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  أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل
  -دراسة تطبيقية يف عينة من البنوك األردنية-

  *إنعام حمسن حسن زويلف. د
   األردن-جامعة اإلسراء اخلاصة

The Impact of Knowledge Economy upon 
Financial Reporting System 

- An Empirical Study in a Sample of Jordanian Banks - 
Abstract 
 This research dealt with one of the important contemporary 
subjects in accounting, it aimed at studying the impact of knowledge 
economy upon financial reporting system through the investigation of 
knowledge economy effect in some elements of financial reporting 
system, that is: information, accountants, information distribution 
channels, accounting practices, and financial reporting standards.  
 The research also considered the influence of knowledge 
economy in the system competence to fulfill the needs of information 
users.  
 We have chosen the Jordanian banks sector in order to implement 
the empirical phase of the study. A questionnaire was prepared and 
distributed among the banks chosen as a sample.  
 The research is built of three main parts. The first concentrated on 
knowledge economy, while the second investigated the effect of 
knowledge economy in financial reporting system and discussed the 
importance of adaptation the mentioned system for knowledge economy 
environment.  
 Finally, the third part gave pertinent details about the practical 
phase and the study was ended by the conclusions and recommendations.  

  :املقدمة
      يف ظل االقتصاد املبين على املعرفة والتوجه عدمي اخليارات حنو العوملة وتسارع وتـرية              

عمال وأغلب املهن تواجه ضغوطاً متزايدة حنو       اإلبداعات التكنولوجية، أصبحت منظمات األ    
  .أحداث التغيري والتطوير يف وقت أصبحت فيه املعرفة املورد االقتصادي الرئيس
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إذ تغريت الطريقة اليت تنجز فيهـا       .      وتواجه مهنة احملاسبة حتديات كثرية يف عصر املعرفة       
الوظيفة احملاسبية، مما أثار التساؤل حول أمهية وقيمة الوظائف واملهارات احملاسبية التقليديـة،             

ال عن امتالك   األمر الذي يتطلب تبين أفكار وأساليب عمل وتطبيقات ختتلف عن السابق، فض           
وهذا يعين ان اقتصاد املعرفة قـد       . مؤهالت ومهارات كان غري مطلوب امتالكها يف املاضي       

  .انعكس على مجيع أوجه الوظائف احملاسبية مبا فيها نظام اإلبالغ املايل بطبيعة احلال 
 اإلبـالغ        واستناداً إىل ما تقدم ، جاء هذا البحث ليتناول تأثريات اقتصاد املعرفة يف نظام             

       . من خمرجاتهةاملايل وانعكاسات ذلك على قدرته يف توفري احتياجات األطراف املستفيد
الثاين  ملنهجية البحث ، وتناول      ألول     وتضمنت خطة الدراسة أربعة مباحث ، خصص ا       

  نظام اإلبالغ املايل يف ظل اقتـصاد املعرفـة ، و           الثالثمضامني اقتصاد املعرفة ، فيما ناقش       
فضالً عن  .  الدراسة امليدانية اليت أجريت يف عينة من البنوك األردنية           الرابعاستعرض املبحث   

جمموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت من شأا اإلسهام يف تطوير هذا النظـام وزيـادة               
 واملتغرية للمعلومات يف الشكل اجلديـد       ةإمكانيته يف تلبية احتياجات متخذي القرار املتزايد      

  .للفضاء االقتصادي

  منهجية البحث: أوال

  :ميكن إدراج مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتية: مشكلة البحث
  هل هناك اثر وتداعيات القتصاد املعرفة على نظام اإلبالغ املايل؟. 1
  هل تأثرت عناصر نظام اإلبالغ املايل باقتصاد املعرفة؟. 2
  ناصر نظام اإلبالغ املايل؟ما هي تأثريات اقتصاد املعرفة يف خصائص ع. 3
هل أدى اقتصاد املعرفة إىل زيادة قدرة نظام اإلبالغ املايل يف تلبية احتياجات األطـراف               . 4

  املستفيدة من معلوماته؟
 ما مدى استجابة نظام اإلبالغ املايل ملتطلبات بيئة اقتصاد املعرفة؟. 5

 يف نظام اإلبالغ املـايل مـن        يهدف هذا البحث إىل بيان اثر اقتصاد املعرفة       : هدف البحث 
املعلومات، ومعدو املعلومات   : خالل توضيح تأثريه يف بعض عناصره، والعناصر املختارة هي        

، وقنوات توزيع املعلومات، واملمارسات واملعايري احملاسبية ذات        )العاملون يف احلقل احملاسيب   (
د املعرفة علـى قـدرة نظـام        العالقة باإلبالغ املايل، كما يسعى إىل معرفة انعكاسات اقتصا        

اإلبالغ املايل يف توفري احتياجات األطراف املستفيدة من معلوماته، فضالً عن تسليط الـضوء              
  .على أمهية وضرورة تطوير وتكييف هذا النظام للتوافق مع البيئة اجلديدة القتصاد املعرفة
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لتحديات بسبب الـتغريات  تواجه املهنة احملاسبية يف الوقت احلاضر العديد من ا       : أمهية البحث 
الكبرية و املتسارعة اليت طرأت على بيئة األعمال، ويعد اقتصاد املعرفة من أبرز معـامل هـذا        
التغري ، ويف ظل هذه التطورات بات من الضروري قيام احملاسبني بالتكيف والتواصل مع بيئة               

  .هنة احملاسبةاألعمال الديناميكية، واألخذ يف االعتبار تأثريات هذه البيئة يف م
ومن هنا تأيت أمهية هذا البحث، اذ يتناول أحد أهم املواضيع ذات العالقة ببيئـة األعمـال                 
اجلديدة هذه أال وهو تأثري اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل، إذ إن توفري املعلومات املالية                

مر الذي يستوجب قيـام     أصبح أكثر تعقيداً يف ظل املستجدات اليت أفرزها اقتصاد املعرفة، األ          
احملاسبني بضرورة تطوير وتكييف نظام اإلبالغ املايل ليواكب هذه املـستجدات وبالـشكل             

  .الذي حيقق األهداف املرجوة منه
انسجاماً مع أهداف وأمهية البحث، فقد مت صياغة أمنوذج البحث والـذي            : أمنوذج البحث 

  :نحو اآليتيتم من خالله التعرف على متغريات الدراسة وعلى ال
  أمنوذج البحث)              1(       شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  : تتمثل فرضيات البحث يف االيت:فرضيات البحث
  ".يؤثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل  ":الفرضية الرئيسة األوىل.1

  :ةوتتفرع من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتي

 اقتصاد املعرفة

  
   الممارسات           قنوات توزيع       تمعدو المعلوما               المعلومات

    والمعايير           المعلومات                                                   

   المحاسبية                                                

  نظام اإلبالغ املايل

 املعلومات قدرة نظام اإلبالغ املايل على توفري
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  . يؤثر اقتصاد املعرفة يف معلومات نظام اإلبالغ املايل-أ
  ).العاملني يف احلقل احملاسيب( يؤثر اقتصاد املعرفة يف معدي معلومات نظام اإلبالغ املايل -ب
  . يؤثر اقتصاد املعرفة يف قنوات توزيع معلومات نظام اإلبالغ املايل-ج
  .يري احملاسبية ذات العالقة باإلبالغ املايل يؤثر اقتصاد املعرفة يف املمارسات واملعا-د
كنتيجة لتـأثري اقتـصاد     (ينعكس التغري يف نظام اإلبالغ املايل      ":الفرضية الرئيسة الثانية   . 2

