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 دراسةملخص ال

بين  أإلى   الدراسة تهدف التكامل  أثر  الصغيرة  ختبار  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

من خالل   .ية في المنشآت الصغيرة والمتوسطةومبادئ الحوكمة على جودة التقاريرالمالوالمتوسطة  

وتجارب السابقة  الدراسات  ا  تحليل  ومتالدول  المعلسابقة  الصادرطلبات  الحوكمة  ومبادئ  عن    يار 

التعاو والتنمية  منظمة  االقتصادي  مدخلOECDن  إعداد  تم  الدولي   مقترح  ،  المعيار  بين  للتكامل 

 .  الحوكمة ومبادئ والمتوسطةللتقارير المالية للمنشآت الصغيرة 

الفرضيةولتحقي واختبار  الدراسة  أهداف  أداق  إعداد  تم  الب  ة،  )االجمع  ويانات  عه توزيستبيان(، 

 المستردة اإلستبانات عدد وبلغمدققاً،    308على عينة من المحاسبين القانونيين اليمنيين بلغ عددهم  

 .إستبانة (166) االحصائي التحليل لغايات والمعتمدة

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 

ً   يؤثر - الدول  التكامل  إيجابيا المعيار  للتقاربين  المالية ي  ا  ير  والمتوسطة ومبادئ   لصغيرةللمنشآت 

 الحوكمة على جودة التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة األعمال اليمنية.

المنشآت   - المالية في  التقارير  للمعلومات مهمة في تحقيق جودة  النوعية  الخصائص  تعتبر جميع 

والمتو هذه  الصغيرة  أهم  وكانت  والنسبية ةاألهمي،  هيالخصائص  سط،  والموثوقية،   القابلية، 

 .االكتمالو، المالئمة، وللفهم

الدراسة،   المعيار  وأوصت  بتطبيق  اليمن  في  المحاسبة  لمهنة  المنظمة  الجهات  أهتمام  بضرورة 

اليمنية،   األعمال  بيئة  في  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  إصدار ضرورة  والدولي 

الرسميالجها دليل خاصت  ا  ة  اليمنية، بحوكمة  األعمال  بيئة  يراعي  والمتوسطة،  الصغيرة  لمنشآت 

 واإلدارة.ي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيكل الملكية والشكل القانون
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ــ مقدمال ة  ـــــــــــ  

االقتصاديات الحديثة،    ن الركائز األساسية فيم  (SMEs)  المتوسطةعتبر المنشآت الصغيرة وت

احي تمثل  األعظم  ث  المنشآتلكم  الصغيرة   من  المنشآت  وتسيطر  بلد،  أي  في  العاملة  والشركات 

وحتى األصغر، فأكثر من   ىتداًء من دول اإلقتصاديات الكبروالمتوسطة على األعمال في العالم، إب

مليون منشأة في دول اإلتحاد األوروبي،   21ك  موظف، وهنا  50من الشركات لديها أقل من    99%

 (SAICA, 2009, p. 1)  تحدة األمريكية وحدها.المات ي الواليمليون ف 20و

حيث ومتوسطة صغيرة منشآت هي العربية المنطقة في المنشآت وغالبية بين   الحجم   تمثل 

 في العمالة من هامة حصة وتمثل الرسمي، القطاع في المنشآت عدد إجمالي من   90% و 80%

 العربية الدول صدارة والبحرين دنواألر طينلسوف ةعوديوالس مصر من كل تحتلالخاص والقطاع  

والمتوسطة، كثافة حيث من الصغيرة   والسعودية والمغرب مصر من كل تمثل بينما المنشآت 

 مساهمة متوسط ويبلغ،  المنشآت عدد  حيث من العربية الدول في الصدارة  مركز والجزائر واليمن

 فيما يتراوح %،33  حوالي ميةناال للدول لياإلجما يالمحل الناتج في والمتوسطة الصغيرة المنشآت

 %35 و والسعودية، اإلمارات من لكل بالنسبة % 30 بين   العربية الدول في المساهمة تلك متوسط 

 % في99   وحوالي مصر، في  %80   و تونس، في %73 و األردن، في %40 و الجزائر، في

 . (2012)مؤسسة التمويل الدولية، لبنان 

أهميته اإلقتصومع  البالغا  مخادية  في  والمتوسطة ة  الصغيرة  المنشآت  أن  إال  العالم،  دول  تلف 

التقاريرالمالية التي تعدها، وفي صعوبة الحصول على تواجه العديد من المشاكل في الثقة في جودة  

البنوك. من  معايير    تمويل  مجلس  قام  الدولية  فقد  المالية   IASBالمحاسبة  التقارير  معايير  بإصدار 

 لة(، دون مراعاة خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ير الكام)المعاي  IFRSلدولية ا

األخرى  (OECD)  والتنمية اإلقتصادي التعاون منظمةأيضاً،  قامت  و والجهات  والمنظمات   ،

الشركات، بإعداد الشركات، بدون  حول حوكمة واإلرشادات ئالمباد من مجموعة المهتمة بحوكمة 

 وسطة.  صغيرة والمتمنشآت الأن تراعي خصائص ال

الصغيرة  المنشآت  على  للتطبيق  الحوكمة  ومتطلبات  المحاسبية  المعايير  مالئمة  عدم  وأدى 

معايير   بتطبيق  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  قيام  عدم  الى  العالم،  دول  معظم  في  والمتوسطة، 

قط، أو داخلي فلإلستخدام ال   المالية  )المعايير الكاملة( وإعداد تقاريرها  IFRSلمالية الدولية  التقارير ا

الحوكمة، أدى   مبادئعدم قيام تلك المنشآت بتطبيق  أن    وفقاً للمتطلبات الضريبية، ويضاف إلى ذلك،

وثقة   وفهم  والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت  المالية  التقارير  جودة  ضعف  المإلى  صالح  أصحاب 

 الممولين والبنوك.رير، وخاصة مستخدمي تلك التقاو
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سطة وحجمها في اإلقتصاد المحلي للدول واإلقتصاد العالمي،  لمتووا  يرة منشآت الصغمية الهوأل

ولمعالجة المشكلة المرتبطة بجودة التقارير المالية لتلك المنشآت، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية 

IASB  خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  بإصدار معيار دولي    2009، في شهر يوليو(IFRS 

for SMEs)   (IASB, 2009)ار ، حيث تم تبسيط متطلبات )المعايير( إعداد التقارير المالية، كمعي

 )المعايير الكاملة(. IFRSصفحة في  3000بدالً من مايقارب ، صفحة 230وحيد، وأصبح المعيار 

ا مع  ويشترك  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  حوكمة   مبادئلمعيار 

 ى معالجة مشكلة جودة التقارير المالية واإلفصاح والشفافية. ن الهدفاي أنهما يركات، فشلا

الداخلية،   للرقابة  قواعد  فيها  يوجد  بيئة  إلى  تحتاج  بالجودة،  تتمتع  تقاريرمالية  إعداد  أجل  ومن 

،  العالية  ةآلية إلتخاذ القرارات والتوجيه واإلشراف، وتضمن التعامل العادل بين الشركاء، والشفافيو

الصغيرة  المنشآت تمويل سياسات دليل  تقريروقد وضح    الحوكمة.  مبادئ ى تحقيقه  ى إلتسع  وذلك ما

 مجموعة نم بتكليف والمتوسطة الصغيرة المنشآت تمويل عمل فريق بإعداده قام الذي والمتوسطة

   (G20) العشرين

Global Partnership for  Financial Inclusion’s (GPFI) SME Finance Sub-

Group 

عدد  وبدعم  التمويل ومؤسسة الدولي البنك رأسها وعلى الدولية التمويلية المؤسسات من من 

 تي: ، اآلIFCالدولية 

إمكاني  - تحسين  إلى  القوية  والمراجعة  المحاسبة  معايير  الصغيرة تؤدي  المنشآت  حصول  ة 

ع اإلقراض  ت وتشجيالقصور في المعلومالحد من أوجه  والمتوسطة على التمويل عن طريق ا

 IFC and Global Partnership for) بيانات المالية التي تعدها تلك المنشآت.اداً إلى الاستن

Financial Inclusion, 2011, p. 44) 

حومي - تحسين  طريق  عن  المال  وأسواق  التمويل  إلى  الوصول  إمكانية  زيادة  المنشآت كن  كمة 

والمتوسطة  ,IFC and Global Partnership for Financial Inclusion).  الصغيرة 

2011, p. 40) 

المنشآ في  والحوكمة  اإلفصاح  جودة  تحسين  بضرورة  الدراسة،  والمتوسطة وأوصت  الصغيرة  ت 

والت المال  ألسواق  وصولهم  إمكانية   IFC and Global Partnership for)مويل.  لزيادة 

Financial Inclusion, 2011, p. 76). 
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   مشكلة الدراسة

ن دول ره مكغي  ،حجم بنية إقتصادية ال يستهان بهاة الغيرة ومتوسطالمنشآت الص  اليمن  يتشكل ف

 400من    أكثركانت هناك    التي أجريت في اليمن،  وفقاً آلخر البيانات اإلحصائيةف  األقل نمواً،العالم  

عام   في  اليمن  في  أقل من  2004ألف منشأة تعمل  لديها  التي  المنشآت   منأكثر    عمال  10، وتمثل 

تلإمن    % 93 المنشآجمالي  المركزت  ك  لإلحصاء،  )الجهاز  المشاريع ،  (2004ي  هذه  وساهمت 

 ( 2010)األسرج،  .2005المحلي اإلجمالي في سنة  من الناتج %96بحوالي 

الدولية    تقاريرالماليةالبإعداد تقاريرها المالية وفقاً لمعايير    ال تقوم حتى االنإال أن تلك المنشآت  

 (IFRS)  ،األعمل اليمنية  من إعداد المنشآت والشركات في بيئة  تحد    ت التيلمعوقاد من اعديد اللوجو

 ً المالية وفقا الدوليةل  تقاريرها  المالية  التقارير  المعايير معايير  إلى ما يتطلبه االلتزام بتلك  ، باإلضافة 

للـ   رة صغيال  شآتلمنبل ا من ق، خاصة  IFRSمن تكلفة ال تبرر العائد من إعدد التقارير المالية وفقاً 

التقاريرمتوسطةوال تلك  من  المستفيدين  وإنحصار  المنشآت   ،  تلك  معظم  أن  وخاصةً  المالك،  على 

 مؤسسات فردية، أو شركات عائلية. 

الثقة   المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقلص وقد أثر ذلك على  المالية التي تعدها  التقارير  بجودة 

وتسه قروض  على  الحصول  في  قدرتها  منمن  وهوالبنو  يالت  القطاع   انعكسما    ك،  على  سلباً 

المالية في  الوساطة  وتطور المصرفي النظام تقدم مدى حول البيانات تشيرث  المصرفي اليمني، حي

 ً  نسبةحوالي  باإلجمالي،   المحلي الناتج الخاص إلى القطاع على الموزع االئتمان بنسبة اليمن، مقاسا

بحوالي  7% النقد   النامية. الدول  في%  75ي  والوبحة،  العربي الدول في  % 42 مقارنة  )صندوق 

 .(2013العربي، 

معايير التقارير  تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن صعوبة كبيرة في تبني وتطبيق  و

الدولية   الكاملة  المالية  والمتوسطةل  اومالءمته  لعدم،  (IFRS)بنسختها  الصغيرة    أ للعبو،  لمنشآت 

المعاييربات  طلالعديد من متتطبيق    ولصعوبة  الكبير التي   ،على المنشآت  للتكلفة العاليةأيضاً  ، وهذه 

الع ً   ،ائدتفوق  المالية وفقا المنشآت  وتشكل  . المعايير  لهذه  من إعداد تقاريرها    % 93نسبة تتجاوز    هذه 

تيارياً الية إخاتها المتعد بيانن عدد المنشآت والشركات التي  امن إجمالي بيئة األعمال في اليمن، إلى  

 ً  متطلبات معايير التقارير المالية الدولية قليل جداً.  لوفقا

والمتوسطة   الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إصدار   IFRS for) ويعتبر 

SMEs)    لتبني اليمن،  في  والمتوسطة  الصغيرة  والمنشآت  المحاسبة  مهنة  لمنظمي  مالئمة،  فرصة 

المعيار،  وت مها  )عزاويدراسة  خلصت  د  فقطبيق  أن    (2012وة،  و  للتقارير إلى  الدولي  المعيار 

 أهدافها المحاسبية تحقيق أجل من النامية للدول حقيقية فرصة  المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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وقت، وفي تكلفة بأقل االقتصادية ثم ومن وجدتلا الدول  خاصة أقصر   بين حيرة في نفسها تي 

وبالتاليلها  بشك  الدولية  معاييرلا تطبيق في رغبتها  العالمي االقتصاد فرص من اإلستفادة الكامل، 

االقتصادية، وتحقيق   خصوصية بسبب التطبيق  لمتطلبات االستجابة على قدرتها وبين عدم التنمية 

