمدفوعات النقدية ل  ) 3(جاء بالمرتبة األخيرة البند رقم      

 المـدققين الـداخليين    بينما فئـة      جداً اً مهم اًقلة عدد العاملين وبالتالي ال يشكل هذا البند مبلغ        

 ألن هذا الجـزء     ،صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     ) 4(أعطت األولوية للبند رقم     

وجـاء   ، ـ   عند تدقيق نقديـة المنـشآة  وخاصةـ من قائمة التدفقات النقدية يعد األهم نسبياً  

، وذلك لسهولة تدقيقه والتحقق     التسديد النقدي للمبالغ المقترضة   ) 8(بالمرتبة األخيرة البند رقم     

  .من صحة هذه المبالغ

نحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للبنود المعروضة في الجدول سواء كانت          بمالحظة اال -4

 نه يوجد تفاوت   حدة واحدة، فإ   على مستوى العينة جميعها كو     على مستوى كل فئة على حدة أو      

ختالف وجهات نظر أفراد العينة حيـال مـدى قابليـة           ، ويشير ذلك الى ا    نحرافاتبين تلك اال  

متثال بالبنود الواجب عرضـها فـي بيـان         يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    المنشآت الصغ 

  .التدفقات النقدية
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متثال باإلفصاح عن المعلومات الواجب  اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات رة والمتوسطة الحجم  األردنية لال الصغي المنشآتتأييدتقييم مدى 

 المالية

  )7-4(جدول 

  فئات العينة كوحدة واحدة  المدققين الداخليين  ضباط االئتمان   الماليينالمديرين
وسط   الســؤال

 حسابي
انحراف 

  معياري

مستوى 

  أييدالت
  الترتيب

  وسط

 حسابي

انحراف 

 معياري

مستوى 

  التأييد
  الترتيب

وسط 

  حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

وسط 

 حسابي
انحراف 

 معياري
مستوى 

  التأييد
 الترتيب

 إلعداد الدولي للمعيار وفقاً المالية البيانات بإعداد يفيد بيان - 1
  1 مرتفع 96. 4.18  1 مرتفع 60. 4.22  2 مرتفع 86. 4.13 1 مرتفع 1.11 4.20 .الحجم ةالمتوسط و الصغيرة للمنشآت المالية التقارير

 أسـاس  (المالية البيانات إعداد في المستخدم القياس أساس - 2
  2 مرتفع 1.02 4.04  2 مرتفع 79.  3.91  3 مرتفع 90. 4.13 4 مرتفع 1.15 4.05 .)االستحقاق

ـ  المتعلقـة  المستخدمة المحاسبية السياسات - 3  البيانـات  مبفه
 سياسـة  أو البـضاعة  من المخزون تقييم كسياسة (المالية

 .)المتداولة غير األصول استهالك
  3 مرتفع 97. 4.03  3 مرتفع 1.00 3.78  4 مرتفع 83. 4.07 3 مرتفع 1.03 4.10

 ضـمن  آخـر  مكان في المعروضة غير المعلومات تقديم - 4
  5 مرتفع 95. 3.88  5 متوسط 1.04 3.43  5 مرتفع  91. 4.07 5 مرتفع 90. 3.95 .امنه أي بفهم صلة ذات تكون والتي ،المالية البيانات

 المتعلقـة  الرئيـسة  االفتراضـات  حـول  معلومات تقديم - 5
  4 مرتفع 1.14 3.98  4 متوسط 1.30 3.35  1 مرتفع 87. 4.17 2 مرتفع 1.12 4.13 .المنشأة باستمرارية يتعلق فيما ،الشكوك حول بالمستقبل

   مرتفع 76. 4.02   توسطم 59. 3.74   مرتفع 65. 4.11  مرتفع 84. 4.09  مالمتوسط العا
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  :أعاله يتضح مايلي ) 7-4(بمطالعة البيانات الموضحة في الجدول 

  :على مستوى العينة جميعها كوحدة واحدة: أوالً

ولجميع البنود وبوسط حسابي قـدره      ) مرتفع( أبدت العينة بفئاتها الثالث معاً بمستوى        -1

باإلفصاح عـن المعلومـات     متثال  لصغيرة والمتوسطة الحجم قابلة لال    بأن المنشآت ا  ) 4.02(

 المنصوص عليها في المعيار     ،الواجب اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية       

  .المحاسبي الدولي الخاص بتلك المنشآت

 بيـان (للبنـد األول ) 4.18(ين   تراوح الوسط الحسابي لهذا التأييد بالنسبة لتلك البنود ب         -2

 الـصغيرة  للمنـشآت  الماليـة  التقارير إلعداد الدولي للمعيار وفقاً المالية البيانات بإعداد يفيد

 آخـر  مكـان  في المعروضة غير المعلومات تقديم (رابعللبند ال ) 3.88(،  ).الحجم والمتوسطة

  ).منها أي بفهم صلة ذات تكون والتي ،المالية البيانات ضمن

  : أي كل على حدة ،على مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فرادى: نياًثا

 بينمـا كـان متوسـطاً لفئـة          مرتفعاً ئتمانل من المديرين الماليين وضباط اال      كان تأييد ك   -1

باإلفصاح عـن    متثال لال متثال المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم     لقابلية ا  المدققين الداخليين 

  .ب اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةالمعلومات الواج

يلـيهم فـي ذلـك      ) 4.11(ئتمان هم األكثر تأييداً وبوسط حسابي قـدره          لكن ضباط اال   -2 

ن ثم في المركز األخير المـدققون الـداخليو       ) 4.09( وبوسط حسابي قدره     ،نالمديرون الماليو 

  ).3.74(بوسط حسابي قدره 

ة كل من تلـك  ود المشمولة في البيان اختلفت آراء تلك الفئات حول قابلي      وعلى مستوى البن   -3

 المـديرين المـاليين   فمثالً فئـة    . متثال من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم      البنود لال 
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  إلعـداد  الـدولي  للمعيـار  وفقاً المالية البيانات بإعداد يفيد بيان) 1(أعطت األولوية للبند رقم     

 إلبراز مـدى التـزام المنـشأة بتنفيـذ         ،الحجم المتوسطة و الصغيرة للمنشآت يةالمال التقارير

 في المعروضة غير المعلومات تقديم) 4( في حين جاء في المرتبة األخيرة البند رقم          القوانين،

 لعدم رغبتهم بكـشف     ،منها أي بفهم صلة ذات تكون والتي ،المالية البيانات ضمن آخر مكان