  ".اجيابياً على قدرته يف تلبية احتياجات األطراف املستفيدة من معلوماته) املعرفة فية
البنوك األردنية املصنفة كبنوك جتارية والبالغ  يتمثل جمتمع الدراسة يف :جمتمع وعينة الدراسة

. بنوك) 8(بنك، وقد مت اختيار عينة عشوائية من هذه البنوك وبلغ حجم العينة ) 15(عددها 
 عمان ، وبنك –بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ، وبنك القاهرة : والبنوك املبحوثة هي

وييت ، والبنك األهلي األردين ، والبنك األردن ، وبنك األردن التجاري ، والبنك األردين الك
ومت توزيع استمارات االستبانة على اإلدارة . العريب ، والبنك األردين لالستثمار والتمويل 

املالية يف كل بنك من البنوك املذكورة لكوا املسؤولة بشكل عام عن الشؤون املالية 
استمارة خضعت للتحليل ) 51(استمارة استعيد منها ) 60(وقد وزعت . واحملاسبية 
  . اإلحصائي 

 مجعت البيانات واملعلومات الالزمة العداد هذه الدراسة        :أسلوب مجع البيانات واملعلومات   
  : على النحو اآليت 

ومت االعتماد فيه على جمموعة من املراجع متضمنة الكتب والدوريات،          :  اجلانب النظري    -1
   ) . WWW( املية اضافة إىل االستعانة بشبكة املعلومات الع

 ومت االعتماد هنا على املقابالت الشخصية مع بعض املسؤولني يف : اجلانب العملي -2
البنوك عينة البحث ، فضالً عن تصميم استمارة استبانة استناداً إىل األدبيات ذات العالقة 
مبوضوع البحث ، وقد قسمت خيارات اإلجابة يف االستبانة إىل مخسة بدائل واستخدام 
مقياس ليكرت اخلماسي لتحويل اآلراء الوصفية إىل صيغة كمية ، وقد أعطيت لإلجابة 

 ، ال اتفق 2=  ، ال اتفق 3=  ، غري متأكد 4=  ، اتفق 5= اتفق متاماً : األوزان اآلتية 
كما مت التحقق من صدق وثبات االستبانة ، حيث عرضت على جمموعة من  . 1= إطالقا 

الحظام يف حذف وإضافة بعض العبارات ، وعدلت االستمارة يف اخلرباء الذين أبدوا م
واستخدمت طريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة . ضوء ذلك ووضعت يف صورا النهائية 

 %)91( النصفية إلجياد الثبات ، وقد بلغ معامل ثبات املقياس باستخدام معادلة الفا كرونباخ 
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وعند تطبيق التجزئة النصفية بلغ معامل االرتباط  . مما يدل على ان املقياس ذا ثبات عاٍل
، وبعد تصحيحه ) %91(بني درجات الفقرات الفردية والزوجية يف املقياس ) بريسون (

مما يشري إىل  اتساق داخلي عاٍل بني فقرات املقياس %) 92(  براون اصبح –مبعادلة سبريمان 
ى اتباع البيانات للتوزيع لفحص مد Kolmogrov-Simirovومت استخدام اختبار. 

الطبيعي ، وقد بينت نتائج هذا االختبار بأن توزيع إجابات أفراد العينة على االستبانة كان 
 . توزيعاً طبيعياً 

وقد تكونت االستبانة من قسمني ، القسم األول هدف إىل مجع بيانات دميوغرافية عن أفراد               
  : فقرة موزعة على املتغريات اآلتية ) 39( عينة البحث ، أما القسم الثاين فيتكون من 

: ،    ومعدو املعلومـات      )16-8 (الفقرات  : ، واملعلومات )7-1( الفقرات  : اقتصاد املعرفة 
، واملمارسات واملعـايري    )27-23(الفقرات  : ، وقنوات توزيع املعلومات   )22-17( الفقرات  

درة نظام اإلبالغ املـايل علـى       ، وق )34-28(الفقرات  : احملاسبية ذات العالقة باإلبالغ املايل    
 ). 39-35( الفقـرات : تلبية احتياجات األطراف املستفيدة من معلوماته 

 مت استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية يف عملية التحليـل          :األساليب اإلحصائية املستخدمة  
  : واختبار الفرضيات

ملعيارية، ومعامل ارتباط النسب املئوية والتكرارات، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات ا
-Kolmogorov براون، و معادلة الفا كرونباخ، واختبار –بريسون ومعادلة سبريمان 

Smirov واالحندار اخلطي البسيط ، .  
يركز هذا البحث على دراسة أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل مـن              : حدود البحث 

 انه يتناول التـأثري يف بعـض خـصائص          خالل تأثريه يف بعض عناصره وليس مجيعها، كما       
: العناصر املختارة، إذ مل يتطرق للتأثريات يف كل خصائصها ، والعناصـر املبحوثـة هـي               

املعلومات، ومعدو املعلومات، وقنوات التوزيع، واملمارسات واملعايري احملاسبية ذات العالقـة           
  .باإلبالغ املايل

وضوع البحث بسبب كوا من أكثـر عناصـر              هذا وقد وقع االختيار على املتغريات م      
نظام اإلبالغ املايل تأثراً باقتصاد املعرفة، ولدورها الفاعل يف زيادة قدرة هذا النظام على توفري               

 .احتياجات مستخدمي خمرجاته من املعلومات
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  مضامني اقتصاد املعرفة: ثانيا

ض املفاهيم ذات العالقة هبا واليت       لفهم املعرفة ال بد من التطرق أوالً لبع        : مفهوم املعرفة  -1
فالبيانات . قد تستخدم كتعبريات مترادفة هلا يف بعض األحيان كمفهوم البيانات واملعلومات          

 هي عبارة عن أرقام وحقائق أو معطيات ليس هلا معىن إال بعد إجراء عمليات املعاجلة عليها  
(laudon & laudon, 2002, 9)البيانات املعاجلة واحملولـة   أما املعلومات فهي عبارة عن 

 ,Butel & et. al. ,1998)إىل الشكل املالئم الذي يفـي مبتطلبـات متخـذ القـرار     
وعندما خيتزن الفرد يف ذاكرته املعلومات إىل حد انه يستطيع اإلفادة منها تسمى هـذه               .(66

  :املعلومات باملعرفة، وعليه ميكن القول أن
  قدرة على اإلفادة من املعلومات ال+ املعلومات املختزنة = املعرفة

 بأا الفهم واالهتمامات    Turban     وقد قدمت العديد من التعاريف للمعرفة، فقد عرفها         
كمـا   . (Turban, 1999, 231)واإلطالعات اليت يتم امتالكها من خالل التعلم واخلربة 