 واقتصادها.   أسواقها

دولة،    128أجريت على  والتي    (Kaya & Maximilian, 2015)دراسة  وأكدت على ذلك  

إتوصلحيث   البلدت  أن  إستعداداً    نا لى  أكثر  هي  محلية  محاسبية  مبادئ  تطوير  على  قادرة  الغير 

كما -ر الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وايضاً توصلت الدراسة  إلعتماد المعيا

ية هي والرقابالى إن البلدان ذات الجودة المنخفضة نسبياً في الهيئات المهنية    -السابقةفي الدراسات  

اليمن من   وتعاني أيضاً، المنشآت الصغيرة والمتوسطة في  ول إعتماداً على المعيار الجديد.لدأكثر ا

المصالح بالحوكمة،    مبادئغياب تطبيق   على ثقة أصحاب  اوإنعكس ذلك سلباً  التقارير  لمالية جودة 

الم لنشآت،  لتلك  حوكمة  نتيجةً  أدلة  وجود  الصغيرةعدم  المنشآت   ود جوعدم  ول  ،سطةوالمتو  تالئم 

الباحث،  دراسات علم  حدود  في  لحوكمة    اهتمت،  المالئم  النموذج  الصغيرة بدراسة  المنشآت 

في االعمال    والمتوسطة  الماليمنبيئة  التقارير  على جودة  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  وتأثير  اتي ية،  الية 

 . تعدها هذه المنشآت

وع والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  حوكمة  التقار  االقتهوألهمية  للمنشآت    يربجودة  المالية 

 الملتزمة تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بيعتزم اإلتحاد األوربي  الصغيرة والمتوسطة،  

و  بتطبيق الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  جيدة، ،  المتوسطةالمعيار  حوكمة  تطبيق  على 

 .(Idowu & Caliyurt, 2014, p. 361) روالشفافية وجودة التقاري لتحسين الرقابة

 :التالي التساؤل على اإلجابة في الدراسة مشكلة تتمثل سبق، ما ضوء وفي

للتقاريرالمالية  "   الدولي  المعيار  بين  التكامل  وهل  والمتوسطة  الصغيرة    مبادئللمنشآت 

ً إيجابي  الحوكمة، يؤثر   "طة؟جودة التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوس على ا

 بقةدراسات السالا

، فقد  هناك العدبد من الدراسات التي اهتمت بجودة التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

المالية   أن  إلى   (2011شة،  وري)أبدراسة  توصلت   التقارير  الصغيرة  معيار  للمنشآت  الدولية 

 تلك في ليماال لإلبالغ يلوماتمعال المحتوى إيجابياً على يؤثر تطبيقها وأن مهمة، تعتبر  والمتوسطة
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الصناعية  للمنشآت المالي اإلبالغ في المحاسبية المعلومات وموثوقية مالئمة وعلى المنشآت،

 منشآتالإلى أن قيام    (2012)عزاوي و مهاوة،  دراسة  وتوصلت    األردن. في لمتوسطةاو الصغيرة

 تكلفة بأقل الماليةالتقارير  اد  إعد على قادرة تصبحس  المعيار  بتطبيق   الجزائر في متوسطةالو الصغيرة

 ونتيجةالمالي   زكالمر بعدالة هرظت  مالية تقارير المالية، وإعداد التقارير مستخدمي حاجات وبحسب

المعيار الدولي للتقارير  لى أن إ  (2013)تيجاني و بالرقي،  دراسة  وأكدت    .النقدية والتدفقات األعمال

المحاسبية  للمعلومات الجودة من المستوى نفس توفير فييساهم    المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 .بشكلها الكامل الدولية المالية التقارير معايير هفرتو بما مقارنة

 الدولية المالية التقارير  لمعايير ضعيف تأثير  وجود إلى  (Feltham, 2014)  وخلصت دراسة

 واألبحاث دراساتلا من بمزيد ةالدراس وأوصت والمتوسطة، الصغيرة المالية للمنشآت التقارير على

 تأثيرالمعيار.  مدى من التحقق بغرض والمتوسطة الصغيرة بالمعيار الخاص بالمنشآت الخاصة

و صوام،    دراسة  وأظهرت  الصغيرة  منشآتال في المحاسبية المعلومات أنب  (2014)حمانة 

 بأهداف وفاءلا جلأ منو  ة،موثوق تليس  ولكنها والمقارنة للفهم قابلةو الجزائرية مالئمة،   والمتوسطة

تتضمن هي أساسية، بقاعدة التقيد ينبغي المالية القوائم  من أدنى حد المحاسبية المعلومات أن 

إنخفاض   (2014)ابراهيم،  دراسة  وتوصلت    النوعية. الخصائص بين  طردية  عالقة  وجود  إلى 

في   المحاسبي  واالفصاح  القياس  ل المعيار  متطلبات  الالمالي  لتقاريرالدولي  للمنشآت  يرة صغة 

 وبين جودة التقارير والقوائم المالية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  والمتوسطة،

دراسة   في  المشاركون  أهم(Kiliç, Uyar, & Ataman, 2014)وأشار  أن  إلى   مزايا ، 

للمنشآت المالية  للتقارير  الدولي  في تحسين والمتوسطة الصغيرة المعيار  ية لموثوقاو المقارنة يتمثل 

مما للقوائم الواضح  والفهم المالية المعلومات وجودة افيةوالشف عملية  على إيجابيا ينعكس المالية، 

تخفيض السليمة القرارات إتخاذ وتوصلت   .المنشآت بهذه المال رأس على الحصول تكلفة وكذلك 

 نشآت الصغيرة لية للمإلى أن ظهور المعيار الدولي للتقارير الما  (2014)مجيد و سعيداني ،  دراسة  

أ جودة  والمتوسطة  نفس  توفير  الى  بنسختها دى  الدولية  المالية  التقارير  بمعايير  مقارنة  المعلومات 

إلى أن تبني   (Demberel, Lkhagvasuren, & Chun Soo, 2015)دراسة    وتوصلت  الكاملة.

 منشآت،ر المالية للالتقاريالمعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت االصغيرة والمتوسطة حسن جودة  

 ويتوافق ذلك، مع األهداف المرجوة من تبني المعيار. 
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له ما وأهم الدوليمعال تطبيق أن هو  (2017)البسيوني،  دراسة   توصلت   المالية للتقارير يار 

المالية، جودة تحسين إلي يؤدي سوف سوى الفائدة عن  فضال  التقارير   أصحاب على تعود التي 

 وكفاية دراسة أهمية الى  (2018)أحمد،  دراسة    هدفتو  .بيةالمحاس التالمشك ضوانخفا المصالح،

الوارد واإلفصاح القياس  الصغيرة بالمنشآت الخاص المصري المحاسبي بالمعيار ةالمحاسبى 

المنشآت   جودة تحسين ألغراض والمتوسطة في  المالية  وتوصلت التقارير  والمتوسطة،  الصغيرة 

 واإلفصاح متطلبات القياس بعض حول المتوسطة شآتالمن جانب من امتزإل وجود الدراسة إلى عدم

 معنوية فروق المتوسطة، وتوجد بالمنشآت الخاص ريالمص المحاسبي بالمعيار الواردة المحاسبي

 المحاسبي الواردة بالمعيار المحاسبي واإلفصاح القياس متطلبات حول بعض القطاعات  مستوى على

 .متوسطةلا بالمنشآت الخاص المصري

ومبادئ الحوكمة وأثرهما على اإلفصاح الدولية  عايير التقارير المالية  مبمت  اسات اهتوهناك در

فقد  المالية  التقارير  وجودة دراسة،   الخصائص بين العالقة قياس إلى  (2011)الجوهر،    هدفت 

 ديدبتح بطةالمرت الحوكمة وقواعد األردنية الصناعية الشركات في المحاسبية للمعلومات النوعية

 استخدام خالل من وصفيلا التحليل منهج استخدم الهدف هذا ولتحقيق اإلدارة مجلس اتمسؤولي

 الثاني والمحور النوعية الخصائص بقياس  يرتبط األول أساسيين محورين من تكونت التي االستبانة

مجلس المرتبطة الحوكمة قواعد يقيس   تم نبيرسو طاالرتبا معامل وباستخدام اإلدارة بمسؤوليات 

 الخصائص معنوية بين عالقة هناك ان وتوصلت الدراسة إلى المحورين، بين العالقة طبيعة تحديد

 نأو ،الموثوقية هي ارتباطا الخصائص كثرأ نأو الحوكمة قواعد وبين المحاسبية للمعلومات النوعية

ً  الخصائص قلأ بضرور  ،الفهم ثم المالئمة خاصية هي  ارتباطا الدراسة   من ادةاالستف وأوصت 

الخصائص عام بشكل اتالمعلوم جودة ييسمقا للمع لتطوير   يعزز مما المحاسبية لوماتالنوعية 

في بمسؤوليات الخاصة القواعد تطوير يمكن وكذلك المختلفة العلوم بين الترابط  ضوء  اإلدارة 

 .الخصائص تلك متطلبات

 المالية رالتقاري دةجو عرف  على إلى وجود عوامل تساعد  (Sarigul, 2012)  وتوصلت دراسة

نظام الصغيرة لمنشآتل وهي،   الدولية،المالية  التقارير  معايير  المحاسبى،   المعلومات والمتوسطة، 

المراجعة  إدارة والشفافية، االفصاح الشركات، حوكمة الداخلية، الرقابة المستقلة،   المخاطر، 

الدراسة  و عالقة ايضاُ  توصلت  وجود  وجودةوامالع تلك جميع بين إيجابية إلى  المالية  ل  التقارير 

بأن آليات الحوكمة   (Leung & Ilsever, 2013)وضحت دراسة  و   .والمتوسطة الصغيرةللمنشآت  

لمعايير   اإللزامي  التطبيق  مع  المالية  التقارير  في  والشفافية  اإلفصاح  وتطوير  تحسين  في  مهمة 

 التقارير المالية الدولية. 
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التركي  (Tin Hla & Isa, 2015)  وهدفت دراسة المالية وحوكمة  ز على عولمإلى  التقارير  ة 

وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة إيجابية بين   ،سنغافوراالشركات ومستوى اإلفصاح في ماليزيا و

المالية  ا اللتقارير  الجودة  بو  ة،عاليذات  الشركات  الدوليةإلتزام  المالية  التقارير  وتطبيقها  معايير   ،

وقدمت الدراسة بعض المقترحات   ،ن الدولتيناح في هذيتوى اإلفصسمو يدة،  ت الحوكمة الجلمتطلبا

لى وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية من قبل المنشآت من خالل تطوير حوكمة إلتحقيق التحول  

 .ASEANالشركات واإلفصاح في دول منطقة 

 ام الحوكمةبين نظ  إلى دراسة أثر التقارب  (Wardhani & Rossieta, 2015)  هدفت دراسةو

ا من لتقارير  ومعايير  عينة  على  الدراسة  تطبيق  وتم  المالية،  التقارير  جودة  على  الدولية  المالية 

وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية   ،الشركات األسيوية

الش الماليةلى جودة  ت عركاوحوكمة  تأثير  ،  التقارير  التقارير   على جودة  ر والحوكمةالمعاييويكون 

المست الدول الضعيفة في حماية  أقوى في  الضعيفة  ،  ثمرينالمالية  الشركات  أن  إلى  أيضاً،  وتوصلت 

تائج وتؤكد ن  ،معايير التقارير المالية الدوليةفي تطبيق الحوكمة، تتحسن جودة التقارير لديها بتطبيق  

كات التي رة في الدول والشرأهمية كبي  ة أصبح ذاتالدولي  ة على أن تطبيق معايير المحاسبةراس الد

 لديها أنظمة حوكمة ضعيفة.

دراسة لمعايير    (Aksu & Espahbodi, 2016)  وهدفت  الطوعي  التطبيق  أثر  إختبار  إلى 

ومباد الدولية  عل   ئالتقارير  اإلف الحوكمة  جودة  القوانينى  ظل  في  ملكية   صاح،  وهيمنة  التقليدية 

من شركات )لشفافية واإلفصاح قد تحسنت لعينة الدراسة  جات االى أن در  الدراسةوتوصلت    األسرة،

اسطنبول و(بورصة  ً كانت  ،  طوعا اعتمدت  التي  التقارير  الشركات  إلعداد  الدولية  المالية   المعايير 

لة اإلجود  ،2004و    2003خالل عامي   ، أصبح تطبيق  2005و في عام    ،ديها أعلى بكثيرفصاح 

الشفافية واإلفصاح عدم وجود إختالف كبير في جودة  راسة، إلى  نتائج الد  ، ووضحتالمعايير إلزامي

طوعي بشكل  أو  إلزامي  المعايير  تبني  كان  الطوعي   ،سواًء  والتبني  الشركات  حوكمة  مبادئ  وأن 

التق الدوليأواإللزامي بتطبيق معايير  ة قد كان لهم جميعا آثار إيجابية كبيرة على جودة الشفافية ارير 

 إلفصاح.وا

الدراستعتبر هذو الباحث،ة األولى،  ه  للتكامل بين   التي  في حدود علم  تهتم بإعداد مدخل مقترح 

  هذه الدراسة،  تسعىو  المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة.