ـ  أما بالنسبة لفئة     خوفاً من استغاللها من قبل المنافسين،     سرار المنشأة   أجميع    ئتمـان باط اال ض

فتراضات الرئيسة المتعلقـة بالمـستقبل      تقديم معلومات حول اال   ) 5(فكانت األولوية للبند رقم     

 للتأكد من استمرارية المنشأة وقدرتها على الوفاء        حول الشكوك فيما يتعلق باستمرارية المنشأة،     

 فـي  المعروضة غير المعلومات تقديم) 4(المرتبة األخيرة البند رقم   ن جاء في     في حي  بديونها،

أكثر المعلومـات    ألنه   ،منها أي بفهم صلة ذات تكون والتي ،المالية البيانات ضمن آخر مكان

المـدققين   بينما فئة     التي تؤثر على تسديد المنشأة للقروض وفوائدها،       التي تهم ضباط االئتمان   

 الـدولي  للمعيار وفقاً المالية البيانات بإعداد يفيد بيان) 1( األولوية للبند رقم      أعطت الداخليين

 حـول    معقوالً اً ألنها تقدم تأكيد   ،الحجم المتوسطة و الصغيرة للمنشآت المالية التقارير إلعداد

 المعروضة غير المعلومات تقديم) 4( وجاء بالمرتبة األخيرة البند رقم       سالمة حسابات المنشأة،  

،وذلـك ألن معظـم     منها أي بفهم صلة ذات تكون والتي ،المالية البيانات ضمن آخر مكان يف

  .حسابات هذه المنشآت بسيطة

 سـواء   ،نحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للبنود المعروضة في الجـدول        بمالحظة اال -4

نه يوجد  فإحدة واحدة،    أو على مستوى العينة جميعها كو      ،كانت على مستوى كل فئة على حدة      

ختالف وجهات نظر أفراد العينة حيـال مـدى          بين تلك االنحرافات ويشير ذلك الى ا       تفاوت  

فصاح عن البنـود الواجـب      باإلمتثال  يرة والمتوسطة الحجم األردنية لال    قابلية المنشآت الصغ  

  .اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية
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  اختبار الفرضياتنتائج  4-4

   )الخمس(والفرضيات الفرعية ذات الصلة   Ho1ختبار فرضيات الدراسة الرئيسة األولى في ا

ho1,ho2,ho3,ho4,ho5 ار استخدمت الباحثة اختب(t-test)وذلك بموجب قاعدة القرار التالية :  

  : إذا كانت(Ha) وتقبل الفرضية البديلة (Ho)ترفض الفرضية العدمية 

 أقل أو تساوي معنويـة اإلختبـار        (Sig) أو إذا كانت الداللة      ، الجدولية  المحسوبة أكبر من قيمتها    tقيمة  

0.05 .  

  :الفرضية الرئيسة األولى

Ho1 :         متثال لمتطلبات المعيـار المحاسـبي     لالال توجد قابلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة األردنية 

  .الدولي الخاص بعرض البيانات المالية

Ha1 :     الدولي   لمتطلبات المعيار المحاسبي   متثاللالالصغيرة والمتوسطة األردنية    توجد قابلية لدى المنشآت 

  .الخاص بعرض البيانات المالية

   )8-4( جدول رقم 

  الفرضية الرئيسة األولىنتائج اختبار 

رقم 

 الفرضية

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
tبة المحسو  tالجدولية  SIG t 

اختبار نتيجة 

  العدميةالفرضية 

Ho1 4.004  0.69  113  15.411  1.981  0.000 رفض  

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من مطالعتنا لنتائج One sample t-testلقد تم استخدام اختبار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعاً لقاعدة ) 15.411=  المحسوبة t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة 
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 قابلية لدى وجود، وهذا يعني (Ha1) ونقبل الفرضية البديلة (HO1)ضية العدمية القرار فإننا نرفض الفر

 الدولي الخاص بعرض متثال لمتطلبات المعيار المحاسبيإللالمنشآت الصغيرة والمتوسطة األردنية 

  .البيانات المالية

  :)1(الفرعية الفرضية 

ho1 :    بيان متثال بالبنود الواجب عرضها في      ية لال ت الصغيرة والمتوسطة األردن   ال توجد قابلية لدى المنشآ

  .المركز المالي

ha1 :   بيـان  متثال بالبنود الواجب عرضها في      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    توجد قابلية لدى المنشآ

  .المركز المالي

   )9-4( جدول رقم 

  )1(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  الفرضية

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا

درجات 

 الحرية
tبة المحسو  tالجدولية  SIG t 

  اختبارنتيجة

 الفرضية العدمية

ho1 4.04  0.80  113  13.828  1.981  0.000  رفض  

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من مطالعتنا لنتائج One sample t-testلقد تم استخدام اختبار 

 أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعـاً لقاعـدة         )13.828= المحسوبة  t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة       

 قابلية لـدى    ، وهذا يعني وجود   (ha1) ونقبل الفرضية البديلة     (ho1)القرار  فإننا نرفض الفرضية العدمية       

  .بيان المركز الماليمتثال بالبنود الواجب عرضها في طة األردنية لالالمنشآت الصغيرة والمتوس
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  :)2(الفرعية الفرضية 

ho2 : في بيان  متثال بالبنود الواجب عرضها     ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    جد قابلية لدى المنشآ   ال تو

  .الدخل الشاملالدخل و

ha2 :      في بيـان   متثال بالبنود الواجب عرضها     دنية لال توجد قابلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة األر

  .الدخل الشاملالدخل و

   )10-4( جدول رقم 

  )2(الفرعية فرضية النتائج اختبار 

 رقم الفرضية

 

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
tبة المحسو  t الجدولية  SIG t 

اختبار نتيجة 

 الفرضية العدمية

ho2  4.06  0.95  113  11.942  1.981  0.000  رفض  

 لنتائج  الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من مطالعتناOne sample t-testلقد تم استخدام اختبار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعـاً لقاعـدة        ) 11.942=  المحسوبة   t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة       

 قابليـة لـدى   وجود، وهذا يعني (ha2) ونقبل الفرضية البديلة   (ho2)القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية      

  .الدخل الشاملبيان الدخل وعرضها في متثال بالبنود الواجب ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالمنشآ
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  :)3(الفرعية الفرضية 

ho3 :    بيان  في متثال بالبنود الواجب عرضها   ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    ال توجد قابلية لدى المنشآ