لتـسويق واآلداب    على أا احلكمة واخلربة اهلندسية وميكن أن تتضمن ا         Badaracoعرفها  
وحىت الرياضة وتعترب عامل مهم يف جناح الشركات كما ميكن بيعها أو استخدامها يف تطوير               
منتج معني أو خلق منتجـات جديـدة أو تغـيري العمليـة اإلنتاجيـة أو أسـلوب إدارة                   

فقد أشار إىل أن مفهوم املعرفـة       Stewart إما   .)(Badaracco,1991,187اتــاملنظم
ال الفكري الذي ميثل املعرفة اليت ميكن توظيفها واستخدامها لـصاحل املنظمـة             يعىن  رأس امل   

261),Stewart, 1997(.    
مما تقدم جند أن املعرفة هي مزيج من املعلومات والتكنولوجيا واخلربة واملهارة واحلكمة واليت              

ملعرفة الضمنية  وميكن تقسيم املعرفة إىل نوعني مها ا      . حتمل مسات االبتكار واإلبداع والتجديد    
واملعرفة الظاهرية، فاملعرفة الضمنية هي املعرفة اليت ميتلكها الفرد وحيتفظ هبا وهي صعبة النقل              
والتحويل لألخرين ومبنية يف األساس على اخلربات الشخصية والقواعد البديهية املكتبية إلداء            

يت ميكن توثيقها وحفظها أما املعرفة الظاهرية فهي املعرفة ال). Daft, 2001, 258(األعمال 
ومتتاز بسهولة الوصول إليها والتعبري عنها وقابليتها لالنتقال واملشاركة مـن قبـل اجلميـع               

)kidwell, 2000, 29.(  
لكي ميكن استخدام املعرفة يف األغراض العملية للمنظمة واإلفادة منها ال           :  إدارة املعرفة  -2

وحد متفق عليه إلدارة املعرفـة، اذ تعـين إدارة          بد من إدارة هذه املعرفة، وال يوجد مفهوم م        
وقد قدم هلا   . املعرفة أشياء خمتلفة حسب الطبيعة املختلفة ملنظمات األعمال واجتاهات الباحثني         



  -عينة من البنوك األردنيةدراسة تطبيقية يف -أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل   
 إنعام حمسن حسن زويلف.                                                                                د

5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  
 

227

الكُّتاب تعاريف عديدة كالً حسب اختصاصه، وبشكل عام ميكن القول ان إدارة املعرفة هي              
حلصول عليها وتنظيمها وعرضها بطريقة تمكّن      العمليات اليت تساعد على توليد املعلومات وا      

من استخدامها يف أنشطة املنظمة املختلفة كحل املشاكل، وعملية اختاذ القرارات ، والتخطيط             
  *.االستراتيجي، والتعلم

متثل املعرفة عماد االقتصاد املعاصر خاصة يف ظل العوملة، فاقتصاد   : ماهية اقتصاد املعرفة-3
قق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة، مما يؤكد على ان رأس املال              املعرفة هو الذي حت   

فاقتصاد املعرفة هو النظام االقتصادي     . الفكري أو املعريف هو أكثر أمهية من رأس املال املادي           
وميتـاز  . الذي متثل فيه املعرفة عنصر اإلنتاج الرئيس والقوة الدافعة األساسية لتكوين الثـروة            

اد املعرفة عن االقتصاديات األخرى بكونه اقتصاد وفرة أكثر منه اقتصاد نـدرة، اذ ان               اقتص
أغلب املوارد تنفد باالستهالك فيما تزداد املعرفة باملمارسة واالستخدام وتنتشر باملـشاركة،            
 فاعتبار املعرفة مورداً اقتصادياً وسعي املنظمات الستغالله واالنتفاع به واملسامهة من خالله يف            

  حتسني االقتصاد الكلي للدول، وظهور قطاع 
، يمكّن من القول بـأن      )2004،1حمي الدين، (املعلومات كأحد قطاعات االقتصاد احليوية        

  املورد املعريف أصبح املورد احلاسم لالقتصاد على عكس االقتصاد
  الكالسيكي الذي اعتمد على عوامل اإلنتاج التقليدية وهي املواد األولية، 

وان اقتصاد املعرفة يف القرن احلادي والعشرين هو االقتصاد          . مل، ورأس املال، واألرض   والع
من الوظائف اجلديـدة  % 60وتشري اإلحصاءات إىل أن  ),Galbreath 5 ,1999(السائد 

  ).(Tapscott, 1997, 23هي يف قطـاع املعلومـات 
ز ومعاهد البحث الكـربى     كما تؤكد البحوث والدراسات املسحية احلديثة للعديد من مراك        

ذات االهتمام هبذا اجلانب يف أوربا  ان الكثري من املنظمات احلديثة تعطي عنصر املعرفة درجة                
، كما أصبحت املعرفة تـشكل مـا        %30بينما تعطي بقية العناصر     % 70أمهية تفوق نسبة    

  .يقارب من ثالثة أرباع القيمة املضافة للمنتج
 Grantوجد خصائص عديدة القتصاد املعرفة، وقد خلص         ت :  خصائص اقتصاد املعرفة    -4

  ):Grant, 1996, 109- 122(أبرزها على النحو اآليت 
  

  :  باالطالع على املوضوعميكن التوسع يف هذا  •
TUwww.Virtual UT Library on knowledge management. 
http//km.brint.com. 
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 اإلنتاج هي املعرفة، واالهتمام بالالملموس كاألفكار والعالمات التجاريـة          العامل الرئيس يف  
بدالً من األصول املادية، وانه شبكي نظراً لتطور وسائل االتصاالت احلديثة، وانه رقمي ممـا               

 وانه افتراضي فمع الرقمنة وشـبكة       ،يؤثر بشكل كبري على حجم وخزن ومعاجلة املعلومات       
 حقيقة واقعة، واحنسار قيـود الزمـان   (Virtual Work)فتراضياإلنترنت بات العمل اال

واملكان واخنفاض التكلفة يف ظل التطورات التكنولوجيـة اجلديـدة، وانتـشار األسـواق              
اإللكترونية اليت تتميز بسرعة تدفق املعلومات عن املنتجات وأسعارها، وتدعم الوعي بالقضايا            

  .لتدفق احلر للمعلومات عرب الشبكة اإللكترونيةاألخالقية لدى األفراد واملنظمات نتيجة ل
أحدث مفهوم اقتصاد املعرفة حتوالً يف األسـس  :  ما جيب مراعاته يف ظل اقتصاد املعرفة -5

التنافسية لألنشطة االقتصادية على مستوى املنظمات واألفراد، األمر الذي يستلزم تبين أفكار            
نشطة واألعمال استجابة ملتطلبات اقتصاد املعرفة      جديدة والقيام بإعادة اهلندسة للعديد من األ      

  :وينبغي ان تأخذ هذه االستجابة بعني االعتبار اآليت. والتكيف مع البيئه اجلديدة
التعزيز املستمر للتعلم واكتساب املعرفة عرب أساليب وعمليات حديثة ومتطورة، وتطوير نظم            