التكامل    اختبارإلى   تطبيق  والمأثر  الصغيرة  للمنشآت  الدولي  المعيار  وبين  الحوتوسطة   كمة مبادئ 

الصغ للمنشآت  المالية  التقارير  جودة  النوعية على  الخصائص  على  باإلعتماد  والمتوسطة،  يرة 

توسطة، وهذا  للمعلومات المحاسبية التي حددها المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والم
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األعمال   بيئة  في  أجريت  التي  السابقة  الدراسات  عن  يميزها  والدراسااليمنيةما  ا،  االخرى  لتي ت 

المالية  اهتمت التقارير  المالية   بجودة  للتقارير  الدولي  والمعيار  والمتوسطة،  الصغيرة  للمنشآت 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 أهمية الدراسة 

ة في اإلقتصاد اليمني، لحجمها الكبير  ة المنشآت الصغيرة والمتوسطتنبع أهمية الدراسة من أهمي

إلعداد التقارير المالية في   يرالبطالة، وتعتبر قضية وجود معاي ي ومحاربة  ناتج القوما في الوإسهامه

القضا أكثر  من  اليمنية  والتي  الجمهورية  جدالً  السنين  استمرتياً  الثقة   ،لعشرات  عدم  إلى  أدى  مما 

الت المنشآت.بجودة  تلك  تصدرها  التي  أثر    قارير  دراسة  يتطلب  األمر  فأن  شآت المنيق  تطبوبالتالي 

للمعيارالدولي  الصغير والمتوسطة  ) ة  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت   IFRS forللتقاريرالمالية 

SMEs)  ،مما يدعم ثقة أصحاب المصالح التقارير المالية لتلك المنشآت    جودة  على ، ومبادئ لحوكمة

التي   ريرالماليةي التقامهنة المحاسبة في اليمن ومستخدمكما يمثل ذلك أهمية كبيرة لالتقارير،    لكفي ت

 .تعدها المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 أهداف الدراسة 

بين    إلى   البحث يهدف للتكامل  مقترح  الصغيرة إعداد  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت أثر التكامل بين  دراسة  ى  لإ ومبادئ الحوكمة، و   والمتوسطة

الحوكمة على جودة التقاريرالمالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،    ادئومبمتوسطة  يرة والالصغ

الباحث على في وسيستند  ذلك  المعيار إختبار  للمنشآ  متطلبات  المالية  للتقارير  الصغيرة الدولي  ت 

 "OECD"  االقتصادية والتنمية التعاون منظمةعن    الصادرة ادئ حوكمة الشركاتوالمتوسطة، ومب

 .المعاصر المهني الفكر في الصلة والبحوث ذات الدراسات ائجونت ،2015 في سنة

 الدراسة يةفرض

الحوكمة   المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ  للتقارير  الدولي  المعيار  التكامل بين  يؤثر 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة األعمال اليمنية. لتقارير المالية في على جودة ا

 اسةت الدرمحتويا

 العام للدراسة، وستناول في بقية الدراسة الموضوعات التالية: اإلطارتناول هذا القسم 

مدخل الخصائص النوعية للمعلومات وفقاً للمعيار، وال  اإلطار النظري للدراسة، ويتناولالقسم الثاني:  

 ة، ادئ الحوكممتوسطة ومبيرة والل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغالمقترح للتكام

 الدراسة الميدانية الثالث:القسم 

 النتائج والتوصيات 
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 القسم الثاني 

 التكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة

 ة التقارير الماليةعلى جود وأثره  

  جودة التقارير المالية -1

الن الخصائص  للتعتبر  أحدوعية  المس  معلومات  التي  تخالطرق  المالية  التقارير  جودة  لتقييم  دمة 

لتحقيقها من  المنشآت  التي تسعى  األهداف  أهم  المالية من  التقارير  المنشآت، وتعتبر جودة  تصدرها 

تقديم  مدى بأنها، المالية التقارير جودة ٌعرفتو  محلية أودولية.ًء كانت  بية، سواتبني المعايير المحاس

 بها.  المالي  والوضع  للشركة االقتصادي األداء حول  حقيقية وعادلة لمعلومات ماليةلا التقارير  ءوإحتوا

 ياتبعمل المعلومات المرتبطة عن المالية التقارير بها تفصح التي الدقة أنها، على آخرون يعرفها بينما

 .المستثمرون بها يهتم تيالقعة والمتو النقدية التدفقات تقدير على بقدرتها  المتعلقة والسيما الشركة،

 تحققه وما من مصداقية، المعلومات به تتمتع ما يعني المحاسبية المعلومات في الجودة مفهوم إن

مجموعة في تعد وأن التحريفات، من وخلوها للمستخدمين منفعة من  الفنية اييرمعال من ضوء 

، صفحة  2012  مر،)عاها  تخداممن اس فالهد تحقيق على يساعد بما والمهنية، والرقابية والقانونية

 والتحريف والتزوير األخطاء من خالية المعلومات تكون أن عام بوجه التقارير جودة وتعني  .(385

المعلومات المجال هذا في الجودة وتعني ،تضخيم دون بواقعية وموضوعة شوالغ  مصداقية 

 أن يجب ذلك حقيقين، ولتتخدمللمس عةمنف من تحققه وما المالية، التقارير  تتضمنها التي المحاسبية

 والمهنية والرقابية القانونية من المعايير مجموعة ضوء في تعد وأن والتضليل، التحريف من تخلو

 بمفاهيم وعرفها الدكتور الشيرازي "يقصد  .(2016)عبدهللا،  دامها  تخاس من  الهدف يحقق بما  والفنية،

الخصائص المعلومات  جودة وهذه محاسبيةلا المعلومات  بها سمتت أن يجب التي تلك   المفيدة، 

 لوماتمعال نوعية تقييم في المالية التقارير إعداد عن للمسئولين كبيرة فائدةذات   تكون الخصائص

   .(194، صفحة 1990)الشيرازي،  "البديلة المحاسبية واألساليب الطرق عن تطبيق تنتج التي

الدولية   المحاسبة  معايير  لمجلس  تعتIASBووفقاً  ال،  األبر  المبادئ  جودة ساسية،  لتقييم  الزمة 

هداف وجودة األفصاح عن المعلومات في التقارير المالية األب  ترتبط بالثقةالتقارير المالية، هي التي  

لتي أيضاً، تؤدي الى وهذه الخصائص النوعية تعزز وتسهل تقييم فائدة التقارير المالية، وا  للشركة.  

من   عالي  مستوى  ا  الجودة،تحقيق  هذا  التقارير  لمستوىولتحقيق  يتم عرض  أن  يجب  الجودة،  من 

لل وقابلة  بأمانة،  التقاريالمالية  تلك  أيضاً  وتكون  المناسب،  التوقيت  والتحقق، وفي  ر مفهومة،  مقارنة 

 ون تقارير مالية مضللة للمستخدمين.ومن األهمية أن تتوفر في التقارير المالية الشفافية، وأال تك
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 ً ضمن  يللتعر  ووفقا الموضح  للـ  إلاف  المالية  للتقارير  المفاهيمي  تم ISABو FASBطار   ،

في   وتتمثل الية، حيث تتضمن الخصائص النوعية للمعلومات،  صر جودة التقارير الماإلتفاق على عنا

والقابلية   للفهم،  والقابلية  العادل،  والعرض  المالئالمالئمة،  والتوقيت  للتحقق،  والقابلية  م للمقارنة، 

(Herath & Albarqi, 2017, p. 4) .  الدول للمعيار  لووفقاً  المالية  للتقارير  الصغيرة ي  لمنشآت 

ا(IFRS for SMEs)والمتوسطة   تعد  أن  ينبغي  المالية،  وتمثل   لتقارير  وعادلة،  صادقة  بصورة 

المالي بصورة عادلة، ويتحقق المركز  المالي والتغيرات في  للمنشأة وأدائها  المالي   ذلك من  المركز 

ال تطبيق  لخالل  الدولي  للمنمعيار  المالية  النوعية لتقارير  والخصائص  والمتوسطة  الصغيرة  شأت 

تجعل والتي  الرئيسية  النوعية  الخصائص  وتتمثل  في    الرئيسية،  المقدمة  الماليةاالمعلومات   لتقارير 

اإلعت وإمكانية  وجوهريتها،  المعلومات  هذه  فهم  إمكانية  هي  للمستخدمين  والمفيدة  بها، ماد  وثوق 

الوتغل للجوهر  القايبها  المظهر  على  في  فعلي  وتوفرها  للمقارنة،  وقابليتها  وإكتمالها،  التوقيت نوني، 

لمبد المعلومات جوهرية، في حال   التوازن بين  أالمناسب، وتحقيقها  المنافع والتكاليف، هذا، وتعتبر 

 .لتقارير الماليةادية لمستخدمي االقتصاكان إغفالها أو حذفها أو تغيريها قد يؤثر على القرارات 

مستخدمين القوائم المالية من كميتها، وإذا لم تتحقق الفائدة ومات أكثر أهمية لوتعتبر جودة المعل

ذ معلومات  المالية بتوفير  التقارير  لمعايير  وفقاً  المالية  التقارير  إعداد  عملية  فأن  أفضل،  جودة  ات 

بأكملها    IFRSالدولية   معيبة  جودة   .( 67فحة  ، ص2016)ويفر،  تبدو  على  سابقاً،  األهتمام  وكان 

ال المتقدمة، وخاصة تقارير  الدول  المالية، متركز في  المدرجة في األسواق التقارير  الكبيرة  شركات 

الهدف الذي   المالية من المستثمرين والمقرضين، والذي كان أيضاً  التقارير  لمستخدمي  المالية خدمةً 

مجل تحقيقه  إلى  معايي يسعى  الدس  المحاسبة  المحاسبة   IASBولية  ر  لمعايير  إصداره  خالل  من 

المج أهتمام  ظهر  أن  إلى  الدولية،  المالية  الصغيرة  والتقارير  المنشآت  تصدرها  التي  بالتقارير  لس 

المنشآت،  هذه  تصدرها  التي  التقارير  بجودة  المهتمين  المصالح  وأصحاب  لمستخدميها  والمتوسطة 

للتقاالمعيا  وذلك من خالل إصدار  المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ر الدولي   IFRS for)رير 

SMEs)  2009في سنة . 

 ,Altarawneh, 2015)بيات تطبيق المعيار في الدول النامية، في:ووضحت إحدى الدراسات إيجا

p. 81) 

 تزيد من فرص تطوير جودة التقارير المالية في تلك الدول.  -

التقتزيد من مست - الثقة فيها، وقابلية في هذتصدر  لية التي  الما  يرار وى فهم  ه الدول، ومستوى 

 المالية على المستوى المحلي والدولي.  مقارنة التقارير 
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الصغيرة  -2 للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  للمعلومات  النوعية   الخصائص 

  طةوالمتوس

 في المعلومات المحاسبية فائدة منهج يقتطب في  البداية نقطة هو المالية التقارير أهداف تحديد إن

 األكثر تلك المعلومات  هي الجيدة المعلومات أن الرئيسين، أي الخارجيين المستفيدين قرارات ترشيد

 يجب التي  المعلومات، هي "تلك الخصائص جودة بمفاهيم القرارات، ويقصد ترشيد مجال  في فائدة

 إعداد عن للمسئولين كبيرة ذات فائدة نتكو الخصائص ههذ يدة،المف محاسبيةلا المعلومات بها تتسم أن

 "البديلة المحاسبية واألساليب  الطرق عن تطبيق تنتج التي المعلومات  نوعية تقييم  في المالية التقارير

 . (194، صفحة 1990الشيرازي، )

 واعدلقوا ةفيدالم  المحاسبية المعلومات بها  التي تتسم  الخصائص ات المعلوم جودة مفاهيم وتحدد

المعلومات لتقييم الواجب إستخدامها ةاألساسي  إلى الخصائص هذه تحديد المحاسبية، ويؤدي نوعية 

 في المالية  القوائم إعداد عند المسئولين تساعد كما المعايير المحاسبية، وضع عند المسئولين مساعدة

تنتج المحاسبية ماتالمعلو تقييم  يعتبر  ام بين التمييز وفي لة،بدي محاسبية طرق تطبيق من التي 

كذلك، ال وما ضروريًا إيضاًحا  أهداف أساس على  المحاسبية المعلومات فائدة تقييم ويجب يعتبر 

االهتمام يتركز التي المالية  القوائم  اتخاذ  في الرئيسيين الخارجيين المستفيدين  مساعدة على فيها 

ويجب التي القرارات بالشركات،   كما  المستفيدين ءهؤال إلى امهمتماه سبونالمحا يوجه أن تتعلق 

،  2014)مخلوف،  قراراتهم   اتخاذ في  تساعدهم التي المالية القوائم إعداد  إلى تتجه عنايتهم أن يجب

 . (148صفحة 

للمعل النوعية  الخصائص  تقسيم  وفقاً  وتم  لمجلس  ومات  المفاهيمي  IASB  (2010  )لإلطار 

صائص النوعية األساسية ملة، إلى الخ بنسخته الكا  IFRSدولية  المذكور في معايير التقارير المالية ال

والخصائص  العادل،  والعرض  المالئمة  هي  األساسية  والخصائص  الثانوية،  النوعية  والخصائص 

والقا للمقارنة،  القابلية  هي  للفالمساعدة  والقابلية  المناسب،  والتوقيت  للتحقق،   ,Bakker)هم  بلية 

2017, p. 29) .    ومات في المعيار الدولي للتقارير المالية للمعللخصائص النوعية  تقسيم ابينما لم يتم

الإللمنشآت الصغيرة والمتوسطة   خصائص لى خصائص أساسية وخصائص نوعية، وتم ذكر جميع 

 تقسيم.النوعية بتسلسل واحد، وبدون 
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في   المفاهيمي  اإلطار  في    IFRSويستعرض  المذكورة  النوعية  الخصائص   IFRS forنفس 

SMEsباإل ا ،  اإلضافة  ذلك  يتعا لى  الخصائص طار  بين  والتوازن  العادل  العرض  مشاكل  مع  مل 

 IFRS forفاصيل أكثر من  ويهتم اإلطار بكل خاصية من الخصائص النوعية بت  النوعية المختلفة.