  .التغيرات في حقوق الملكية

ha3 :   بيـان   فياجب عرضها   بالبنود الو متثال  ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    توجد قابلية لدى المنشآ 

  .التغيرات في حقوق الملكية

  )11-4(جدول رقم 

  )3(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  الفرضية

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية

t 

 بةالمحسو
 tالجدولية  SIG t 

اختبار نتيجة 

 الفرضية العدمية

ho3 3.84  0.79  113  11.331  1.981  0.000  رفض  

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من مطالعتنا لنتائج One sample t-test استخدام اختبار لقد تم

أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعـاً لقاعـدة        ) 11.331=  المحسوبة   t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة       

 قابليـة لـدى   جودو، وهذا يعني (ha3) ونقبل الفرضية البديلة   (ho3)القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية      

متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان التغيـرات فـي حقـوق            ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    المنشآ

  .الملكية
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  :)4(الفرعية الفرضية 

ho4 :    بيان متثال بالبنود الواجب عرضها في      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    ال توجد قابلية لدى المنشآ

  .التدفقات النقدية

ha4 :   في بيـان   متثال بالبنود الواجب عرضها     ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    توجد قابلية لدى المنشآ

  .التدفقات النقدية

   )12-4(جدول رقم 

  )4(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  الفرضية

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
tبة المحسو  tالجدولية  SIG t 

فرضية ال اختبارنتيجة 

  العدمية

ho4 4.03  0.81  113  13.559  1.981  0.000  رفض  

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من مطالعتنا لنتائج One sample t-testلقد تم استخدام اختبار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعـاً لقاعـدة        ) 13.559=  المحسوبة   t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة       

 قابليـة لـدى   وجود، وهذا يعني (ha4) ونقبل الفرضية البديلة   (ho4) الفرضية العدمية    القرار فإننا نرفض  

  .بيان التدفقات النقديةمتثال بالبنود الواجب عرضها في ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالالمنشآ
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  :)5(الفرعية الفرضية 

ho5 :    باإلفـصاح عـن المعلومـات       ،المتثت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    ال توجد قابلية لدى المنشآ 

  .المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةالواجب اإلفصاح عنها في 

ha5 :   باإلفصاح عن المعلومات الواجب     ،متثالت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    توجد قابلية لدى المنشآ 

  .المالحظات الملحقة بالبيانات الماليةاإلفصاح عنها في 

  )13-4(جدول رقم 

  )5(الفرعية الفرضية اختبار نتائج 

رقم 

  الفرضية

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

 الحرية
tبة المحسو  t الجدولية  SIG t 

اختبار نتيجة 

  الفرضية العدمية

ho5 4.02  0.76  113  14.441  1.981  0.000  رفض  

مطالعتنا لنتائج  الختبار هذه الفرضية، حيث نجد من One sample t-testلقد تم استخدام اختبار 

أكبر من قيمتها الجدولية، وتبعـاً لقاعـدة        ) 14.441=  المحسوبة   t(الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة       

 قابليـة لـدى   وجود، وهذا يعني (ha5) ونقبل الفرضية البديلة   (ho5)القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية      

ح عن المعلومات الواجب اإلفـصاح عنهـا فـي          متثال باإلفصا ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    المنشآ

  .المالحظات الملحقة بالبيانات المالية
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  :الثانيةالفرضية الرئيسة 

Ho2 :      ينـة الدراسـة     المـشمولة فـي ع     داللة إحصائية بين الفئات الثالث    ال توجد فروقات معنوية ذات

لية المنشآت الصغيرة والمتوسطة     قاب بخصوص مدى ) ضباط االئتمان  والمدققين الداخليين المديرين الماليين، (

متثال لمتطلبات عرض البيانات المالية المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الخاص            لالاألردنية  

  .بتلك المنشآت

Ha2 :           المـديرين  (ينة الدراسة   توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئات الثالثة المشمولة في ع

ردنية ت الصغيرة والمتوسطة األ    قابلية المنشآ  بخصوص مدى ) ضباط االئتمان   و اخليينالمدققين الد الماليين،

متثال لمتطلبات عرض البيانات المالية المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الخـاص بتلـك               لال

  .المنشآت

  )14-4(جدول رقم 

  الثانيةالفرضية الرئيسة نتائج اختبار 

رقم  

 الفرضية
  المصدر

مجموع 

لمربعاتا

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

F  
  ةبالمحسو

F 
  الجدولية

SIG 
F 

اختبار نتيجة 

  الفرضية العدمية

213 .0  3.10 1.568 751. 2 1.503  بين المجموعات

 Ho2       479. 111 53.178  في المجموعات

        113 54.681  المجموع
  قبول

ذه الفرضية، حيث نجد مـن مطالعتنـا    الختبار هOne way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

أقل من قيمتهـا الجدوليـة، وتبعـاً        ) 1.568=  المحسوبة   F(لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة        

 عدم وجود ، وهذا يعني    (Ha2) ونرفض الفرضية البديلة     (Ho2)لقاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية       

المـديرين المـاليين،    ( المشمولة في عينة الدراسة      لفئات الثالث داللة إحصائية بين ا   فروقات معنوية ذات    
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ت الـصغيرة والمتوسـطة األردنيـة        قابلية المنـشآ   بخصوص مدى ) ضباط االئتمان   و المدققين الداخليين 

متثال لمتطلبات عرض البيانات المالية المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي الخـاص بتلـك               لال

  . المنشآت

  :)1(لفرعية االفرضية 

ho1 :     المـشمولة فـي عينـة الدراسـة      إحصائية بين الفئات الـثالث     ال توجد فروقات معنوية ذات داللة 

بيـان  متثال بالبنود الواجب عرضها في      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    بخصوص مدى قابلية المنشآ   

  .المركز المالي

ha1 :     المشمولة في عينة الدراسة بخـصوص      ت الثالث داللة إحصائية بين الفئا   توجد فروقات معنوية ذات 

 المركـز   بيـان فـي   متثال بالبنود الواجب عرضها     لمتوسطة األردنية لال  ت الصغيرة وا  مدى قابلية المنشآ  

  .المالي

  )15-4(جدول رقم 

  )1(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  الفرضية
  المصدر

مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

F  
  حسوبةالم

F 
  الجدولية

SIG 
F 

  اختبارنتيجة

  الفرضية العدمية

بين 
  المجموعات

2.047 2 1.024 1.603  3.10 0.206

       638. 111 70.867 في المجموعات
ho1 

        113 72.914  المجموع

  قبول

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد مـن مطالعتنـا   One way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