فة، وتشجيع ودعم االبتكار واإلبـداع،      املعلومات خاصة فيما يتعلق بتبادل املعلومات واملعر      
TPوحتقيق التنسيق والترابط بني املعرفة وتكنولوجيا املعرفة      

*
PT      وتغيري فلسفة وآليات العمل لتتالئم ،

مع البيئة االقتصادية اجلديدة، وتغيري املهارات واملؤهالت املطلوبة للعمل وتطـوير كفـاءات             
التكنولوجية املتسارعة، والتركيز على إدارة     وقدرات املوارد البشرية مبا ينسجم مع التطورات        

املعرفة وتفعيل آلياا، واالهتمام بتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت واملـوارد البـشرية              
وتشجيع االستثمار فيها لتعزيز خلق املعرفة واقتسامها وتوظيفها، وإنشاء بنية حتتية لألعمـال             

 .عرفةاإللكترونية مبا يتناسب مع التحول القتصاد امل

   املايل يف عصر اقتصاد املعرفةاإلبالغنظام : ثالثاً

لتحديد مفهوم نظام اإلبالغ املايل يف األدب احملاسيب يوجد :  مفهوم اإلبالغ املايل-1
 وما يرد ةاألول ينظر إليه كإفصاح حماسيب، وهذا يعين التركيز على أمهية التقارير املالي:اجتاهني

 ;8Cook, 1999, 1(يلها لألطراف املستفيدة بأفضل السبل فيها من معلومات وكيفية توص
Frese & Mautz, 1972, .( أما الثاين فيعترب نظام اإلبالغ املايل مفهوم أوسع من

هوم يتضمن اإلفصاح ويعرف نظام اإلبالغ املايل فاإلفصاح، اذ يرى ان اإلبالغ املايل هو م
                                                 

 TP

*
PTمات املستخدمة لدعم املعرفة يطلق مصطلح تكنولوجيا املعرفة للتعبري عن تكنولوجيا املعلو .  
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 واليت هي جزء رئيس من تتوفري املعلومابأنه جمموعة من العناصر املختلفة هدفها النهائي 
. واهلدف الذي تسعى احملاسبة لتحقيقه.  (Henderson & et.al,1992,216)اإلبالغ املايل

ونظراً لكون املعلومات تعد الدعامة األساسية اليت تبىن عليها القرارات تتضح مدى احلاجة إىل 
طلوبة، لذا صيغت عملية إنتاج حصول توافق بني مناذج القرار املستخدمة واملعلومات امل

  .املعلومات ومناذج القرار ضمن نظام أوسع إال وهو نظام اإلبالغ املايل

     يتضمن نظام اإلبالغ املايل جمموعة عناصر حماسبية وغري حماسبية كاملعلومات، وقنـوات            
نظمة وأساليب  توزيع املعلومات، ومعدو املعلومات، وثقافة املنظمة، والنظام القانوين، وبيئة امل         

العمل هبا، واملمارسات واملعايري احملاسبية، وتنظيم املهنة احملاسبية، وأسواق رأس املال وغـري             
 ومن هنا جند أن االجتاه الثاين ملفهوم اإلبالغ املايل هو أوسع وأمشل مـن               .ذلك من العناصر  

 صـناعة املعلومـات     االجتاه األول، إذ يأخذ بنظر االعتبار العديد من العوامل اليت تدخل يف           
هذا و نتفق مع االجتاه الثاين ملفهوم نظام اإلبالغ املـايل لألسـباب             . ألغراض اختاذ القرارت  

  .سابقة الذكر

 يهدف نظام اإلبـالغ     : أهداف نظام اإلبالغ املايل واألطراف املستفيدة من معلوماته        -2
عة اليت تساعد يف عملية اختـاذ       املايل بشكل رئيس إىل توفري املعلومات املفيدة املختلفة واملتنو        

ويف هذا السياق بّين جملس معايري احملاسبة املالية األمريكـي  ) . Cook, Ibid., 1- 2(القرار 
)FASB (    يف إصداره رقم)دف         ) 1 واخلاص بأهداف التقارير املالية ان عملية اإلبالغ املايل

 تتعلق باالسـتثمار واالئتمـان      بشكل عام إىل توفري معلومات مفيدة ألختاذ قرارات اقتصادية        
وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية، فضالً عن توفري املعلومات املتعلقة مبوارد املنشأة والتزاماا            

  ).FASB, 1978, Para. 34(والتغريات اليت طرأت عليها 

     ومن املعروف ان معلومات نظام اإلبالغ املايل تفيد العديد من اجلهات منـها أطـراف               
املستثمرون، والدائنون، واحلكومـة، واألسـواق      : داخلية كاإلدارة وأطراف خارجية منهم      

املالية وفئات أخرى عديدة وهذا يعين ان معلومات اإلبالغ املايل تستخدم ألغراض متنوعـة              
ولكي يتم حتديد نوعية املعلومات املطلوبة ومبا يؤدي        . وتعد مدخالت لنماذج قرارت خمتلفة      

  ):74، 1990الشريازي، (دف اإلبالغ املايل، ينبغي حتديد اآليت إىل حتقيق ه

  .من هم املستخدمون الرئيسون ملعلومات اإلبالغ املايل. أ
  .طبيعة القرارات اليت يتخذوا واملعلومات الالزمة هلا. ب



  -عينة من البنوك األردنيةدراسة تطبيقية يف -أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل   
 إنعام حمسن حسن زويلف.                                                                                د

5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  
 

230

 .املعلومات اليت ميكن تضمينها يف التقارير املالية لتلبية احتياجات مستخدميها. ج
 إن مفهوم ومعطيات اقتصاد املعرفة      :ات اقتصاد املعرفة على نظام اإلبالغ املايل       انعكاس –3

قد أثر حتماً يف املهنة احملاسبية وزاد من حجم التحديات اليت تواجهها، وأبرز أمهية إجياد مهنة                
وهذا أدى  . حماسبة عاملية قادرة على تقدمي خدماا للجميع بغض النظر عن احلدود اجلغرافية           

رورة إعادة هندسة مهنة احملاسبة وتطبيق احملاسبون لنظم وتكنولوجيا معلومات ووسائل           إىل ض 
. اتصال وإبالغ مايل متطور، وتغيري أو تطوير العديد من املعايري واملمارسات احملاسبية التقليدية            
اد وقد طال هذا التأثري نظام اإلبالغ املايل أسوة جبميع جوانب املهنة األخرى، فقد كان القتص              

املعرفة تأثري يف الكثري من عناصر هذا النظام وألغراض هذا البحـث ومتطلباتـه سـنتطرق                
  :لتأثريات هذا االقتصاد يف جوانب معينة لبعض عناصر نظام اإلبالغ املايل، وهذه العناصر هي

أدت التغريات السريعة يف عصر اقتصاد املعرفة وانتشار الـشركات املتعـددة            :  املعلومات -أ
ة واملستثمرون الدوليون واحلاجة املتزايدة للمعلومات تبعاً لـذلك إىل تغـري طبيعـة              اجلنسي

واراة هذه التغريات وإشباع رغبات األطـراف       . املعلومات املطلوبة من نظام اإلبالغ املايل       
املستفيدة، أصبح من الضروري ان يقوم هذا النظام بتوفري معلومات غري ماليـة ومعلومـات               