SMEs  وال يتوقع وجود إختالف بينهما عند تطبيق الخصائص ،(Ernst & Young, 2010, p. 

10). 

المعيا الدولوحدد  المار  للتقارير  والمتوسطة    ليةي  الصغيرة   IFRS for SMEsللمنشآت 

 :بالتالي والمتوسطةالمالية للمنشآت الصغيرة  ائمقوال في الواردة للمعلومات النوعية الخصائص

  Understandabilityللفهم                                                     القابلية -

 Relevance                                                           المالئمة          -

 Materiality                                      النسبية                      األهمية -

 Reliabilityالموثوقية                                                                    -

     Substance over form                            ظهرالم على الجوهر تغليب -

    Prudence                               الحرص                                        -

 Completenessاالكتمال                                                                -

 Comparability                                              للمقارنة         القابلية -

 Timeliness                            التوقيت المناسب                               -

 Balance between benefit and cost     والتكلفة      المنفعة بين الموازنة -
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 الحوكمة ادئومبلية العالقة بين معايير التقارير المالية الدو -3

،  اية ظهور األزمات المالية العالمية وفشل وإنهيار الشركات الكبرى في العديد من الدولبد  منذ

ومتطل مبادئ  بتطبيق  اإلهتمام  تزايد  الدول،  تلك  إقتصاديات  على  ذلك  به  تسبب  الذي  بات والتأثير 

الما التقارير  إعداد  على  الرقابة  تحسين  بهدف  الشركات  في  من    ادةوزيلية  الحوكمة  أجل جودتها، 

ت وترشيد إتخاذ معلومات المالئمة والموثوق بها لمستخدمي تلك التقارير، لتقييم أداء الشركاتوفير ال

اإلستثمارية. المال، او  القرارات  أسواق  على  واإلشرافية  الرقابية  والهيئات  المنظمات  هتمت 

ا في تحسين منهوة  ألهداف المرجا  تحقق   حوكمةوالمنظمات الدولية بإعداد وتطوير مبادئ ومتطلبات  

للت المالية، وتكون مالئمة  التقارير  الشركة وإعداد  أعمال  األسواق الرقابة وتوجيه  في مختلف  طبيق 

القانونية والتشريعية وأسواق   المال، المالية، مع األخذ في اإلعتبار الجوانب اإلقتصادية والمتطلبات 

 لكل دولة على حدة. 

إل  ذلكباإلضافة  عملى  المت  ،  وهنيالمنظمات  معايير  ة  تحسين  على  والمحلية،  الدولية  الهيئات 

وكا المالية،  التقارير  وإعداد  الدولية  المحاسبة  المحاسبة  معايير  لجنة  به  قامت  ما  أهمها،   نت 

(IASC)  وبعد إعادة هيكلة اللجنة، أستمر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،(IASB)   في العمل على

و وم  ير معاي  تطوير إعداد  األخير  ير  عايالمحاسبة  بمسماه  الدولية،  المالية  أجل IFRSالتقارير  من   ،

مي تلك التقارير على إتخاذ ى معلومات مالئمة وموثوقة تساعد مستخدإعداد تقارير مالية تحتوي عل

لية ير الما الثقة بالتقار القرارات المالئمة، والثقة باألسواق المالية من قبل المستثمرين، وأيضاً، زيادة  

 كات من قبل جميع مستخدمي تلك التقارير. الشر التي تصدرها

د  إلى  تصل  وثيقة،  عالقة  وجود  جلياً،  ومتطلبات  ويتضح  مبادئ  من  كالً  بين  التكامل،  رجة 

موثوقة   مالية  تقارير  توفير  إلى  سعيهما  في  الدولية،  المالية  والتقارير  المحاسبة  ومعايير  الحوكمة، 

لمستخدميهاومالئ  وتتمتمة  عالية،  ،  بجودة  خالع  التي من  المعلومات  في  نوعية  خصائص  توفر  ل 

ومعاي  تحتويها. الحوكمة  مبادئ  أهمية  اوتظهر  المالية  والتقارير  المحاسبة  من ير  في كونهما  لدولية، 

 . (Herath & Albarqi, 2017, p. 6)العوامل الرئيسية التي لهما تأثير على جودة التقارير المالية  

ل افوفقاً  الصادرمبادئ  يعتبر  (OECD)والتنمية   اإلقتصادي التعاون منظمةعن    ة لحوكمة  مبدأ ، 

فصاح والشفافية من أهم تلك المبادئ ويرتبط بشكل كبير مع المبادئ األخرى، ويتطلب هذا المبدأ  اإل

بالمالئم  توفير تتمتع  ومعلومات  مالية  واألحداث تقارير  العمليات  عن  واإلفصاح  والموثوقية،  ة 

  القرارات وإدارة الشركة.فافية في إتخاذ في الشركة، والشجوهرية ال
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دليل م الحوكونص  الصادر عن  بادئ  هو   (OECD)مة  الشركات  الهدف من حوكمة  أن  على 

ع االستثمار  لتشجيع  الالزمة  والمساءلة  والشفافية  الثقة  من  جو  بناء  في  الطويل المساعدة  المدى  لى 

األعم المالي ونزاهة  النمو  ال وبالواالستقرار   ,OECD)أكثر شموالً    األقوى ومجتمعاتتالي دعم 

2017, p. 7).      وتوجد أيضاً، متطلبات محاسبية أخرى في مبادئ الحوكمة الصادر عن(OECD) ،

حقوق  وعلى  حقوقهم،  على  والحفاظ  المساهمين  بين  المتساوية  بالمعاملة  المتعلقة  المبادئ  في  وذلك 

من خالل تطبيق معايير   الذلك لن يتحقق إ  بمسئولياته، وكلإلدارة  أصحاب المصالح، وقيام مجلس ا

ومع محلية  محاسبة  معايير  كانت  سواء  معتمدة،  مالية  تقارير  إعداد  دولية  ايير   (IFRS)أومعايير 

تتصف بجودة عالية، وتضمن توفير معلومات تتمتع بخصائص نوعية، تجعل التقارير التي تصدرها 

عالية،   جودة  ذات  متالشركات  اتلبي  مستخدمي  الماليةطلبات  والمساهمين م  لتقارير  المستثمرين  ن 

لمصالح اآلخرين، وتساعد في فهم وتقييم أداء المنشأة، وتعزز من ثقتهم بالتقارير المالية وأصحاب ا

 التي تعدها هذه المنشآت وأداء اإلدارة.

 ققيتح ىعل  اعدسي الحوكمة نظام  تطبيق أن إلى،  (2013)رايس و نوي،  دراسة  وقد توصلت  

 من أداءها وزيادة والمتوسطة والرفع الصغيرة المنشآت تطوير في تساهم  قد التي األهداف من العديد

 المسؤولية وتعزيز المؤسسة إدارة وتطوير الشفافية عنصر تدعيم خالل من وذلك تنافسيتها،

وضمان  األطراف أو نلدائنياو والعاملين للمساهمين بالنسبة عادلة بطريقة التعامل االجتماعية، 

 مزايا أهم، أن  (Kiliç, Uyar, & Ataman, 2014)وأوضحت دراسة    .المصالح ذات رىخاأل

للمنشآت المالية  للتقارير  الدولي  والموثوقية  المقارنة بتحسين والمتمثلة والمتوسطة الصغيرة المعيار 

 اتخاذ عملية على جابياإي كسينع مماالمالية   للقوائم الواضح والفهم المالية المعلومات وجودة والشفافية

 المنشآت.  بهذه المال رأس على الحصول تكلفة وكذلك تخفيض السليمة القرارت

المالية   والتقارير  المحاسبة  معايير  تطبيق  ومستوى  جودة  من  ويعزز  يحتاج  آخر،  جانب  ومن 

هذه وتطبيق  تبني  الشركات،  في  ومت   المعتمدة  لمبادئ  حوكمة  الشركات  اهيك  الئمتطلبات  لملكية ل 

اوالش حيث  لقانكل  نشاطها،  فيه  تمارس  التي  البلد  في  القانونية  المتطلبات  مع  ويتوافق  للشركة  وني 

 يضمن ذلك، إلتزام الشركة بتلك المعايير وإعداد التقارير المالية وفقاً لمتطلبات المعايير بجودة عالية.

إلتزام من  التنفيذية    وللتأكد  التقارير  اإلدارة  المساهمين يج،  IFRSلية  الدو  ماليةالبمعايير  على  ب 

حوكمة  آليات  وتنفيذ  أتباع  خالل  من  المالية،  التقارير  في  أكبر  شفافية  وجود  في  مصالحهم  حماية 

اإلدارة سلوك  ومراقبة  والتوجيه  السياسات  لوضع  كآلية  فعالة،   ,Leung & Ilsever)  شركات 

2013, p. 88)  .ليات وإجراءات، بات الحوكمة من آئ ومتطلويتحقق ذلك من خالل ما توفره مباد

 . ة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية، وتدعم تبني وجودة تطبيق معايير محاسبية معتمدةها عالقل
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الدولي   -4 المعيار  بين  للتكامل  والمتوسطةمقترح  الصغيرة  للمنشآت  المالية  ومبادئ    للتقارير 

 الحوكمة

الجز هذا  في  ال  ءنسعى  تقدي  بحث من  مقترحإلى  اآلل  م  الالزمة  لمدخل يوضح  واإلجراءات  يات 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة   المالية  للتقارير  المعيار الدولي  التكامل بين  ومبادئ الحوكمة،  لتحقيق 

ا اإلستفاذة  تحقيق  أجل  وامن  والمبادئ  المعيار  تطبيق  من  المرجوة  معلومات لقصوى  عن  إلفصاح 

تضمن   نوعية  بخصائص  التقتتمتع  الجودة  تعدهارير  التي  والمتوسطة،    امالية  الصغيرة  المنشآت 

تعزيز  أجل  من  اآلخرين،  المصالح  وأصحاب  ومساهمين  وشركاء  مالك  من  للمستفيدين  وتوصيلها 

ثمارات والتمويالت وضمان إستمرار وتوسع أعمالها، من خالل اإلستالثقة بتلك التقارير وبالمنشآة،  

 الالزمة لتحقيق ذلك.

ق المويتطلب ذلك،  التقيام  المالية من خالل تبني وتطبيق متطلبات اإلعتراف   اريرنشآت بإعداد 

مالية والقياس، والعرض، واإلفصاح المذكورة والمنصوص عليها في أقسام المعيار الدولي للتقارير ال

مبادئ الحوكمة، وإعداد دليل للحوكمة   المنشآت بتبنيمن خالل قيام  ، و للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 ألعمال اليمنية. شأة في بيئة اكل القانوني للمنهيكل ملكية والش الئم معيت

التكامل   لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات واآلليات  إلى توضيح  المقترح،  المدخل  ن تطبيق  بيويهدف 

 ، من أجل تحقيق اآلتي: دئ الحوكمةلصغيرة والمتوسطة ومباالتقارير المالية للمنشآت امعيار 

 شأة. التي تعدها المن الماليةضمان جودة التقارير  - 1

 وأداء اإلدارة.  المنشأة،تحسين ثقة أصحاب المصالح في التقارير المالية التي تصدرها  - 2

 لمنشأة، ومستوى أداء المنشأة.تحسين إجراءات إتخاذ القرارات والرقابة على أعمال ا - 3

 إلستمرار وتطور أعمالها.على التمويل الالزم تسهيل حصول المنشأة  - 4

 ن المعاملة المتساوية بينهم. امك/المساهمين وضوق المالحماية حق - 5

تقييم  - 6 في  تساعدهم  وموثوقة  مالئمة  معلومات  وتوفير  المصالح،  أصحاب  حقوق  حماية 

 المنشأة.