أقل من قيمتهـا الجدوليـة، وتبعـاً        ) 1.603=  المحسوبة   F(اسوب في الجدول السابق أن قيمة       لنتائج الح 
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 عدم وجـود  ، وهذا يعني    (ha1) ونرفض الفرضية البديلة     (ho1)لقاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية       

ص مدى قابليـة     المشمولة في عينة الدراسة بخصو     داللة إحصائية بين الفئات الثالث    فروقات معنوية ذات    

  .  المركز الماليبيانال بالبنود الواجب عرضها في متثدنية لإلالمنشآت الصغيرة والمتوسطة األر

  :)2(الفرعية الفرضية 

ho2 :      المـشمولة فـي عينـة الدراسـة     داللة إحصائية بين الفئات الـثالث     ال توجد فروقات معنوية ذات 

 بيـان ردنية لالمتثال بالبنود الواجب عرضها في       بخصوص مدى قابلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة األ      

  .الدخل والدخل الشامل

ha2 :     المشمولة في عينة الدراسة بخـصوص      داللة إحصائية بين الفئات الثالث    توجد فروقات معنوية ذات 

 الـدخل   بيـان فـي   متثال بالبنود الواجب عرضـها      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    مدى قابلية المنشآ  

  .شاملوالدخل ال

  )16-4(جدول رقم 

  )2(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  المصدر  الفرضية
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

F  
  المحسوبة

F 
SIG f  الجدولية

اختبار نتيجة 

الفرضية 

  العدمية

 0.504 3.10 0.69 625. 2 1.249 بين المجموعات

 ho2       905. 111 100.508 في المجموعات

        113 101.758  المجموع
  قبول

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد مـن مطالعتنـا   One way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

أقل من قيمتها الجدولية، وتبعاً لقاعدة      ) 0.69=  المحسوبة   F(لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة        
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 فروقات  عدم وجود ، وهذا يعني    (ha2) الفرضية البديلة     ونرفض (ho2)القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية      

ت  بخصوص مدى قابلية المنشآ    ، المشمولة في عينة الدراسة    داللة إحصائية بين الفئات الثالث    معنوية ذات   

   . الدخل والدخل الشاملبيانمتثال بالبنود الواجب عرضها في الصغيرة والمتوسطة األردنية لإل

  :)3(الفرعية الفرضية 

ho3:       المـشمولة فـي عينـة الدراسـة        ة بين الفئات الثالث    ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائي ، 

 بيـان متثال بالبنود الواجب عرضها في      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    بخصوص مدى قابلية المنشآ   

  .التغيرات في حقوق الملكية

ha3 :     بخصوص  ، المشمولة في عينة الدراسة    ثالثداللة إحصائية بين الفئات ال    توجد فروقات معنوية ذات 

 التغيرات في   بيانفي  متثال بالبنود الواجب عرضها     ة األردنية لال  ت الصغيرة والمتوسط  مدى قابلية المنشآ  

  .حقوق الملكية

  )17-4( جدول رقم 

  )3(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  الفرضية
  المصدر

مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 اتالمربع

F  
  المحسوبة

F 
 الجدولية

SIG 
F 

اختبار نتيجة 

  الفرضية العدمية

0.039 3.10 2.0383.531 2 4.076  بين المجموعات

 ho3       608. 111 67.498  في المجموعات

        113 71.574  المجموع
  رفض

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد مـن مطالعتنـا   One way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

أكبر من قيمتها الجدوليـة، وتبعـاً       ) 3.531=  المحسوبة   F(تائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة        لن

 ، وهـذا يعنـي وجـود      (ha3) ونقبل الفرضية البديلة     (ho3)لقاعدة القرار فإننا نرفض الفرضية العدمية       
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 بخصوص مدى قابلية    ، المشمولة في عينة الدراسة    داللة إحصائية بين الفئات الثالث    فروقات معنوية ذات    

 التغيـرات فـي حقـوق       بيانمتثال بالبنود الواجب عرضها في      لمتوسطة األردنية لال  المنشآت الصغيرة وا  

  .  نجد الفروقات تميل لصالح ضباط االئتمان (Schaffee) وباستخدام اختبار شافيه. الملكية

  )18-4(جدول رقم 

   شافيهنتائج اختبار

 التدقيق الداخلي ضباط االئتمان  لماليالمدير ا  الوسط الحسابي  الفئة

 ونالمدير

  ونالمالي
3.69    

  
*-0.45  

      0.45*  4.13  ضباط االئتمان

 نالمدققو

 نوالداخلي
3.89    

 
 

ئتمـان  اً بين المديرين الماليين وضباط االئتمان وبـين ضـباط اال          ن هناك فرق  ونالحظ من الجدول أعاله أ    

  .والمدققين الداخليين

  .صائياًالفرق دال إح(*) 



 86 

  :)4(الفرعية الفرضية 

ho4 :      المـشمولة فـي عينـة الدراسـة        داللة إحصائية بين الفئات الثالث    ال توجد فروقات معنوية ذات ، 

 بيـان ال بالبنود الواجب عرضها في      متثنية لال ت الصغيرة والمتوسطة األرد   بخصوص مدى قابلية المنشآ   

  .التدفقات النقدية

ha4 :     بخصوص  ، المشمولة في عينة الدراسة    اللة إحصائية بين الفئات الثالث    دتوجد فروقات معنوية ذات 

 التـدفقات   بيـان ال بالبنود الواجب عرضها في      متثت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    مدى قابلية المنشآ  

  .النقدية

   )19-4( جدول رقم 

  )4(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

رقم 

  المصدر  الفرضية
مجموع 

 المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

 المربعات

F  
  المحسوبة

F 
SIG f  الجدولية

اختبار نتيجة 

الفرضية 

  العدمية

0.228 3.10 1.498 970. 2 1.940  بين المجموعات

 ho4       647. 111 71.870  في المجموعات

        113 73.810  المجموع
  قبول

 نجد مـن مطالعتنـا    الختبار هذه الفرضية، حيثOne way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

أقل من قيمتهـا الجدوليـة، وتبعـاً        ) 1.498=  المحسوبة   F(لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة        

 عدم وجـود  ، وهذا يعني    (ha4) ونرفض الفرضية البديلة     (ho4)لقاعدة القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية       

 بخصوص مدى قابلية    ،مشمولة في عينة الدراسة    ال داللة إحصائية بين الفئات الثالث    فروقات معنوية ذات    