ولكي تكون املعلومات اليت يوفرهـا اإلبـالغ        . اً إىل جنب مع املعلومات املالية     مستقبلية جنب 
ولكي . املايل مفيدة البد من توافر خاصيتني أساسيتني فيها هي خاصية املالئمة وخاصية الثقة            

ان يكون هلا قدرة تنبؤية، وقدرة      : تكون املعلومات مالئمة جيب ان تتصف بثالث صفات هي        
أما خاصية الثقة فتتوافر يف املعلومات إذا       . ية، وان تقدم يف الوقت املناسب     على التغذية العكس  

الصدق يف متثيل الظواهر، وإمكانية التحقق مـن صـحة          : ما توافرت هبا ثالث مقومات هي     
  .املعلومات، واحليادية

     والقتصاد املعرفة دوراً هاماً يف حتقيق تلك اخلصائص، وذلك عرب االختراق القوي 
نولوجيا وتغلغلها يف املهنة، فاستخدام احلاسوب يف العمل احملاسيب ساهم بشكل كبري يف للتك

حتقيق اخلصائص املذكورة، إذ يسمح احلاسوب بشكل فاعل بتشغيل البيانات بطريقة مرنة 
قادرة على إنتاج معلومات متعددة من حيث النوعية والكم يف ظل مجيع البدائل املتاحة بوقت 

ى درجة عالية من الدقة، مبعىن انه يساهم يف حتقيق وتوافر خاصييت املالئمة قصري جداً وعل
فبالنسبة خلاصية املالئمة جند أن احلاسوب يساعد على توفري معلومات . والثقة يف املعلومات 

تتميز بقدرة تنبؤية وتغذية عكسية أفضل، فمن املالحظ يف الواقع العملي أن عملية اختاذ 
تتم يف ظل ظروف عدم التأكد واملخاطرة اليت يتعرض هلا متخذ القرار، لذا القرارات عادة ما 



  -عينة من البنوك األردنيةدراسة تطبيقية يف -أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل   
 إنعام حمسن حسن زويلف.                                                                                د

5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  
 

231

أصبح من الضروري حساب احتمال وقوع األحداث حساباً علمياً باستخدام أساليب حتليل 
املنفعة ، يتعذر تطبيق تلك /املعلومات يف ظل ظروف عدم التأكد، والعتبارات التكلفة

ليه كان ال بد من استخدام احلاسوب للوصول إىل الوسائل عملياً باألسلوب اليدوي وع
املعلومات اليت ختفض درجة عدم التأكد واملساعدة يف تقييم صحة التوقعات السابقة وتقييم 

، ومثل هـذه املعلومـات جندهـا يف )التغذية العكسية(نتائج القرارات اليت بنيت عليها 
 ; Coates, 1972, 132-144) والتقاريـر القطاعية) املرحلية(التقاريـر الفصلية 

Lawrence & Michael, 1979, 585) ومن املعروف ان مثل هذه التقارير ال يتيسر ، 
إعدادها بعيداً عن استخدام احلاسوب لالعتبارات اخلاصة باقتصاديات املعلومات 

ن ، كما وفر احلاسوب إمكانية إعداد تقارير مالية متعددة التقييمات يف آ) املنفعة/الكلفة(
واحد واليت أكدت اهليئات احملاسبية واألكادميية املهنية على ضرورة تقدميها من قبل الشركات 

وفيما يتعلق خباصية التوقيت املناسب فقد ساهم . ألجل توفري معلومات أكثر مالئمة 
احلاسوب ومبا ال يقبل الشك يف حتقيقها ملا يتمتع به من قدرة على اإلجناز السريع واخلزن 

  . للمعلوماتاهلائل

     أما بالنسبة خلاصية الثقة، فإن احلاسوب كان له أثر بارز يف حيادية املعلومات، فـالتحرر      
من التحيز يتطلب ان تكون املعلومات على أكرب قدر ممكن من االكتمال وهذا لن يتحقق إال                

التعبري عـن   كذلك جند ان حتقيق املصداقية يف       . املنفعة/باستخدام احلاسوب العتبارات الكلفة   
الظواهر وعن الواقع االقتصادي يف ظل البيئة املتغرية واملتطورة بشكل مستمر يـستلزم بيـان          
التوزيعات االحتمالية للقيم الواردة يف التقارير املالية واإلفصاح عن معامـل اخلطـأ الـذي               

، ومع توافر خدمات احلاسـوب      )202الشريازي، مرجع سابق،    (يصاحب األرقام احملاسبية    
  .صبح باإلمكان القيام بذلكأ

     هذا وجتدر اإلشارة إىل حقيقة أساسية وهامة وهي ان مسامهة احلاسوب يف حتقيق وتوافر              
خاصييت املالئمة والثقة يف املعلومات إمنا يعتمد بالدرجة األوىل على قدرة مستخدميه علـى              

  .االستفادة من إمكانيات هذه التكنولوجيا واستغالهلا

من املعروف إن معدي معلومات اإلبالغ املايل هم العاملون يف احلقل           : لومات معدو املع  -ب
احملاسيب  ، وال يوجد خالف حول تأثري اقتصاد املعرفة يف هؤالء من خالل تغيري املـؤهالت                 
واملهارات املطلوب توافرها فيهم ومتطلبات تأهيلهم، إذ مل تعد املؤهالت واملهارات التقليدية            

ل هذا االقتصاد، ويرجع التغيري يف املؤهالت واملهارات املطلوبة للعمـل يف            تفي بالغرض يف ظ   
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احلقل احملاسيب إىل التطبيقات التكنولوجية اإلبداعية يف احلقل املعريف واليت أدت إىل العديد من              
ولكي يستطيع معدو معلومات اإلبـالغ املـايل اإلملـام          . األوجه التحويلية يف مهنة احملاسبة    

يات اجلديدة القتصاد املعرفة والقيام بدورهم يف صناعة وجتهيز أنواع عديدة مـن             باالستراتيج
املعلومات اليت قد حتتاج إىل معاجلات معقدة، وتنويع مصادر احلصول على البيانـات املاليـة            
وغري املالية وحتويلها إىل معلومات، يستلزم األمر امتالك مؤهالت ومهارات جديدة ومعرفـة             

تلفة لتكنولوجيا املعلومات واإلنترنـت والتجـارة اإللكترونيـة والـذكاء           بالتطبيقات املخ 
االصطناعي وغري ذلك من ااالت اليت مل تكن سابقاً من ضمن التأهيل النظري للمحاسـب               

  . أو ما يلم به من تدريب و خربة عملية

النعـدام احلـدود         فضالً عن أمهية معرفته مبعايري احملاسبة الدولية وآليات تطبيقها، نظراً           
وقد تنبهت املنظمات املهنية واألكادمييون واحلكومات      . اجلغرافية للعمل يف بيئة اقتصاد املعرفة     

إىل أمهية تطوير التأهيل احملاسيب وإجياد متطلبات جديدة لتأهيل العاملني يف احلقل احملاسـيب،              
 هليئة تغيري التعليم    (AAA)ومن اجلهود املبذولة هبذا الصدد تكوين مجعية احملاسبة األمريكية          