 اإلفصاح والشفافية عن قرارات وأعمال المنشأة.تحسين درجة ونوعية  - 7

 اإلتصال وتوصيل المعلومات  ات وآلياتتحسين قنو - 8

 أة.اإلداري في المنشلمالي والحد من الفساد ا - 9
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المعيار   - 10 الدولية من خالل تطبيق  الدول األخرى والمتطلبات  التناسق والتناغم مع  تحقيق 

المنشأ تعامل  يسهل  مما  الحوكمة،  ومبادئ  والمنظمات  الدولي،  والشركات  الجهات  مع  ة 

 دولية. المحلية واإلقليمية وال

 إدارة المخاطر التي تواجهها المنشأة. - 11

ال - 12 والمعاملة   ةالعائلية، وحمايعالقات  تقوية  الشركاء،  واألقليات من  العائلة،  أفراد  حقوق 

 العادلة بينهم، وإستمرار أعمال العائلة التجارية لألجيال القادمة. 

 منشأة التنافسي في السوقتحسين وضع ال - 13

ال المعيار  بين  التكامل  للمنشآتويتحقق  المالية  للتقارير  ومب  دولي  والمتوسطة  ادئ الصغيرة 

كل منهما آلليات وإجراءات ومتطلبات، تساعد اآلخر في تطبيق ن خالل توفير  طلبات الحوكمة، مومت

منها.  المرجوة  األهداف  وتحقيق  به  الخاصة  وآلياته  لحوكمة   إجراءاته  المختلفة  النماذج  وتركز 

ع والمتوسطة  الصغيرة  االمنشآت  باإلضافة  حقوقهم،  حماية  إلى  وتسعى  المصالح  أصحاب  لى  لى 

إنفصال الملكية عن اإلدارة في تلك المنشآت، وتسعى أيضاً،  لشركاء في حالة  حقوق المالك وا  ةيحما

وتقارير مالية ذات جودة عالية، ولن   إلى  تحقيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من خالل توفير معلومات 

مع بإتباع  إال  ذلك،  واإليتم  والثقة  بالجودة  تتمتع  مالية  وتقارير  محاسبة  وتم لاعتراف  ايير  دولي، 

الصادر عن  ها من قبل جهة مإعداد اإلفصاح والشفافية  لمتطلبات مبدأ  دولية، ووفقاً  ، OECDهنية 

هذه   طبيعة  المحاسبية  المعايير  تراعي  أن  أصحاب ويجب  حقوق  حماية  على  وتركيزها  المنشآت 

 لومات والتقارير المالئمة لهم.المصالح وتوفير المع

التق ال وشجع إصدار معيار  الارير  للمنشآت  المنشآت صغيرة والمتومالية  تلك  سطة، وسهل على 

بمعايير  مقارنة  المعيار  متطلبات  في  الكبير  التبسيط  خالل  من  الحوكمة،  متطلبات  وتطبيق  تبني 

علا المعيار  الكاملة، وتركيز  بنسخته  الدولية  المالية  اإلعتبار لتقارير  في  المصالح وأخذه  ى أصحاب 

الفئة هذه  ال  متطلبات  وفقاً التقاريوإعداد    تخدمين.سممن  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  ر 

بمباد واإللتزام  تبني  وأهداف  متطلبات  من  ورئيسي  كبير  جزأ  يحقق  المعيار  الحوكمة، لمتطلبات  ئ 

وا الصغيرة  المنشآت  حوكمة  ومبادئ  المعيار  هذه ويشترك  لخصوصية  مراعاتهم  في  لمتوسطة 

 منشآت. املين مع هذه ال ب المصالح المتعاحقوق أصالمنشآت ومتطلبات وح 

الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقاً  المالية  التقارير  بإعداد  واإللتزام 

يعزز لمت  والمتوسطة،  تحقيقه  خالل  من  المنشآت  تلك  في  الحوكمة  ومتطلبات  مبادئ آليات  طلبات 

الص الدليل  في  المذكور  والشفافية  عناإلفصاح  توOECD  ادر  خالل  من  لتقارير ،  مالية   فيره 
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 ومعلومات تتوفر فيها خصائص نوعية تلبي إحتياجات أصحاب المصالح وتضمن جودة تلك التقارير.

د تقارير مالية ي معايير التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعدا تبنفأن  ومن جهة أخرى،  

إذا الفق مع تبني وتطباولم يت  بجودة عالية، غير كافي ولن يتحقق،  المتطلبات  محاسبية األخرى، يق 

خارجي  حسابات  مراجع  وتعيين  داخلية  مراجعة  ونشاط  مالئمة،  داخلية  رقابة  إجراءات  توفر  من 

اري ولجنة مراجعة قق ذلك بتطبيق مبادئ الحوكمة ووجود مجلس إدارة أو مجلس إستشمستقل، ويتح

يض حوكمة  آليات  توفر  من  وتتأكد  تطبتضمن  ووجود    ق يمن  واإلجالمعيار  التي المتطلبات  راءات 

عالية. بجودة  المالية  التقارير  وإعداد  بها  اإللتزام  من  دراسة    تتأكد  توصلت  قاقيش، )فقد  سويدان، 

حماد،   و  وغيابها الرقابة  مظن ضعف أن لىإ ،  (2018البطاينة،   في األحيان بعض في الداخلية 

ر الدولي للتقارير المالية للمنشآت عياالم  وقات لتطبيقعمالثر  كأ من هي والمتوسطة الصغيرة المنشآت

 هذه المنشآت. في الصغيرة والمتوسطة

المعيار و اليمنية، فرصة    مبادئووجود  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيئة األعمال  حوكمة 

تاجه  الذي تحتطبيقهما التكامل  ويشجع تلك المنشآت في إتخاذ قرار باإللتزام بهما، بحيث يتحقق من  

المنشآت المنشآت، يسهل ويوجه   الصغيرة   هذه  لهذه  إجراءات  والمتوسطة، ويكون كسياسات ودليل 

 اإلستفادة المرجوة من تطبيق المنشأة للمعيار ومبادئ الحوكمة.عملها لتحقق من ذلك 

الما  وفي للتقارير  الدولي  المعيار  بين  التكامل  لتحقيق  الالزمة  واآلليات  اإلجراءات  مالية  يلي 

 :الحوكمةالمتوسطة ومبادئ لمنشآت الصغيرة ول

الصأولً  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  وإجراءات  آليات  لتحقيق :  والمتوسطة  غيرة 

 التكامل مع مبادئ الحوكمة: 

 الية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادئ الحوكمة المتمثل في:ولي للتقارير الميحقق المعيار الد

وفره من بيانات عن نتائج أعمال المنشأة خالل فترة معينة، ي  ما  افية، من خالل فح والشاإلفصا -

نهاية الفترة المالية، واإلفصاح عن السياسات المحاسبية واألحداث  والمركز المالي للمنشأة في  

 الجوهرية التي تؤثر على قرارات المالك وأصحاب المصالح. 

 العادلة بينهم لمعاملةحقوق المالك/ الشركاء / المساهمين وا -

أو    نم المالك  حصول  وضمان  الملكية،  حقوق  وصافي  للمنشأة  المالي  المركز  إظهار  خالل 

 أو المساهمين على تقارير مالية معدة وفقاً لمعيار دولي يتصف بالجودة. الشركاء
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وتوفير  - المصالح  أصحاب  تجاه  بإلتزاماتها  الوفاء  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  مساعدة 

مت وفقاً  قارير  معدة  باإلالية  دولي،  تقييم  لمعيار  في  المصالح  أصحاب  دور  تعزيز  إلى  ضافة، 

 ينهم. عالقة بوالنشاط المنشأة 

بمسئولياتهم،   - اإلدارة  مجلس  او  المالك  قيام  في  تساعد  للمعيار،  وفقاً  تعد  التي  المالية  التقارير 

 أصحاب المصالح. وتقييم أدائهم، ومدى الوفاء بمسئولياتهم تجاه المنشأة و

ذ خويتحقق  من  والمتوسطة،لك،  الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  توفير    الل 

 : ، التاليةOECDلمتطلبات التي نصت عليها مبادئ الحوكمة الصادر عن عات واالموضو

النقدية   (1 والتدفقات  الشركة  عمليات  ونتائج  للمنشأة  المالي  المركز  عن  مالية  تقارير  توفير 

 والتغير في حقوق الملكية. 

 دولياً. اإلعتراف والقياس بعمليات وأحداث المنشأة وفقاً لمعايير معترف بها ومتبعة  (2

 ح عن السياسات المحاسبية.اإلفصا (3

 المالية. اإلفصاح عن أهداف الشركة والمعلومات غير (4

لرأس مال  (5 الكبرى  المنشأة، والملكيات  تتعلق بمالك/مساهمي  التي  المعلومات  اإلفصاح عن 

 المنشأة.

 اإلفصاح عن مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين.  (6

 أعضاء مجلس اإلدارة.ات عن المعلوم اإلفصاح عن (7

 ذات العالقة(. اإلفصاح عن المعلومات بين األطراف المرتبطة ) (8

 اإلفصاح عن عوامل المخاطرة المتوقعة، والمشاكل التي قد تعيق إستمرار أعمال المنشأة.  (9

 اإلفصاح عن المسائل الخاصة بالعاملين وأصحاب المصالح اآلخرين. (10

ا  توفير (11 ألصحاب  تتمعلومات  بخلمصالح  القرارات  متع  إتخاذ  في  تساعدهم  نوعية  صائص 

 وتقييم أداء المنشأة.

واإلفصاح عن حقوق المالك/الشركاء/المساهمين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،    العرض (12

 والمعاملة المتساوية بينهم. 
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 ً ت للمنشآ للتقارير المالية : آليات وإجراءات مبادئ الحوكمة لتحقيق التكامل مع المعيار الدولي  ثانيا

 الصغيرة والمتوسطة: 

وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت   لضمان قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتبني

الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تقارير مالية تتوفر فيها الخصائص النوعية للمعلومات، وتم إعداد هذه 

على نظام رقاب إعتماداً  فعال ونظالتقارير  داخلية  إلى وجود ام محاة  سبي وإجراءات مالئمة، تحتاج 

 : الحوكمة، وهي كالتالي آليات وإجراءات توفرها مبادئ

المالك/الشركاء (1 للتقارير   /اإلستشاري(  )المجلس    قيام  الدولي  المعيار  بتبني  اإلدارة  مجلس 

 المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الما (2 قبل  من  والرقابة  اإلستشاري)الشركاء  لك/اإلشراف  على    /(  المجلس  اإلدارة  مجلس 

 ً وفقا للمنشأة  المالية  التقارير  واإلفصاح    إصدار  والعرض  والقياس  اإلعتراف  لمتطلبات 

 المنصوص عليها في المعيار.

 توفر نظام وإجراءات رقابة داخلية في الشركة.  (3

 وجود لجنة مراجعة / إستشاري.  (4

 وجود وظيفة مراجعة داخلية. (5

 ن قبل المالك/الشركاء/المساهمين.ستقل مراجع حسابات متعيين م (6

 موثوق، ومحاسبين يتمتعون بالمهنية والكفاءة. وضمان إستخدام نظام محاسبي مالئم  (7

العائلة  (8 وبين  والمالك/الشركاء/المساهمين،  المنشأة،  أعمال  بين  العالقة  وتنظيم  الفصل 

 وأعمالها التجارية من خالل إعداد "دستور للعائلة". 