  . التدفقات النقديةبيانمتثال بالبنود الواجب عرضها في الت الصغيرة والمتوسطة األردنية لالمنشآ
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  :)5(الفرعية الفرضية 

ho5 :      المـشمولة فـي عينـة الدراسـة        داللة إحصائية بين الفئات الثالث    ال توجد فروقات معنوية ذات ، 

متثال بالبنود الواجب اإلفصاح عنها فـي       ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    لية المنشآ بخصوص مدى قاب  

  .المالحظات الملحقة بالبيانات المالية

ha5 :       بخصوص  ، المشمولة في عينة الدراسة    ت الثالث توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين الفئا 

في المالحظـات   متثال بالبنود الواجب اإلفصاح عنها      ت الصغيرة والمتوسطة األردنية لال    مدى قابلية المنشآ  

  .الملحقة بالبيانات المالية

  )20-4(جدول رقم 

  )5(الفرعية الفرضية نتائج اختبار 

  المصدر رقم الفرضية
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

F  
  المحسوبية

F 
  الجدولية

SIG 
F 

  اختبارنتيجة

  الفرضية العدمية

 0.13 3.10  2.08 1.167 2 2.335  مجموعاتبين ال

 ho5       561. 111 62.286  في المجموعات

        113 64.621  المجموع
  قبول

 الختبار هذه الفرضية، حيث نجد مـن مطالعتنـا   One way ANOVAلقد تم استخدام اختبار 

لجدولية، وتبعاً لقاعدة   أقل من قيمتها ا   ) 2.08=  المحسوبة   F(لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة        

 فروقات  عدم وجود ، وهذا يعني    (ha5) ونرفض الفرضية البديلة     (ho5)القرار فإننا نقبل الفرضية العدمية      

ت  بخصوص مدى قابلية المنشآ    ، المشمولة في عينة الدراسة    داللة إحصائية بين الفئات الثالث    معنوية ذات   

المالحظات الملحقـة بالبيانـات     الواجب اإلفصاح عنها في     متثال بالبنود   الصغيرة والمتوسطة األردنية لال   

  .المالية
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  الخامسالفصل 

  والتوصياتستنتاجات اإل

  

  ستنتاجاتاال 1-5

  التوصيات 2-5
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  الفصل الخامس

   والتوصياتستنتاجاتاال

متثال يرة والمتوسطة الحجم األردنية لاللى بيان مدى قابلية المنشآت الصغ الحالية إهدفت الدراسة

  .متطلبات المعيار المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات المالية ل

  :ستنتاجات اال1-5

متثال لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رة والمتوسطة الحجم األردنية لالهناك قابلية للمنشآت الصغي. 1

  . بشكل عامالخاص بعرض البيانات المالية

ل والدخل الشامل كان مستوى تأييد فئات العينة كوحدة واحدة بالنسبة لبيان المركز المالي وبيان الدخ. 2

يرة والمتوسطة الحجم مرتفعاً، وكان ضباط اإلئتمان هم األعلى تأييداً حول وجود قابلية للمنشآت الصغ

  .متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان المركز المالياألردنية لال

 حول وجود قابلية للمنشآت ، ومرتفعاً لضباط اإلئتمان،ينبينما كان التأييد متوسطاً للمديرين المالي. 3

  .متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان التغير في حقوق الملكية لالالصغيرة والمتوسطة الحجم األردنية

يليهم و ،ما بالنسبة للبنود الواجب عرضها في بيان التدفقات النقدية كان تأييد ضباط اإلئتمان مرتفعاًأ. 4

  .نلمديرون الماليوفي ذلك ا

يرة والمتوسطة ئتمان حول مدى قابلية المنشآت الصغأقل من ضباط اال المدققين الداخليينثم كان تأييد . 5

متثال باإلفصاح عن المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات الحجم األردنية لال

  .المالية

راء الفئات الثالث المشمولة في آتساق بين  عن وجود ا(ANOVA)ختبار التباين األحادي كشف ا. 6

بموجب  ،متثال بالبنود الواجب عرضهالال حول قابلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،عينة الدراسة
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 Schaffeeختبار  كشف ابينما وذلك في جميع البيانات المالية التي تصدرها ،المعيار المحاسبي الدولي

  . تجاه بيان التغير في حقوق الملكية،ت النظر مع ضباط اإلئتمانتساق وجهاعن عدم ا

  .فقط% 33المطلعين على المعيار قليلة جداً حيث بلغت نسبتهم ن نسبة تبين أ. 7

  

  :التوصيات 2-5

 قتصاد البلد ، وفائدة ذلك على امتثال لمتطلبات المعيار المحاسبيزيادة الوعي بأهمية اال .1

ختصة بإزالة العقبات التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بذل الجهود من الجهات الم .2

 . خصوصاً في مجال توفير مصادر التمويل المناسبة لها،األردنية

 وذلك بما ،تفاق على وضع معيار مقَنن لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم األردنيةاال .3

 خصوصاً المعيار المنصوص عليه لهذا ،ا المجاليتماشى مع المعايير العالمية المتعارف عليها في هذ

 .الغرض في المعيار المحاسبي الدولي لهذه المنشآت

 خاصة اذا لم يكن لديهم ،شخاص متخصصين ومهنيينكي هذه المنشآت اإلهتمام بتوظيف أ مالتشجيع .4

  . معلومات كافية عن آلية العمل المحاسبي

جم في األردن بالمعيار المحاسبي خصوصا فيما لتزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحضرورة ا .5

 .يتعلق بعرض البيانات المالية واإلفصاح عنها

    . على المعيار المحاسبي الخاص بهذه المنشآتطالعال لحث العاملين في هذه المنشآت .6
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  المراجع اإللكترونية : ثالثاً

 تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 5) 2012-9-22(االقتصادية االلكترونية  .1

 . برزها التسويق والتصدير أ

On line html.695047_article/22/09/2012/com.aleqt.www://http  

 on، البنك المركزي يحدد تعريف الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم ) 3-1-1102( ، صحيفة الغد.2

line html.408701/article/php.index/com.alghad://http 

  ، افتتاح ملتقى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) 2012-3-21(  صحيفة الغد .3

      on line html.538654/article/php.index/com.alghad.www://http             

 .اطالق وحدة الدعم الفني للمنشآت الصناعية الصغيرة و المتوسطة  ) 2012-4-25( صحيفة الغد . 4