 وجعل أهم (-Accounting Education Change Commission-AECC)احملاسيب 
أولوياا تطوير التعليم احملاسيب ملقابلة احتياجات القرن الواحد والعشرين، وذلك لسد الفجوة            

عليم وتقدمي جلنة الت. (AAA, 1986,168-125)بني التعليم احملاسيب ومتطلبات سوق العمل 
 يف حزيران عام (IFAC’s Education Committee)التابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني 

 إرشادات خبصوص التأهيل املطلوب للمحاسبني، وقيام منظمة األمم املتحدة يف عـام             1994
 بوضع منهاج دويل ملتطلبات التأهيل املهين للمحاسبني والذي أقره مؤمترها للتجـارة             1999

كما قامت العديد من اجلامعات يف دول العامل بتطـوير التعلـيم            . (UNCTAD)والتنمية  
  .احملاسيب لديها وتضمني مناهجه باملوضوعات ذات العالقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أمهية كربى يف   ) قنوات االتصال (حتتل قنوات التوزيع    : املعلومات) نشر( قنوات توزيع    -ج
يت يتم من خالهلا نقل الرسالة إىل املستلم، وهذه القنوات قـد            عملية االتصال فهي الوسيلة ال    

وتشكل قنوات توزيع املعلومات أحد عناصر نظام اإلبالغ املـايل،          . تكون شفوية أو مكتوبة   
وقد أتاحت التكنولوجيا املتطـورة     . فبوساطتها يتم إيصال املعلومات املطلوبة إىل املستخدمني      

ات جديدة لنشر املعلومات، فاستخدام اإلنترنت كقناة لنشر        يف عصر اقتصاد املعرفة إجياد قنو     
معلومات نظام اإلبالغ املايل أدى إىل حتقيق نشر سريع وفوري للمعلومات الـيت يوفرهـا،               

كما ساهم  . وحتسني إمكانية الوصول إىل األطراف املستفيدة سواء داخل الدولة أو خارجها          
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 وضع منهج التوسع يف اإلفصاح موضع التطبيق،        اعتماد اإلنترنت كقناة لتوزيع املعلومات يف     
والقيام باإلفصاح يف أوقات متعددة، األمر الذي ال تتيحه قنوات النـشر التقليديـة نظـراً                
العتبارات اقتصاديات املعلومات، بسبب حجم املعلومات املنشورة وارتفاع تكلفة النشر من           

إضافة إىل ان اسـتخدام     .  للمعلومات خالل تلك القنوات مقارنة بالنشر عرب الشبكة العاملية       
تكنولوجيا النشر اإللكتروين خيفض من تكاليف االتصاالت املطلوبة لالستفسار عن املعلومات           

  .من قبل مستخدميها

طّور التقدم السريع مجيع أوجه     :  املمارسات واملعايري احملاسبية ذات العالقة باإلبالغ املايل       -د
اإلبالغ املايل، ومل تعد املمارسات واملعايري احملاسبية التقليديـة         وظائف احملاسبة مبا فيها وظيفة      

ذات العالقة باإلبالغ املايل قادرة على تلبية طموحات وحاجات األطراف املستفيدة ملعلومات            
  . عالية اجلودة تساعدهم يف عملية اختاذ القرار يف بيئة أصبحت شديدة التعقيد و التنافسية

  :يت طرأت على املمارسات واملعايري املذكورة على النحو اآليتوميكن عرض التأثريات ال

من املمارسات احملاسبية اجلديدة ما يسمى بـاإلبالغ املـايل          : املمارسات احملاسبية  •
اإللكتروين والذي قد ختتلف حمتوياته وشكل العرض ومستوى اإلفصاح فيـه مـن منظمـة               

وقد اجتهـت العديـد مـن       . ة واإلدارية ألخرى ، إذ يرتبط ذلك حبجم املنشأة وقدرا املالي        
املنظمات يف الوقت احلاضر إىل استخدام أسلوب النشر اإللكتروين ملعلومات اإلبالغ املـايل،             
ويعين النشر اإللكتروين للمعلومات قيام املنظمة بإنشاء مواقع هلـا علـى الـشبكة العامليـة                

 مالية عديدة على قطاعات     للمعلومات هبدف حتقيق نشر سريع وفوري ملعلومات مالية وغري        
  ).2002،255توفيق، (واسعة من املستخدمني املتصلني بالشبكة 

ويتمثل احلد األدىن من املعلومات اليت ينبغي نشرها عرب مواقع املنظمات على اإلنترنـت يف                
(Fitzsimons & Shoaf, 2000, 66-67):  

ية وتقرير مدقق  احلسابات وبيانات   بيانات ومعلومات مالية مثل التقارير املالية السنوية والفصل       
بيانات ومعلومات وصفية وغري ماليـة مثـل   و ،مقارنة مع املنظمات املنافسة والنسب املالية

وصف منتجات املنظمة وحجم العمالة فيها و وسائل االتصال اليت تستخدمها وتركيبة جملس             
 تتيح للمـستخدم إجـراء   معلومات ذات عالقة باألدوات املوجودة يف املوقع واليتو ،إدارا

  .عمليات معينة مع املنظمة صاحبة املوقع كخدمات التجارة اإللكترونية
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وينبغي أن يكون لدى املنظمة موقعاً واحداً يف األقل على اإلنترنت كي ميكن تصنيفها ضمن               
كما جيب ان يتضمن هذا املوقع كحد أدىن اآليت         . املنظمات املطبقة لإلبالغ املايل اإللكتروين    

  ):259-258توفيق، مرجع سابق، (

 وتقارير مالية دورية طبقاً ملا هو وارد باملعيار احملاسيب    ،جمموعة كاملة من القوائم املالية السنوية     
 وأداة ربط بقوائمها املالية يف أي مكان آخر على الشبكة فمثالً ميكـن أن               ،34الدويل رقم   

موقع آخر كسوق األوراق املالية علـى       املستخدم من موقع املنظمة على الشبكة إىل         يتحول  
  نفس الشبكة وحيصل على معلومات عن 

 .القوائم املالية للمنظمة من هذا املوقع

 أن تطبيق ممارسة اإلبالغ املايل اإللكتروين أدى إىل الوعي بأمهية إعادة :املعايري احملاسبية •
ومن . ها للظروف اجلديدةالنظر باملعايري ذات العالقة باإلبالغ املايل وتقييم مدى مالءمت

املالحظ عدم صدور أية معايري حماسبية منظمة لإلبالغ املايل اإللكتروين، ولكن توجد 
  .حبثية حمدودة لتطوير املعايري احملاسبية لإلبالغ املايل اإللكتروين مشروعات

†IASC(TP(فقد أصدرت جلنة معايري احملاسبة الدولية       
PT   مشروع حبـث خبـصوص      1999 عام 

   ):IASC, 1999(ألعمال على الشبكة العاملية للمعلومات يشمل اآليت تقارير ا

مقدمة تتناول النمو الواسع لبعض مواقع اإلبالغ املايل للشركات املسامهة على االنترنت ومبا 
يتناسب مع التجارة احلرة، واإلمكانات التكنولوجية احلالية واملستقبلية بشأن استخدام اإلبالغ 