 د من تحقيق المنشأة لمبدأ اإلستمرارية. والتأكدارة المخاطر إ (9

الت  وفيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كيلي مخطط لمقترح  المالية  للتقارير  المعيار الدولي  امل بين 

 :  ومبادىء الحوكمة، والخصائص النوعية لجودة التقارير المالسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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 إعداد : الباحث

 للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة و مبادئ الحوكمة الدوليالتكامل بين المعيار  مقترح مخطط

 حوكمة 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة  

 جودة التقاريرالمالية  

المتوسطة في المنشآت الصغيرة و  

لمالية للمنشآت للتقارير ا المعيار الدولي

 الصغيرة والمتوسطة  
 

اإلعتــــــراف والقيــــــاس وفقــــــاً 

 لمتطلبات أقسام المعيار 

ــات  ــاً لمتطلبــــ ــرض وفقــــ العــــ

 أقسام المعيار 

 

اإلفصــــــاح وفقــــــاً لمتطلبــــــات 

 أقسام المعيار 

 
 

ة مقترح لحوكم نموذج  

المنشآت الصغيرة  

   والمتوسطة 

المبـــــــادىء األساســـــــية  •

لحوكمة المنشآت الصغيرة 

 والمتوسطة  

ــآت  • ــادة المنش ــات قي أخالقي

ــطة ا ــغيرة والمتوســـ لصـــ

 والمسئولية اإلجتماعية

القواعـــد العامـــة لحوكمـــة  •

ــآت ــغيرة  المنشـــــ الصـــــ

 والمتوسطة

ــق  • ــادات تطبيـ ــل إرشـ دليـ

ــ ــي المنشـ ــة فـ آت الحوكمـ

 وسطةالصغيرة والمت
عية للمعلومات  لخصائص النوا

 IFRS for SMEsوفقاً 

 القابلية للفهم •

 المالئمة  •

 األهمية النسبية •

 الموثوقية •

 تغليب الجوهر على المظهر  •

 الحرص •

 اإلكتمال  •

 القابلية للمقارنة •

 التوقيت المناسب  •

 فة والعائدالموازنة بين التكل  •

تطبيق  محدادات 

 المعيار

 مل بين المعيار التكا

 ومباديء الحوكمة 

IFRS for SMEs 

 توفير تقارير مالية  •

 لمنشأة  اإلعتراف والقياس بعمليات وأحداث ا  •

 المحاسبية   عن السياساتاإلفصاح  •

غير   • والمعلومات  الشركة  أهداف  اإلفصاح عن 

 المالية

تتعلق   • التي  المعلومات  عن  اإلفصاح 

 بمالك/مساهمي المنشأة

اإلدارة   • مجلس  اعضاء  مكافأة  عن  اإلفصاح 

 سيينوالمسؤولين التنفيذيين الرئي

مجلس   • أعضاء  عن  المعلومات  عن  اإلفصاح 

 اإلدارة  

المعلومات اإلف • عن  األطرا   صاح  ف  بين 

 المرتبطة )ذات العالقة( 

المتوقعة،  • المخاطرة  عوامل  عن  اإلفصاح 

 والمشاكل التي قد تعيق إستمرار أعمال المنشأة.  

بالعاملين  • الخاصة  المسائل  عن  اإلفصاح 

 وأصحاب المصالح اآلخرين 

معلومات • ألصحاب   توفير 

في  تساعدهم  نوعية  بخصائص  تتمتع    المصالح 

 شأة.م أداء المنذ القرارات وتقييإتخا

حقوق   • عن  واإلفصاح  العرض 

المنشآت   في  المالك/الشركاء/المساهمين 

المتساوية   والمعاملة  والمتوسطة،  الصغيرة 

 بينهم.

 

 حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

)المجلس   • الشركاء  المالك/  قيام 

بتبني   / اإلستشاري(   اإلدارة  مجلس 

 المعيار

الشركاء  اإلشراف والرقابة من قبل المالك/ •

اإلدارة  /اإلستشاري(  المجلس  ) مجلس 

المال التقارير  إصدار  وفقاً على  للمنشأة    ية 

ا والعرض  لمتطلبات  والقياس  إلعتراف 

 واإلفصاح المنصوص عليها في المعيار.

في   • داخلية  رقابة  وإجراءات  نظام  توفر 

 شركة ال

 وجود لجنة مراجعة / إستشاري  •

 وجود وظيفة مراجعة داخلية   •

مستق • حسابات  مراجع  قبل  تعيين  من  ل 

 المالك/الشركاء/المساهمين

م • نظام  إستخدام  مالئم  ضمان  حاسبي 

ومحاسبيوموث بالمهنية وق،  يتمتعون  ن 

 والكفاءة 

الفصل وتنظيم العالقة بين أعمال المنشأة،   •

العائلة والمالك/الشركاء/المساهمين،   وبين 

إعداد   خالل  من  التجارية  وأعمالها 

 "دستور للعائلة".

والتأ • المخاطر  المنشأة  إدارة  تحقيق  من  كد 

 لمبدأ اإلستمرارية
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 القسم الثالث 

 الدراسة الميدانية 

 مجتمع وعينة الدراسة أولً: 

حدد   الدراسة،  ألهداف  على  تحقيقاً  الحاصلين  الحسابات  مراجعي  في  الدراسة  مجتمع  الباحث 

قانوني محاسب  حسابات)مر  إجازة  المحاسبين   معتمد(  اجع  مجتمع  بإعتبار  المختصة،  الجهات  من 

باإلضافة الى ذلك،   .اليمنيةخصصين ومهتمين بتطوير مهنة المحاسبة في بيئة األعمال  تالقانونيين م

يين هي الجهة الرئيسية المهتمة والتي تقود عملية تبني وتطبيق المعيار تعتبر جمعية المحاسبين القانون 

 مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لتقارير الالدولي ل 

قائمة اإلستبيان على   القانونيين بلغ عددهم  عوتم توزيع  المحاسبين  محاسبين، من    308ينة من 

المح جمعية  عام  أمين  وبواسطة  معهم  المباشر  التواصل  قوائم خالل  عدد  وبلغ  القانونيين،  اسبين 

 للتحليل. امالءمتهتبيان لعدم قوائم إس 6قائمة، وتم إستبعاد  172اإلستبيان المستردة 

 االستبيان المرسلة والمستردة: موالجدول التالي يوضح عدد ونسبة قوائ

 النسبة العدد  قوائم اإلستبيان 

   %100   308 القوائم الموزعة 

 % 55.84 172 المستردةالقوائم 

 % 1.95 6 القوائم المستبعدة 

 %53.89 166 القوائم الصالحة للتحليل 

 ائمة اإلستبياندق وثبات ق ص

المستخ اإلستبيان  قائمة  وثبات  صدق  إختبار  إجراء  بإستخدام  دتم  الدراسة  بيانات  جمع  في  مة 

على   (Alfa Cronbach)  ألفا كرونباخمعامل   ويركز  والواحد،  الصفر  بين  قيمته  تتراوح  والتي 

مالت اإلرتباط ل حساب معادرجة اإلتساق الداخلي بين بنود المتغير الخاضع للدراسة، وذلك من خال

درج ب في  عنصر  كل  مساهمة  وحساب  ناحية،  من  العناصر  لجمي  ةين  اإلجمالي  عناصر اإلرتباط  ع 

  (%94)قيمة ألفا    بلغت ، حيث  أختبار كرونباخ ألفا عالية  يجةكانت نت، والمتغيرات من ناحية أخرى

الحوكمة ومبادئ  المعيار  بين  بالتكامل  المتعلقة  الم%(  19)ألفا  مة  قي  بلغت و  ،لألسئلة    تعلقة لألسئلة 

 . %60من النسبة المقبولة أللفا وهي  ىأعل وهذه القيمبالخصائص النوعية للمعلومات، 
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 خصائص عينة الدراسةثانياً: 

الدر عينة  بتتمتع  تو  ،خصائصعدة  اسة  الدراسة  مدى  وضحالتي  عينة  الدراسة    فهم  لمتغيرات 

الدراسة وتحليل وتفسير   ةختبار فرضيإليها في  اإلعتماد ع  تؤكد على أهميةو  وأسئلة قائمة األستبيان،

 النتائج.

 ي مالمؤهل العل -1

 توزيع أفراد العينة بحسب المؤهل العلمي

 النسبة % عدد المراجعين  المؤهل العلمي

 % 60.8 101 بكالوريوس 

 %  3.6 6 عالي  دبلوم

 % 21.7 36 ماجستير 

 % 13.3 22 دكتوراه 

 %  0.6 1 أخرى 

 %100 166 اإلجمالي

 

الوريوس، وكان عددهم كضح من الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم من حملة شهادة البيت

ويش  101 نسبة  مراجعا،  الدراسة   %60.8كلوا  عينة  على من  الحاصلين  المراجعين  عدد  وبلغ   ،

 .دكتوراه( %13.3 ماجستير، %21.1) %35مراجعاً، ويشكلون نسبة  58شهادات عليا 

 الخبرة  سنوات  -2

 أفراد العينة بحسب سنوات الخبرة  توزيع

 ة %بالنس عدد المراجعين  سنوات الخبرة 

 %  4.8 8 سنوات 5 من أقل

 % 16.3 27 سنوات  10 من وأقل سنوات 5

 % 22.9 38 سنة 15 من وأقل سنوات 10

 % 31.3 52 سنة  20 من وأقل سنة 15

 % 24.7 41 وأكثر  سنة 20

 %100 166 اإلجمالي
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العديوض بأن  الجدول  مابين  ح  تتراوح  المراجعة  في مجال  لديهم خبرة  المراجعين  األكبر من  د 

عددهم    سنة( 20 من وأقل  سنة 15) نسبة    52وبلغ  ويشكلون  عينة   %31.3مراجعاً،  إجمالي  من 

مراجعاً،   41سنة، وعددهم    20الدراسة، ويأتي في المرتبة الثانية المراجعين الذين خبرتهم أكثر من  

 ي عينة الدراسة. من أجمال %24.7نسبة ب

الدراسة، أن المراجعين الذين خبرت   131سنوات بلغ عددهم    10م أكثر من  هويالحظ من عينة 

من أجمالي عينة الدراسة، مما يعزز أهمية عينة الدراسة لخبرتهم   %78.9مراجعاً ويشكلون مانسبته  

 نية. ي بيئة األعمال اليمالطويلة في مجال المراجعة وإعداد التقارير المالية ف

 لمهنيةالشهادات ا -3

 توزيع أفراد العينة بحسب الشهادات المهنية 

 النسبة % عدد المراجعين  الشهادات المهنية

CPA   (  ) 7.8 13 أمريكية  % 

ACCA ( )6.0 10 بريطانية  % 

 % 86.2 143 أخرى 

 %100 166 اإلجمالي

ة في مجال المراجعة بلغ  لى شهادات مهنية دولييوضح الجدول بأن عدد المراجعين الحاصلين ع

بنسبة    23 ال  %13.8مراجعاً  عينة  أجمالي  شهادات درامن  لديهم  الدراسة  عينة  أفراد  وأغلبية  سة، 

وشهادة  العرب،  القانونيين  للمحاسبين  العربي  المجمع  عضوية  في  معظمها  تركزت  أخرى،  مهنية 

 . (CIA)ق داخلي معتمد مدق

 الصغيرة للمنشآت المالية للتقارير الدولي المعيار متطلباتى المعرفة واإلطالع عل -4

 والمتوسطة

 بحسب معرفتهم وإطالعهم على المعيار  العينةتوزيع أفراد 

 المعيار متطلبات على  أطلعت  أو معرفة لديك هل

 الصغيرة للمنشآت المالية للتقارير الدولي

 ؟ والمتوسطة

 النسبة % عدد المراجعين 

 % 92.2 153 نعم 

 %  7.8 13 ال

 %100 166 لياإلجما
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الجدول،   من  لديتضح  المراجعين  من  العظمى  الغالبية  معأن  متطلبات  يهم  على  وأطلعوا  رفة 

مراجع ويشكلون نسبة   153المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعددهم  

الدراسة، وهي نسبة كبيرة تد  92.2% الدرامن أجمالي عددأفراد عينة  آراء عينة  سة حول أسئلة عم 

 قائمة اإلستبيان. 

 الصغيرة  للمنشآت المالية للتقارير الدولي المعيار متطلباتتدقيق منشآت تطبق  -5

 توزيع أفراد العينة بحسب تدقيق منشآت تطبق المعيار 

 اليمنية األعمال بيئة في ةمنشأ حسابات بتدقيق وقمت سبق هل

 للتقارير الدولي المعيار اتمتطلب  وفق المالية بياناتها تعد

 الصغيرة؟ للمنشآت المالية

 النسبة % عدد المراجعين 

 % 53.6 89 نعم 

 % 46.4 77 ال

 %100 166 اإلجمالي

بأن   الجدول  من  مانسبته    89يتضح  أي  القيام    %53.6مراجعاً،  لهم  سبق  الدراسة،  عينة  من 

 الدولي المعيار لباتمتط وفق المالية تهابيانا  تعد اليمنية األعمال بيئة في منشأة حسابات بتدقيق

المعيار الدولي ود خبرة لدى عينة الدراسة في  على وج، ويدل ذلك  الصغيرة للمنشآت  المالية للتقارير

 للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ً ثالث   : تحليل النتائج واختبار الفرضيةا

أسئلة   نتائج  االستبيانظهرت  للتك  مدخلالب  المتعلقة  قائمة  للتقارير المقترح  الدولي  المعيار  بين  امل 

 على النحو التالي:  ادئ الحوكمةطة ومبالمالية للمنشآت الصغيرة والمتوس
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المقترح للتكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  مدخلال

 ومبادئ الحوكمة

اإلنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 
 ؤالالس

 

والمتوآليات  أولً:   الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  لتحقيق سوإجراءات  طة 

 التكامل مع مبادىء الحوكمة:

.644690 4.1807 
 المنشأة عمليات ونتائج للمنشأة المالي المركز عن مالية تقارير توفير

 .الملكية جقوق في والتغير النقدية والتدفقات
1 

.718830 4.1024 
ً  المنشأة وأحداث بعمليات قياسوال اإلعتراف  بها معترف لمعايير وفقا

ً دولي ومتبعة  .ا
2 

 3 .المحاسبية السياسات عن اإلفصاح 4.2651 652910.