 On linehtml.546460/article/php.exind/com.alghad.www://http   

معوقات وتحديات عديدة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ) 2012- 7- 14(  صحيفة المدينة .5

  On line389916/node/com.madina-al.www://http الحجم أبرزها التمويل 

  ة المبتكرون العرب لحلول األعمال شرك،2008المبتكرون ، . 6

On line html.index/com.almobtkeroon://http     
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  المالحـق

 
أداة الدراسة االستبانة الموجهة إلى المدراء الماليين، والمدققين الداخليين، وضباط           •

  . االئتمان

 التحليل اإلحصائي •
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  الشرق األوسطمعةجا

   األعمالكلية

   المحاسبةقسم

   ، والسادة المحترمون السيدات

   طيبة وبعد ،تحية

  : جزءاً من دراسة بعنوان بانة هذه اإلستتشكل

 لمتطلبات المعيار متثالية لال مدى قابلية المنشآت الصغيرة و المتوسطة الحجم األردن"

   "المحاسبي الدولي الخاص بعرض البيانات المالية

  . الباحثة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الشرق األوسطتقدمها

 لما لديكم من معرفة علمية وخبرة عملية على صلة بموضوع البحث، تأمل الباحثة ونظراً

 أرجو التكرم لذاوالحصول منكم على العون والمساعدة في توفير المعلومات المناسبة ألغراض الدراسة، 

 لما لذلك من أهمية قصوى ،تم اإلجابة على األسئلة المطروحة في اإلستبانة بكل صراحة وموضوعيةبأن ت

  . التي ستفسر عنها الدراسةالنتائج ةعلى دق

 بأن المعلومات التي ستقدمونها أعدكم، ة إذ أشكر لكم سلفاً الجهد المبذول في تعبئة اإلستبانوأنا

  .راض البحث، ودمتم سنداً للبحث العلمي وللباحثين ولن تستخدم إال ألغ،ستعامل بكل سرية

الباحثة                                       :                                                                   ملحوظة

  ستبانة                       زينب عبد الهادي العبايجية في االلة االستفسار عن أي معلوم حافي

  األستاذ الدكتور محمد مطر:            بإشراف 0787475994:تصال بالباحثة على الهاتف  االيرجى
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   الديمغرافية الخاصة بأفراد عينة الدراسةالمعلومات

   :أوالً

  ............. ) ..........................ختياريإ : ( اإلسم
  :الوظيفة  : ثانياً

   مالي مدير

 ائتمان        ضابط  داخليمدقق

  :المؤهل العلمي: ثالثاً         

 بكالوريوس   عاليدبلوم
ماجستير دكتوراه

  أخرى
 :التخصص : رابعاً        

  تمويل
 أخرى

  اعمالإدارة
 قتصادا

 محاسبة

  :يةالخبرة العلم : خامساً

  سنوات10 أقل من – 5
  أكثرو سنة أ15

   سنوات5 من أقل
  سنة15 أقل من – 10
  

 والمتوسطة الصادر غيرة على المعيار المحاسبي الدولي للمنشآت الصطلعتاهل  : سادساً

   ؟2009عام 

نعم              ال
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  األسئلة

 ال توجد قابلية لدى المنشآت    " صها  ون) ho1( على صلة بالفرضية الفرعية األولى       :  األول   السؤال

  " متثال بالبنود الواجب عرضها في بيان المركز المالي الصغيرة و المتوسطة األردنية لال

 بعـرض البنـود التاليـة ،        متثـال ل مدى موافقتكم على وجوب اال      التكرم بإبداء الرأي حو    فيرجى

  .انة المناسبة في الخ) √( والمنصوص عليها في ذلك المعيار وذلك بوضع إشارة 

  بالعرضاإلمتثال الموافقة على وجوب مدى

 أوافق  الواجب عرضها في بيان المركز الماليالبنود  م

 جداً
 أعارض محايد أوافق

 أعارض

 بشدة

       و النقد المعادلالنقد 1
       المدينة التجارية والذمم المدينة األخرىالذمم 2
      المخزون 3
 ستهالك االخصمصافي، بعد ( المعداتصانع و والمالممتلكات 4

 )المتراكم
     

ستثمارية المسجلة بالقيمة العادلة  من خالل الربح  االالعقارات 5
 والخسارة

     

       غير الملموسةاألصول 6
      المخصصات 7
       المكشوفةالحسابات 8
       الدائنة األخرى الذمم الدائنة التجارية والذمم 9
      )رأس المال، األرباح المحتجزة( حقوق الملكية أصناف10
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ال توجد قابلية لدى المنشآت     " ونصها  ) ho2(على صلة بالفرضية الفرعية الثانية      :  الثاني   السؤال

 الـدخل  عرضها في بيـان الـدخل و       الواجب بالبنود   متثالال و المتوسطة الحجم األردنية ل     ةالصغير

  "الشامل 

  بالعرضاإلمتثال الموافقة على وجوب مدى

 م

 الدخل ن عرضها في بياواجبال البنود

 الشامل الدخلو

 
 أوافق

 جداً
 أعارض محايدأوافق

 أعارض

 بشدة

      اإليراد 1

       التمويل تكاليف 2

       البضاعة المباعةتكلفة 3

      لربح امجمل 4

       التشغيلمصروفات 5

       قبل الضريبةالربح 6

       الضريبةمصروف 7

       الشامللدخل اإجمالي 8
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ال توجد قابلية لدى المنـشآت  " ونصها ) ho3( على صلة بالفرضية الفرعية الثالثة   : الثالث   السؤال

 بالبنود الواجب عرضها في بيان التغيرات في حقوق الملكية          متثالاللالصغيرة و المتوسطة األردنية     

"  

  بالعرضمتثال الموافقة على وجوب اإلمدى

 م
عرضها في بيان التغيرات في حقوق  الواجب البنود

 أعارض محايدأوافق  جداًأوافق الملكية
 أعارض

 بشدة

      ول المدةأ المال رأس 1

       الدخل الشاملإجمالي 2

      )لإليرادات والمصاريف(  السنوات السابقةتسويات 3

      ي السياسات المحاسبية  فيير المتراكم للتغاألثر 4

       من قبل المالكينستثمارات االمبالغ 5

       أسهم الخزينةمعامالت 6

       الموزعة على المالكاألرباح 7
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 تال توجد قابلية لـدى المنـشآ      " ونصها  ) ho4( على صلة بالفرضية الفرعية الرابعة       : الرابع   السؤال
  " الواجب عرضها في بيان التدفقات النقدية بنود بالمتثالال لةالصغيرة والمتوسطة األردني