دولة مت 22 شركة مسامهة ضمن 660بوساطة دراسة استطالعية لـ و، املايل اإللكتروين
إضافة إىل . تقدمي أمثلة وبيان كامل ملوقف اإلبالغ املايل الراهن يف الشبكة على الصعيد العاملي

عرض ومناقشة لبيئات اإلبالغ املايل اإللكتروين وفقاً ملتطلبات العرض يف بعض الدول، 
 وضع د أخذها يف االعتبار عننبغيلعالقة بالشكل واحملتوى اليت يواالعتبارات العامة ذات ا

  :واالعتبارات ذات العالقة باإلبالغ املايل يف هذا اال تشمل .  دوليةةمعايري حماسبي

ضرورة االلتزام باملعايري الدولية مع عدم التعارض مع األوضاع واملعايري احمللية، وضرورة رفع             
، وتنظيم التقرير املايل الفوري، وملفات القوائم املالية املسموح هبا          مستوى جودة اإلبالغ املايل   

على املوقع اإللكتروين، والبيانات املالية وامللخص التارخيي للبيانات املالية اليت ميكن ان يشملها         

                                                 
.(IFRSB)TP

 †
PTحيل حمل هذه اللجنة حالياً جملس معايري اإلبالغ املايل االلكتروين   
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اإلبالغ املايل اإللكتروين، وتقرير مدقق احلسابات وصفحة االنترنت اليت يتم عرضـه هبـا،              
اصة باللغة وترمجة التقارير املالية ومعامالت التحويل للعملة، وتـاريخ عـرض            واملسائل اخل 

التقارير املالية اإللكترونية وهل مت يف توقيت مناسب وإمكانيات االسترتال والطباعـة ملـواد              
التقرير املايل اإللكتروين، واملواقع اليت تربط بالتقارير املالية اليت يتم عرضها إلكترونياً، وأمـن              

  .علومات، وتصحيح األخطاءامل

مشروع حبث خيـص التوزيـع      ) FASB(كما أصدر جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي        
اإللكتروين ملعلومات تقارير األعمال، غري ان هذا املشروع مل يبحث بشكل مباشر إصـدار              

 قـضايا تتعلـق    معايري حماسبية تنظم التوزيع اإللكتروين ملعلومات اإلبالغ املايل، ولكنه تناول         
  :(FASB, 2000)بتقارير األعمال حيث تضمن 

 وتوفري املعلومات بتكلفة    ،  حمتويات املواقع احلالية ذات الصلة بالتقارير املالية وتقارير األعمال        
  رمزية أو جماناً للدائنني واملستثمرين املتخصصني وغري

قابالت مع املسؤولني يف بعض    املتخصصني، وأهداف استخدام االنترنت طبقاً ملا جاء بنتائج امل        
  .املنظمات، واملواضيع املتعلقة باألمن واملخاطر واملشروعية

إن التغريات اليت طرأت على نظام اإلبالغ املايل كمحصلة لتأثريات اقتصاد املعرفة يف عناصره،              
واستجابة هذا النظام ولو بصورة جزئية للتكيف مع املتطلبات اجلديدة، انعكست بال شـك              

ل إجيايب على قدرته يف تلبية احتياجات األطراف املستفيدة من معلوماته، يف بيئة حتتـل               وبشك
  . فيها شفافية املعلومات ودرجة الثقة هبا وعرضها يف الوقت املالئم أهم األسبقيات

  الدراسة امليدانية: رابعاً
وغرافية ألفراد الدمي  يبني حتليل النتائج ذا العالقة باخلصائص: خصائص أفراد عينة البحث-1

بأم ذوي مؤهالت دراسية جيدة ، حيث ان ) 1(عينة البحث واملعروضة يف اجلدول رقم 
النسبة الكربى من أفراد العينة هم من محلة املؤهالت اجلامعية ، إذ بلغت نسبة محلة شهادة 

الية وان غالبية أفراد العينة هم من ختصص احملاسبة والعلوم امل) . % 68.8( البكالوريوس 
وان النسبة . على التوايل ) %33.3( و  ) %53( واملصرفية ، حيث شكل هؤالء نسبة 

. من العينة %) 45.1( األكرب من املستجيبني يشغلون وظيفة حماسب ، اذ بلغت نسبتهم 
وميتلك معظم أفراد العينة اخلربة والدراية الكافية يف جمال عملهم ، حيث شكل من لديهم 

 10( ، اما نسبة من كان لديهم %) 39.2( نسبة )  سنة 20أقل من  - سنة 15( خربة 
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وكذلك يتضح إن النسبة األكرب من أفراد %) .35.3( فبلغت )  سنة 15 أقل من –سنوات 
العينة يتمتعون مبهارات استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ذات 

ونسبة %) 23.5( ون مهارات عالية جداً الصلة بعملهم ، حيث بلغت نسبة الذين ميتلك
 %) . 70.6( الذين لديهم مهارات عالية 

  خصائص أفراد عينة البحث)     1( جدول رقم 
  النسبة  التكرار الفئات اخلصائص

 - - دكتوراه
 %21.6 11 ماجستري

 %65.6 35 بكالوريوس
 %9.8 5 دبلوم
 - - أخرى

 التحصيل الدراسي

 %100 51 اموع
 %53 27 حماسبة

 %33.3 17 علوم مالية ومصرفية
 %7.8 4 ادارة اعمال

 %5.9 3 اقتصاد
 - - أخرى 

 التخصص العلمي

 %100 51 اموع
 %11.8 6 مدير مايل

 %13.7 7 نائب مدير مايل
 %9.8 5 رئيس قسم احملاسبة

 %45.1 23 حماسب
 %19.6 10 أخرى

 عنوان الوظيفة احلايل

  51 100%موعا
 %5.9 3  سنوات5أقل من 

 %11.8 6  سنوات10 أقل من –سنوات 5من 
 %35.3 18  سنة15 أقل من –سنوات 10من 
 %39.2 20  سنة20 أقل من –سنة 15من 

 %7.8 4  سنة20أكثر من 

 عدد سنوات اخلربة

 %100 51 اموع
 %23.5 12 عالية جداً

 %70.6 36 عالية
 %5.9 3 متوسطة
 - - ضعيفة

 - - ضعيفة جداً

املهارات يف استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات      
  واالتصاالت احلديثة
  ذات العالقة بالعمل

 %100 51 اموع



  -عينة من البنوك األردنيةدراسة تطبيقية يف -أثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل   
 إنعام حمسن حسن زويلف.                                                                                د

5عدد .                                                                      جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  
 

237

تعلق الفقـرات   : حتليل أويل إلجابات عينة الدراسة    :  اختبار أمنوذج البحث وفرضياته    -2
تصاد املعرفة ، وتظهر إجابات أفراد العينـة أن البنـوك           انة مبتغري اق  يالسبعة األوىل من االستب   