 4 المالية غير والمعلومات المنشأة أهداف عن اإلفصاح 3.9639 785410.

.858520 4.0482 
 لملكياتوا المنشأة، مساهمي/بمالك تتعلق التي المعلومات عن اإلفصاح

 .المنشأة مال لرأس الكبرى
5 

.844890 4.0361 
 التنفيذيين والمسؤولين اإلدارة مجلس اعضاء افأةكم عن اإلفصاح

 .الرئيسيين
6 

.856160 3.9819 
 المجلس / اإلدارة  مجلس بإعضاء  المتعلقة المعلومات عن اإلفصاح

 .المالك /اإلستشاري
7 

 8 العالقة(  ذات) المرتبطة األطراف بين المعلومات عن فصاحاإل 4.1687 775680.

.774100 4.2470 
 تعيق قد التي والمشاكل المتوقعة، المخاطرة  عوامل عن اإلفصاح

 .المنشأة أعمال إستمرار
9 

 10 .اآلخرين المصالح وأصحاب بالعاملين الخاصة المسائل عن اإلفصاح 3.8735 854020.

.778240 4.1747 
 تساعدهم نوعية بخصائص تتمتع الحالمص ألصحاب معلومات توفير

 .نشأةمال أداء وتقييم القرارات إتخاذ في
11 

.767260 4.0723 
 في المساهمين /الشركاء / المالك حقوق عن  واإلفصاح العرض

 .بينهم المتساوية والمعاملة والمتوسطة، الصغيرة المنشآت
12 

الحوكم:  ثانيا  مبادىء  وإجراءات  مع  آليات  التكامل  لتحقيق  المالية ة  للتقارير  الدولي  المعيار 

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: 
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المقترح للتكامل بين المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  مدخلال

 ومبادئ الحوكمة

اإلنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 
 ؤالالس

 

.936950 4.0301 
 بتبني اإلدارة،  مجلس اإلستشاري/ المجلس ) الشركاء /)المالك قيام

 والمتوسطة الصغيرة للمنشآت المالية للتقارير الدولي المعيار
13 

.884020 3.9819 

 اإلستشاري/ لمجلسا) الشركاء /)المالك قبل من والرقابة اإلشراف

ً  ةأللمنش المالية التقارير إصدار على اإلدارة، مجلس  لمتطلبات وفقا

المعيار   اإلعتراف المنصوص عليها في  والقياس والعرض واإلفصاح 

 الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

14 

 15 .المنشأة في ليةداخ رقابة وإجراءات نظام توفر 4.2831 807890.

 16 .إستشاري أو / مراجعة لجنة وجود 4.0301 834300.

 17 .داخلية مراجعة وظيفة وجود 4.1325 863690.

 18 .المساهمين /الشركاء / المالك قبل من  مستقل حسابات مراجع تعيين 4.2048 863520.

.819980 4.3012 
 يتمتعون نومحاسبي وموثوق، مالئم محاسبي نظام إستخدام ضمان

 .الكفاءةو بالمهنية
19 

.840560 4.1807 

 أة،شالمن أعمال بين العالقة  وتنظيم الفصل

 خالل من التجارية وأعمالها العائلة وبين المساهمين،/الشركاء/والمالك

 ."للعائلة دستور" إعداد

20 

 21 .اإلستمرارية لمبدأ المنشأة تحقيق من والتأكد المخاطر إدارة 4.2169 771430.

  ع أسئلة الجزء الخامسجمي 4.1179 0.54599

على   الدراسة  عينة  إجابات  متوسط  بين    ةسئلاألبلغ  للتكامل  المقترح  الدراسة  بمدخل  المتعلق 

المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة في المنشآت الصغيرة 

قدره    (4.11)والمتوسطة   معياري  عينة    .(0.545)بإنحراف  أن  توافقأي  كبيرة  الدراسة   بدرجة 

بين للتكامل  المقترح  المدخل  أن  الحوكمة  عالم  على  ومبادئ  اآلليات ييار  تنفيذ  خالل  من  تحقق 

المتوسط   واإلجراءات المذكورة في أسئلة قائمة اإلستبيان. وكانت آراء عينة الدراسة محصورة بين 

 )موافق تماماً(.  (، أي بين )موافق( و3.87( والمتوسط الحسابي )4.30الحسابي )
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وإجراءات  و آليات  فأن  الدراسة،  عينة  آلراء  التكامل  اوفقاً  تحقق  التي  الحوكمة  ومبادئ  لمعيار 

 ، وحصلت على أعلى متوسط حسابي، هي:بينهما

 .والكفاءة بالمهنية يتمتعون ينومحاسب وموثوق، مالئم محاسبي نظام إستخدام ضمان -

 .منشأةال في داخلية رقابة وإجراءات نظام توفر -

 .المحاسبية السياسات عن اإلفصاح -

 .المنشأة أعمال إستمرار تعيق قد التي والمشاكل المتوقعة، المخاطرة عوامل عن اإلفصاح -

 .اإلستمرارية لمبدأ المنشأة تحقيق من والتأكد المخاطر إدارة -

 .المساهمين /الشركاء / المالك قبل من  مستقل حسابات مراجع تعيين -

 4ى لاءات على موافقة عالية من قبل عينة الدراسة، وركزت عينة الدراسة عحيث حصلت هذه اإلجر

ا واالجراءات  الحوكمة،  مبادئ  تحققها  الإجراءات  للتقارير  الدولي  بالمعيار  تتعلق  مالية الخرى 

الصغيرة والمتوسطة حصلت بقية اإلجراءات على متوسط حسابي عالي، وموافقة عينة و،  للمنشآت 

عليه   تيق التكامل بين المعيار ومبادئ الحوكمة، وكان أقل متوسط حسابي حصلالدراسة عليها لتحق

 هي اإلجراءات التالية: 

 المالية غير والمعلومات لمنشأةا  أهداف عن اإلفصاح -

 .اآلخرين المصالح وأصحاب بالعاملين الخاصة المسائل عن اإلفصاح -

شآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حصلتا وهي إجراءات مرتبطة بالمعيار الدولي للتقارير المالية للمن

 ي. لعلى التوا(، 3.87( و )3.96على )
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بالخصائص النوعية لجودة التقارير التقارير المالية على   المتعلقة  قائمة االستبيانظهرت نتائج أسئلة  و

 النحو التالي: 

 جودة التقارير المالية

اإلنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 
 السؤال

 

.790410 4.1325 

 نم ةمفهوم تجعلها بطريقة المالية بالقوائم الواردة المعلومات عرض

باألعمال  فةالمعر من معقول قدر لديهم الذين المستخدمين قبل

دراسة االقتصادية، واألنشطة في  والرغبة  المعلومات   وبالمحاسبة، 

 للفهم( )القابلية .العناية من معقول بقدر

1 

.753350 4.0904 

 على تؤثر أن يمكنها المستخدمين، إلحتياجات ئمةمال معلومات توفير

 تقييم في مساعدتهم خالل من للمستخدمين يةصاداإلقت القرارات

تصحيح   األحداث أو  تأكيد،  في  أو  المستقبلية  أو  الحالية  أو  السابقة، 

 )المالئمة(  .تقييماتهم السابقة

2 

.847740 4.1807 

 تحريفها أو حذفها تم إذا والتي النسبية، األهمية ذات المعلومات عرض

المستخدمون أعتماداً على   اخذهيت التى االقتصادية القرارات على تؤثر

مد األهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر القوائم المالية، وتعت

 النسبية( األهمية)التحريف. فى ضوء الظروف الخاصة بالحذف أو 

3 

.788590 4.1627 

 الجوهرية األخطاء من خالية عليها، ويعتمد هافي موثوق معلومات توفر

 أن متوقع هو ما أو عنه تعبر أن يقصد عما دقبص وتعبر ،التحيزو

 . )الموثوقية( عنه تعبر

4 

.883190 3.9578 

ً  األخرى واألحداث المالية العمليات وعرض عن المحاسبة  طبقا

ونى. القان  شكلها لمجرد - فقط - وليس االقتصادية وحقيقتها لجوهرها

 المظهر( على الجوهر )تغليب

5 

.855820 4.0301 

 فوالظرو األحداث من العديد تحيط التي التأكد عدم  تاالبح اإلعتراف

 ممارسة خالل ومن تأثيرها، ومدى طبيعتها  عن اإلفصاح خالل من

عند من قدر والحذر(  )الحيطة  المالية.  القوائم إعداد الحرص 

 )الحرص(

6 
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 جودة التقارير المالية

اإلنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 
 السؤال

 

.823820 4.0783 
 النسبية األهمية حدود ضمن  المالية القوائم في كاملة معلومات توفير

 )االكتمال(كلفة. التو
7 

.863380 4.0060 

 األخرى والظروف واألحداث للمعامالت المالية اآلثار روإظها قياس

 المنشأة، لتلك ألخرى فترة من المنشأة فى -ثابت  بشكل-المتشابهة  

 المختلفة.  المنشآت بين متسقة وبطريقة

السياسات المستخدمين وإطالع  إعداد في المستخدمة المحاسبية على 

اآلثار   وعلى اتالسياس تلك في تغييرات أي وعلى المالية، قوائمال

 للمقارنة(  التغييرات. )القابلية لتلك المالية

8 

.829800 4.0482 
 اإلطار ضمن المناسب، التوقيت في للمستخدمين المعلومات توفير

 )التوقيت المناسب(  .القرار إلتخاذ الزمني
9 

.829800 3.9518 
 تكاليف عن منها المستمدة المنافع تزيد خدمينمستلل معلومات توفير

 والتكلفة(. المنفعة بين )الموازنة .وفيرهات
10 

  سئلة  األجميع  4.0639 0.61468

تكامل بين المعيار  المتعلق بتأثير ال  قائمة االستبيانبلغ متوسط إجابات عينة الدراسة على أسئلة  

وا الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الماللمتالدولي  التقارير  على جودة  الحوكمة،  ومبادئ  ية وسطة 

اليمنية   األعمال  بيئة  قدره    (4.06)في  أن   .(0.614)بإنحراف معياري  الدراسة ترى  أن عينة  أي 

جودة على  يؤثر  والحوكمة  المعيار  بين  المالية    التكامل  خصائص التقارير  من  توفره  ما  خالل  من 

للمعلومات.  ا  نوعية  عينة  آراء  )لدروكانت  الحسابي  المتوسط  بين  والمتو4.18اسة محصورة  سط ( 

 (، أي بين )مؤثر( و )مؤثر جدا(.3.95الحسابي )

  (Tin Hla & Isa, 2015)ودراسة    (Sarigul, 2012)وهذا يتفق مع ما توصلت له دراسة  

 إلى   (Aksu & Espahbodi, 2016)ودراسة    (Wardhani & Rossieta, 2015)ودراسة   

 الحوكمة على جودة التقارير المالية. ومبادئلتطبيق المعايير الدولية  ابيإيج وجود تأثير
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متوسط  وو على  للمعلومات  النوعية  الخصائص  بنود  جميع  حصلت  الدراسة،  عينة  آلراء  فقاً 

النوعي الخصائص  أكثر  للمعلوحسابي متقارب، إال أن  المالية ة  التقارير  مات أهمية في تحقيق جودة 

 متوسط، هي:لوافي المنشآت الصغيرة 

 النسبية  األهمية -

 الموثوقية -

 للفهم القابلية -

 المالئمة -

 االكتمال  -

، في تحقيق خاصيتي المالئمة والموثوقية، وتختلف (2011)أبوريشة،  وتتفق هذه النتائج مع دراسة  

 في المحاسبية المعلومات بأن   (2014،  وصوامحمانة  )توصلت له دراسة    عماي بعض الخصائص  ف

وتؤكد آراء عينة   موثوقة. ليست ولكنها والمقارنة للفهم مالئمة، وقابلة والمتوسطة ةالصغير المنشآت

يه جميع الخصائص النوعية للمعلومات، الدراسة، من خالل المتوسط الحسابي العالي التي حصلت عل

بين   المقترح  التكامل  أن  من العلى  عالية  مستويات  تطبيقه  عن  وينتج  مهم  الحوكمة  ومبادئ  معيار 

الصغيرة صاالخ المنشآت  تعدها  التي  المالية  التقارير  لجودة  الالزمة  للمعلومات  النوعية  ئص 

منشآت والجهات التنظيمية والتشريعية من تبني والمتوسطة في بيئة األعمال اليمنية، وتحقيق أهداف ال

للتق الدولي  الصغيرارالمعيار  المنشآت  حوكمة  ومن  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  ة ير 

 والمتوسطة.