  على وجوب اإلمتثال بالعرضفقة الموامدى

 الواجب عرضها في بيان التدفقات النقديةالبنود م
 أعارض محايدأوافق  جداًأوافق

 أعارض

 بشدة

       والخدماتلع النقدية من بيع السالمقبوضات 1
       السلع والخدماتدي النقدية لمورالمدفوعات 2
      لموظفينل النقدية المدفوعات 3
       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةصافي 4

5 
 النقديـة المـتالك أدوات الـدين أو         المدفوعات

      حقوق الملكية الخاصة بالمنشآت األخرى

6 
 أو الـدين  أدوات بيـع  مـن  النقدية المقبوضات

      االخرى بالمنشآت الخاصة الملكية حقوق

      االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات صافي 7
      المقترضة للمبالغ النقدي التسديد 8
      التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي 9

  



 105 

 تال توجد قابلية لدى المنشآ    "ونصها  ) ho5( الفرعية الخامسة    فرضيةعلى صلة بال  :  الخامس السؤال

 باإلفصاح عن المعلومـات الواجـب اإلفـصاح عنهـا فـي             متثالالصغيرة والمتوسطة األردنية لال   

  "المالحظات الملحقة بالبيانات المالية 

  الموافقة على وجوب اإلمتثال باإلفصاحمدى

 م
 الواجب اإلفصاح عنها في المالحظات البنود

 ارضأع محايدأوافق  جداًأوافق  بالبيانات الماليةةالملحق
 أعارض

 بشدة

 للمعيار وفقاً المالية البيانات بإعداد يفيد بيان 1
 للمنشآت المالية التقارير إلعداد الدولي

 الحجم المتوسطة و الصغيرة

     

 البيانات إعداد في المستخدم القياس أساس 2
  )ستحقاقاال أساس ( المالية

     

 بفهم المتعلقة المستخدمة المحاسبية السياسات 3
 من المخزون تقييم كسياسة (المالية لبياناتا

 غير األصول ستهالكا أوسياسة البضاعة
  )المتداولة

     

 مكان في المعروضة غير المعلومات تقديم 4
 ذات تكون والتي المالية البيانات ضمن آخر
 منها أي بفهم صلة

     

 الرئيسة االفتراضات حول معلومات تقديم 5
 يتعلق فيما الشكوك لحو بالمستقبل المتعلقة

 المنشأة ستمراريةاب
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Frequencies 
 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-6D4E826518\Desktop\zainab 
abaiji.sav 

 

 
Statistics 

  job edlevel special exper q6a 

Valid 114 114 114 114 114 N 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 
 

 
job 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.00 61 53.5 53.5 53.5 

2.00 30 26.3 26.3 79.8 

3.00 23 20.2 20.2 100.0 

Valid 

Total 114 100.0 100.0  

 

 
edlevel 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.00 87 76.3 76.3 76.3 

3.00 25 21.9 21.9 98.2 

5.00 2 1.8 1.8 100.0 

Valid 

Total 114 100.0 100.0  
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special 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.00 70 61.4 61.4 61.4 

2.00 14 12.3 12.3 73.7 

3.00 7 6.1 6.1 79.8 

4.00 7 6.1 6.1 86.0 

5.00 16 14.0 14.0 100.0 

Valid 

Total 114 100.0 100.0  

 

 
exper 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.00 26 22.8 22.8 22.8 

2.00 29 25.4 25.4 48.2 

3.00 19 16.7 16.7 64.9 

4.00 40 35.1 35.1 100.0 

Valid 

Total 114 100.0 100.0  

 

 
q6a 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1.00 57 50.0 50.0 50.0 

2.00 57 50.0 50.0 100.0 

Valid 

Total 114 100.0 100.0  

 
 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-6D4E826518\Desktop\zainab 
abaiji.sav 
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Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.904 10 

 
 
 
[DataSet0] C:\Documents and Settings\User.USER-6D4E826518\Desktop\zainab 
abaiji.sav 

 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 



 109 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.930 8 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.842 7 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 9 

 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.805 5 

 
 
 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Valid 114 100.0 

Excludeda 0 .0 

Cases 

Total 114 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.962 39 

 
 
 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

a1  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a2  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a3  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a4  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a5  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a6  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a7  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a8  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a9  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a10  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

a  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 
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Report 

job a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a 

Mean 4.2459 4.1967 4.0492 4.3443 4.0656 3.8033 3.6721 4.0328 4.0820 4.2951 4.0787 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

fincancial managers 

Std. Deviation .99425 1.13754 1.18920 .75023 1.10859 1.23585 1.39906 .99945 1.29480 .86302 .82727 

Mean 4.3000 4.3333 4.3667 4.4333 3.9000 3.6667 3.8333 3.8333 4.4333 4.5000 4.1600 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

credit officers 

Std. Deviation .79438 .95893 .88992 .72793 .84486 1.09334 .94989 1.14721 .72793 .62972 .55124 

Mean 3.8696 3.9130 3.8261 3.8696 3.3478 3.6087 3.7826 3.6522 4.0435 3.9130 3.7826 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

internal auditors 

Std. Deviation 1.28997 1.47442 1.26678 1.35862 1.15242 .89133 1.16605 1.33514 1.26053 1.37883 .97685 

Mean 4.1842 4.1754 4.0877 4.2719 3.8772 3.7281 3.7368 3.9035 4.1667 4.2719 4.0404 

N 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Total 

Std. Deviation 1.01812 1.16926 1.14104 .91482 1.08195 1.13110 1.24127 1.11283 1.16677 .95273 .80328 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

b1  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b2  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b3  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b4  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b5  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b6  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b7  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b8  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

b  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

 



 114 

Report 

job b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b 

Mean 4.1475 3.9344 3.9016 3.8525 4.0000 4.0492 4.1803 4.0492 4.0143 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

fincancial managers 

Std. Deviation 1.18090 1.15281 1.26102 1.32710 1.19722 1.30928 1.10315 1.14639 1.02827 

Mean 4.3000 3.8333 4.3333 4.4000 4.2000 4.2333 4.1000 4.4667 4.2333 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

credit officers 

Std. Deviation .87691 1.20583 1.09334 .85501 .96132 1.10433 1.06188 .81931 .80658 

Mean 4.3913 3.9565 3.7826 3.8696 3.9565 3.9565 3.6957 4.0870 3.9620 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

internal auditors 

Std. Deviation .72232 1.29609 1.12640 1.35862 1.29609 1.06508 1.49042 .94931 .90957 

Mean 4.2368 3.9123 3.9912 4.0000 4.0439 4.0789 4.0614 4.1667 4.0614 

N 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Total 

Std. Deviation 1.02450 1.18666 1.20100 1.24090 1.15514 1.20577 1.18460 1.03835 .94895 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

c1  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c2  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c3  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c4  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c5  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c6  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c7  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

c  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 
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Report 

job c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c 

Mean 3.9508 3.8361 3.7869 3.3934 3.3443 3.4918 4.0000 3.6862 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 

fincancial managers 

Std. Deviation 1.33449 1.17161 1.11228 1.11473 1.34021 1.32442 1.14018 .91169 

Mean 4.5333 4.3333 4.0333 3.7667 4.2333 3.8333 4.2000 4.1333 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

credit officers 

Std. Deviation .62881 .71116 .80872 .93526 .77385 .94989 1.12648 .49761 

Mean 3.7826 4.2609 3.6087 3.6087 4.1739 3.4783 4.3043 3.8882 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

internal auditors 

Std. Deviation 1.38027 .81002 1.23359 .78272 .65033 1.03877 .76484 .68911 

Mean 4.0702 4.0526 3.8158 3.5351 3.7456 3.5789 4.1140 3.8446 

N 114 114 114 114 114 114 114 114 

Total 

Std. Deviation 1.22452 1.02052 1.06900 1.01476 1.17354 1.18168 1.07059 .79586 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

d1  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d2  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d3  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d4  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d5  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d6  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d7  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d8  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d9  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

d  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 
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Report 

job d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d 

Mean 4.2131 4.0492 3.8852 3.9180 4.0164 3.9016 3.8525 3.9836 3.8852 3.9672 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

fincancial managers 

Std. Deviation 1.05063 1.20314 1.26621 1.14448 1.02456 1.05995 1.10809 1.17604 1.21241 .94659 

Mean 4.4667 4.2333 3.9333 4.3333 4.1000 4.0333 4.2000 4.4667 4.4000 4.2407 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

credit officers 

Std. Deviation .86037 .85836 .78492 .75810 .80301 .71840 .76112 .62881 .77013 .49440 

Mean 4.0435 3.8696 3.8261 4.1304 3.7826 3.8261 4.0870 3.6957 3.8696 3.9034 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

internal auditors 

Std. Deviation 1.14726 .91970 1.11405 .75705 .73587 .83406 .79275 1.29456 1.09977 .70774 

Mean 4.2456 4.0614 3.8860 4.0702 3.9912 3.9211 3.9912 4.0526 4.0175 4.0263 

N 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Total 

Std. Deviation 1.02673 1.06667 1.11909 .99307 .91686 .93264 .97305 1.11182 1.10496 .80820 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Included Excluded Total 

 N Percent N Percent N Percent 

e1  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

e2  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

e3  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

e4  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

e5  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

e  * job 114 100.0% 0 .0% 114 100.0% 

 

 
Report 
job e1 e2 e3 e4 e5 e 

Mean 4.1967 4.0492 4.0984 3.9508 4.1311 4.0852 

N 61 61 61 61 61 61 

fincancial managers 

Std. Deviation 1.10785 1.14639 1.02802 .90233 1.11767 .83941 
Mean 4.1333 4.1333 4.0667 4.0667 4.1667 4.1133 
N 30 30 30 30 30 30 

credit officers 

Std. Deviation .86037 .89955 .82768 .90719 .87428 .65323 
Mean 4.2174 3.9130 3.7826 3.4348 3.3478 3.7391 
N 23 23 23 23 23 23 

internal auditors 

Std. Deviation .59974 .79275 .99802 1.03687 1.30065 .58910 
Mean 4.1842 4.0439 4.0263 3.8772 3.9825 4.0228 
N 114 114 114 114 114 114 

Total 

Std. Deviation .95534 1.01659 .97273 .95139 1.13654 .75622 
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T-Test 
 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

tot 114 4.0040 .69563 .06515 

a 114 4.0404 .80328 .07523 

b 114 4.0614 .94895 .08888 

c 114 3.8446 .79586 .07454 

d 114 4.0263 .80820 .07569 

e 114 4.0228 .75622 .07083 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

  
95% Confidence Interval of the 
Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

tot 15.411 113 .000 1.00405 .8750 1.1331 
a 13.828 113 .000 1.04035 .8913 1.1894 
b 11.942 113 .000 1.06140 .8853 1.2375 
c 11.331 113 .000 .84461 .6969 .9923 
d 13.559 113 .000 1.02632 .8764 1.1763 
e 14.441 113 .000 1.02281 .8825 1.1631 

 
Oneway 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.503 2 .751 1.568 .213 

Within Groups 53.178 111 .479   
tot 

Total 54.681 113    
Between Groups 2.047 2 1.024 1.603 .206 
Within Groups 70.867 111 .638   

a 

Total 72.914 113    
Between Groups 1.249 2 .625 .690 .504 
Within Groups 100.508 111 .905   

b 

Total 101.758 113    
Between Groups 4.076 2 2.038 3.351 .039 
Within Groups 67.498 111 .608   

c 

Total 71.574 113    
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Between Groups 1.940 2 .970 1.498 .228 
Within Groups 71.870 111 .647   

d 

Total 73.810 113    
Between Groups 2.335 2 1.167 2.080 .130 
Within Groups 62.286 111 .561   

e 

Total 64.621 113    

 
Oneway 

ANOVA 
c 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.076 2 2.038 3.351 .039 
Within Groups 67.498 111 .608   
Total 71.574 113    
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

c 

Scheffe 

95% Confidence Interval 

(I) job (J) job 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

credit officers -.44715-* .17389 .040 -.8786- -.0157- fincancial managers 

internal auditors -.20202- .19081 .573 -.6754- .2714 

fincancial managers .44715* .17389 .040 .0157 .8786 credit officers 

internal auditors .24513 .21612 .528 -.2911- .7814 

fincancial managers .20202 .19081 .573 -.2714- .6754 internal auditors 

credit officers -.24513- .21612 .528 -.7814- .2911 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 
Homogeneous Subsets 
 
c 

Scheffea,,b 

Subset for alpha = 

0.05 

job N 1 

fincancial managers 61 3.6862 

internal auditors 23 3.8882 

credit officers 30 4.1333 

Sig.  .075 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 32.187. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the 

group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. 

 
 

  