 : أختبار الفرضية

 يمكن صياغة الفرضية العدمة والفرضية البديلة على النحو التالي: 

 :(H0)الفرضية العدمية  -

بي التكامل  يؤثر  الصغيرة  ال  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ومبان  دئ والمتوسطة 

 طة في بيئة األعمال اليمنية.س الحوكمة على جودة التقارير المالية في المنشآت الصغيرة والمتو

 :(H1)الفرضية البديلة  -

ومبا والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بين  التكامل  دئ  يؤثر 

 ة في بيئة األعمال اليمنية.المنشآت الصغيرة والمتوسطالحوكمة على جودة التقارير المالية في 
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استخدام   معنوية    One-sample T-testاختبار  تم  مستوى  ثقة    (0.05)عند    % 95بمستوى 

للمنحنى ذي طرفين وذلك من أجل اختبار رأي عينة الدراسة حول أسئلة الجزء السادس من االستبيان 

 جودة التقارير المالية. عيار ومبادئ الحوكمة على لذي يدرس مدى تأثير تطبيق التكامل بين الما

 ايلي:موكانت نتائج اختبار اسئلة الجزء السادس ك

 لعينة واحدة   (T-test)ختبار الفرضية بموجب اختبار ا

مستوى 

 الدللة

Sig. 

T 

 الجدولية  

T 

 المحسوبة

اإلنحراف 

 المعياري 
  المتوسط

0.000 1.976 22.299 0.61468 4. 6390  الفرضية   

 

قيمة   أن  الجدول  )  (t)يوضح  بلغت  الجدولية 22.299المحسوبة  قيمتها  من  أكبر  وهي   )

، وهي أصغر من مستوى داللة معنوية يقترب من الصفرداللة المعنوية  ما أن مستوى  ك   ،(1.976)

 (.0.05الدراسة )

 ول الفرضية البديلة، أي:ووفقاً لذلك يتم رفض الفرضية العدمية وقب

للتقار الدولي  المعيار  بين  التكامل  ومبادئ  يؤثر  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  ير 

ال جودة  على  األعمال  تق الحوكمة  بيئة  في  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  في  المالية  ارير 

 .اليمنية

وتأثير    درجة  ختبارإو المعيارارتباط  بين  الحوكمة    التكامل  المالية ومبادئ  التقارير  على جودة 

 :يلي كما البسيط الخطي االنحدار نموذج ستخداماب)الخصائص النوعية للمعلومات(، قمنا 

 

 

 

 

 

FRQUAL = α0 + α1 ) IFRS-GOV  ( + e i 
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 ة المتغيرات والقيم التالية:لحيث تمثل المعاد

FRQUAL       ( الخصائص النوعية للمعلوماتالتقارير المالية )ثل جودة يم الذي التابع المتغير 

α0                   

            
   الثابت قيمةال

α1 المستقل  المتغير ميل قيمة 

IFRS-GOV 
الدولي للتقارير المالية  رالمقترح بين المعيا التكامل يمثل الذي المستقل المتغير

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة

ei للنموذج العشوائي الخطأ 

 

 جودة التقارير المالية، على مبادئ الحوكمةو  ن المعيارالتكامل بي أثر تدرس الفرضية أن بماو

ا تحديد وكذا الفرضية، متغيري بين االرتباط عالقة تحليل على اعتمدنا  الخاصة نحدارالمعامالت 

 :كاآلتي النتائج وكانتبالنموذج، 

 

  :للفرضية البسيط الخطي النحدار  لنموذج التفسيرية القوة (1

 دراسة في المعتمد االنحدار لنموذج التفسيرية القوة " Model Summary " جدول يوضح

 الفرضية 

 : الجدول  في موضحة هي كما النتائج توكان ،

 "(  Model Summary"  )جدول للفرضية لبسيطا الخطي النحدار اختبار نتائج

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .656a . 034  . 914  .46841 

a. Predictors: (Constant), لتكاملا  

   ( ( R قيمة بلغت حيث الثالثة، االرتباط معامالت قيم " Model Summary " جدول يوضح

 بلغ (R¯²) المصحح التحديد معامل بينما ، ).0340 (بلغ (R²) التحديد ومعامل ).6560(

 أنه: يعني مما ،(0.419)
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 بين فاالرتباط وعليه،  (0.656)  ب يقدر بمعامل المتغيرين بين معنوية باطارت عالقة توجد -

 .متوسط جودة التقارير الماليةول بين المعيار ومبادئ الحوكمة التكام

 االختالفات من %57  أن حين في التابع، المتغير قيم في االختالفات من  %43 يفسر وذجالنم -

بـ  التفأن   أخرى وبعبارة ،أخرى عوامل عن  ناتجة يساهم  الحوكمة  ومبادئ  المعيار  بين  كامل 

 %57و ،الخصائص النوعية للمعلومات تحقيق حيث من ةالمالي التقارير جودة تحقيق في  43%

 . ىخرآ لمتغيرت تعزى

 

 الفرضية: لدراسة المستخدم البسيط الخطي النحدار نموذج صالحية من التأكد (2

 كالتالي:  النتائج وكانت ،" ANOVA " التباين حليلت استخدام تم البسيط االنحدار معنوية ختبارإل

 

 "( ANOVA"  )جدول للفرضية البسيط الخطي النحدار اختبار نتائج

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 20.865 1 20.865 82.500 .000b 

Residual 41.478 164 .253   

Total 62.343 165    

a. Dependent Variable: التقارير جودة  

b. Predictors: (Constant), التكامل 

أن   نجد حيث  االنحدار، معنوية اختبار  نتائج على "ANOVA" التباين تحليل جدول وييحت

(sig.=0.000وهي ) االنحدار   لنموذج داللة توجد ذلك على وبناء (،0.05المعنوية ) مستوى من أقل

 .عليها واإلجابة المطروحة الفرضية لتحليل عليه اإلعتماد ويمكن الدراسة، في البسيط المعتمد الخطي
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 :الفرضية واختبار البسيط الخطي النحدار نموذج تقدير (3

 ،" Coefficients "  جدول على  اعتمدنا البسيط الخطي االنحدار نموذج التاممع لتقدير

 :اآلتي الجدول وتظهر نتائجه في

 " (  Coefficients) جدول "   للفرضية البسيط الخطي النحدار تباراخ نتائج

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.382 .298  4.639 .000 

تكامــــلال  .651 .072 .579 9.0 .000 

a. Dependent Variable:  التقارير جودة  

 

 قيمة كانت حيث ج،النموذ لمعالم تاتقدير على "Coefficients" المعامالت جدول يحتوى

(1.382=α0)  ، وقيمة(0.651 = α1) ، هو المقدر النموذج فإن ذلك على وبناء: 

 

 

 

 ثر أ وجود يعني مما ،(α1=  0.651)  موجبة كانت الميل قيمة أن السابقة، المعادلة من يتضح

 تطبيق سنتح كلما بأنه تفسير ذلك وجودة التقارير المالية، ويمكن التكاملتطبيق   بينمتوسط  يجابي  إ

الحوكمة ومبادئ  المعيار  بين  إلى دىأ كلما  واحدة، بدرجة التكامل  جودة  فيمتوسط  تحسن   ذلك 

 .درجة 0.651 يعادل بما ارير الماليةالتق

FRQUAL = 1.382 + 0.651) IFRS-GOV  ( + e i 



 

 

 

 

 ( 2021 يوليو، 2، ج2، ع2)م لمجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجاريةا

 وهيب الضلعي . أ؛ د. السيد القرنشاوي؛ سمرهياسر د. 

 

 

 

679 

 

 النتائج والتوصيات 

 أولً: النتائج  

افقت بدراجة كبيرة عينة الدراسة، على المدخل المقترح للتكامل بين المعيار الدولي للتقارير  و .1

 خالل:مالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادئ الحوكمة، والذي يتحقق من ال

وإجراءات   - لتحقيق  آليات  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

 الحوكمةالتكامل مع مبادىء 

المالية  - للتقارير  الدولي  المعيار  مع  التكامل  لتحقيق  الحوكمة  مبادىء  وإجراءات  آليات 

 .  لمنشآت الصغيرة والمتوسطةل

 مل، هي:حوكمة التي تحقق التكاأهم آليات وإجراءات المعيار ومبادئ ال .2

 .والكفاءة بالمهنية يتمتعون ومحاسبين وموثوق، مالئم محاسبي نظام إستخدام ضمان -

 .المنشأة في داخلية رقابة وإجراءات نظام توفر -

 .المحاسبية السياسات عن اإلفصاح -

 .أةالمنش أعمال إستمرار تعيق قد التي والمشاكل المتوقعة، المخاطرة ملعوا عن اإلفصاح -

 .اإلستمرارية لمبدأ المنشأة تحقيق من والتأكد المخاطر إدارة -

 .المساهمين /لشركاءا / المالك قبل من  مستقل حسابات مراجع تعيين -

والمت .3 الصغيرة  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بين  التكامل  ومبادئ يؤثر  وسطة 

 والمتوسطة في بيئة األعمال اليمنية.ة الحوكمة على جودة التقارير المالية في المنشآت الصغير

مالية في المنشآت تعتبر جميع الخصائص النوعية للمعلومات مهمة في تحقيق جودة التقارير ال .4

 :تتمثل فيالصغيرة والمتوسط، وكانت أهم هذه الخصائص 

 النسبية  األهمية -

 قيةالموثو -

 للفهم القابلية -

 المالئمة -

 االكتمال  -

المعيا .5 بين  المقترح  من  ر  التكامل  عالية  مستويات  تطبيقه  عن  وينتج  مهم  الحوكمة  ومبادئ 

ا التقارير  لجودة  الالزمة  للمعلومات  النوعية  الصغيرة الخصائص  المنشآت  تعدها  التي  لمالية 

 والمتوسطة في بيئة األعمال اليمنية.
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 ثانياً: التوصيات 

 اً للنتائج التي توصلت له الدراسة، يوصي الباحث: وفق

الج .1 أهتمام  للتقارير هاضرورة  الدولي  المعيار  بتطبيق  اليمن  في  المحاسبة  لمهنة  المنظمة  ت 

 بيئة األعمال اليمنية.المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

بشكل طوعي لعدة  العمل على تطبيق المعيار في اليمن على مراحل، بحيث يتم تطبيق المعيار   .2

 لمعيار بشكل إلزامي. ا سنوات، ثم يتم دراسة وتقييم ذلك، واإلنتقال لتطبيق

التشجيعي،   .3 المعيار من خالل تقديم الحوافز  المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطبيق  تشجيع 

والمنح   القروض،  منح  في  والتسهيالت  والتكريم،  الضريبية،  واالعفاءات  المزايا  خالل  من 

 أوأي حوافز آخرى مالئمة. الحكومية،

المهنية   .4 والمعاهد  الكليات  الصغيرة   متطلبات إدراج  للمنشآت  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

 والمتوسطة ضمن المناهج الدراسية في قسم المحاسبة. 

ا .5 بيئة  إصدار  يراعي  والمتوسطة،  الصغيرة  المنشآت  بحوكمة  خاص  دليل  الرسمية  لجهات 

 دارة.كل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيكل الملكية واإلاألعمال اليمنية، والش

الحوكمة، واختيار  ت .6 لمبادئ  الطوعي  الصغيرة والمتوسطة على تبني والتطبيق  المنشآت  شجيع 

 نموذج حوكمة مالئم لها. 

قد ورش عمل ومؤتمرات، بشكل دوري، حول أهمية حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ع .7

 للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  والمعيار الدولي
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Reporting Standard for SMEs and Corporate Governance 

Principles and its impact on the Quality of Financial Reporting 

  A field Study in the Yemeni Business Environment 

By 

Waheeb Elias Yahya Aldelee 

Assistant Lecturer of Accounting- Sanaʹa University- Yemen 

ABSTRACT 

The research aimed to study the impact of the integration of 

International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized 

Entities (IFRS for SMEs Standard) and Principles of Corporate 

Governance on the quality of SME financial reporting. Through 

studying related literature, previous country experiences, requirements 

of IFRS for SMEs and OECD Principles of Corporate Governance,  an 

approach for integrating IFRS for SMEs and Principles of Corporate 

Governance was  developed. In order to achieve the objectives of the 

research and test the research hypothesis, a questionnaire was developed 

and distributed to a sample of 308 Yemeni chartered public accountants 

(Auditors), and 166 questionnaires were retrieved. 

The research key findings include:  

- The integration of IFRS for SMEs and Principles of Corporate 

Governance has a positive impact on the quality of SME financial 

reporting in Yemen. 

-  All qualitative characteristics of information are significant to 

achieve SME financial reporting quality; the key characteristics 

include materiality, reliability, understandability, relevance, and 

completeness. 
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The research concluded with recommendations including that it is 

necessary that regulators of accounting profession in Yemen pay 

greater attention to applying the IFRS for SMEs Standard, and 

develop and issue an especial SME governance manual considering 

the Yemeni business environment, legal forms of SMEs, ownership 

and management structure. 

Key words: Corporate Governance, International Financial Reporting 

Standard (IFRS), Small and Medium-Sized Entities (SMEs), 

Yemeni business environment. 