املبحوثة تدرك أمهية املعرفة كمورد اقتصادي وان املعلومات متثل أحد القطاعات االقتـصادية             
كمـا  . اهلامة ، وتؤمن بأمهية االستثمار يف املوارد البشرية وتطويرها لبناء رأس املال الفكري              

هذه البنوك بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت         تشري اإلجابات أيضاً إىل امتالك      
فقد بلغ املتوسـط احلـسايب المجـايل        . احلديثة تستخدمها يف أداء أعماهلا وتقدمي اخلدمات        

، وكانت أراء أفراد العينة متفقة يف هذا اجلانب إذ بلـغ االحنـراف              ) 4.16( إجابات العينة   
  . ) 0.37 (املعياري جلميع اإلجابات 

 متغري املعلومات ، حيث تتعلق الثالثة األوىل منها بطبيعة )16-8( تتناول الفقرات و
املعلومات والثالثة الثانية خباصية املالئمة ، أما الثالثة األخرية من هذه اموعة ، فتتعلق 

أ ان أفراد العينة يعتقدون بأن هناك تغرياً كبرياً طر) 2(ويتضح من اجلدول رقم . خباصية الثقة 
خاصييت املالئمة ( على طبيعة املعلومات املطلوبة من نظام اإلبالغ املايل وخصائصها األساسية 

كنتيجة لتأثري اقتصاد املعرفة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب المجايل اإلجابات حول ) والثقة 
كما كان هناك انسجاماً بني إجابات مجيع الفقرات حيث بلغ  . )4.04( هذا احملور 

  . ) 0.64( اف املعياري هلا االحنر
) العاملني يف احلقل احملاسيب     (  فتختص مبعدي معلومات اإلبالغ املايل       )22-17( أما الفقرات   

، وتشري إجابات أفراد العينة إىل ان اقتصاد املعرفة أدى إىل ضرورة امتالك هؤالء ملهـارات                
هج تأهيلهم وتدريبهم ،    ومؤهالت ومعارف جديدة مل تكن مطلوبة سابقاً وإىل اختالف منا         

كما بينت هذه اإلجابات بأن البنوك املبحوثة توفر برامج تدريب مستمرة علـى التقنيـات               
والتكنولوجيا احلديثة ذات الصلة مبيدان العمل احملاسيب ، إذ بلغ املتوسط احلـسايب مـوع               

 بلغـت   وقد جاءت اإلجابات على هذا اجلانب منسجمة أيـضا إذ ) .4.25( اإلجابات هنا   
  ) . 0.46( قيمة االحنراف املعياري على املستوى اإلمجايل 

 متغري قنوات توزيع املعلومات ، ويتضح من إجابات أفراد العينة )27-23( ومثلت الفقرات 
بأن هناك استخدام لالنترنت كقناة لتوزيع املعلومات بدرجة كبرية ، حيث بلغ املتوسط 

 وكان االنسجام بني اإلجابات عالياً اذ بلغ االحنراف  .)4.38( احلسايب المجايل اإلجابات 
  . ) 0.61(املعياري موعها 
 متغري املمارسات واملعايري احملاسبية ذات العالقة باإلبالغ املايل ، )34- 28( وتقيس الفقرات 

وتبني اجابات الفقرات األربعة األوىل اخلاصة باملمارسات احملاسبية بأن هناك تطبيق كبري 
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أما اإلجابات عن الفقرات . وب النشر االلكتروين ملعلومات اإلبالغ املايل السل
واملتعلقة باملعايري املذكورة ، فتشري إىل ان أفراد العينة يرون ضرورة اجياد ) 32،33،34(

وقد بلغ املتوسط . وتطوير معايري جديدة لإلبالغ املايل تتناسب مع بيئة اقتصاد املعرفة 
 ، كما اتسمت اآلراء هنا )4.13( رات اخلاصة باملمارسات واملعايري احلسايب جلميع الفق

هذا وقد أوضحت  . )0.57( باالنسجام حيث بلغ االحنراف املعياري لكل اإلجابات 
املقابالت اليت مت إجراؤها مع بعض املسؤولني يف البنوك املبحوثة بأن هذه البنوك مطبقة 

بنك منها موقع على شبكة االنترنت يقوم من خالله لإلبالغ املايل االلكتروين، إذ لدى كل 
، إضافة إىل معلومات )الفصلية ( بنشر جمموعة كاملة من القوائم املالية السنوية واملرحلية 

كما يتضمن هذا املوقع أداة ربط بقوائم البنك املالية املوجودة على مواقع .وصفية وغري مالية
  مثالً أخرى على الشبكة كسوق األوراق املالية 

فتختص بقدرة نظام اإلبالغ املايل علـى تلبيـة احتياجـات           ) 39-35( وبالنسبة للفقرات   
وقد اتفق أفراد العينة على ان استجابة نظام اإلبالغ املـايل           . األطراف املستفيدة من معلوماته     

ملتطلبات بيئة اقتصاد املعرفة ينعكس بشكل اجيايب على قدرته يف تلبية احتياجات مـستخدمي      
 ) .4.14( خمرجاته من متخذي القرارات ، إذ بلغ املتوسط احلسايب لكل إجابات هذا احملور              

  . ، مما يدل على االنسجام بني هذه اإلجابات)0.48( كما كانت قيمة االحنراف املعياري هلا 
  تفيد الفرضية الرئيسة األوىل للدراسة: العالقة بني اقتصاد املعرفة ونظام اإلبالغ املايل -ب

وقد اشتملت هذه الفرضية على أربعة ". يؤثر اقتصاد املعرفة يف نظام اإلبالغ املايل" بأنه 
  .فرضيات فرعية ورد ذكرها سابقاً يف منهجية البحث 

 )3( الفرضيات مت استخدام أسلوب االحندار البسيط ، ويبني اجلدول رقم هوالختبار هذ
ظام اإلبالغ املايل كل على حدة واملتمثلة وجود عالقة طردية بني اقتصاد املعرفة وعناصر ن

املعلومات ، ومعدي املعلومات ، وقنوات توزيع املعلومات ، واملمارسات واملعايري : بـ
) 0.70،0.81،0.85،0.73( احملاسبية لإلبالغ املايل ، حيث بلغت االرتباطات على التوايل 

( اجلدولية مبستوى داللة احملسوبة أكرب من قيمتها  ) T( وهي معنوية حيث كانت قيم 
 على )0.49، 0.66، 0.73، 0.53 (، كما بلغ معامل التحديد للعناصر املذكورة) 0.01

 من %)49،  %66،%73، %53( التوايل ، وهذا يعين ان اقتصاد املعرفة قد فسر ما مقداره 
  . التغري احلاصل يف عناصر نظام اإلبالغ املايل املذكورة على التوايل 
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  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة) 2(م جدول رق
TPرقم الفقرة 

∗
PT االحنراف املعياري املتوسط احلسايب 

1  4.48 0.52 
2 4.10 0.51 
3 3.95 0.75 
4 4.00 0.55 
5 3.96 0.50 
6 4.19 0.65 
7 4.43 0.70 

 0.37 4.16 االمجايل  
8 4.33  0.48 
9 3.90 0.77 

10 4.14 0.36 
11 3.47 0.84 
12 4.08 0.90 
13 3.75 0.68 
14 4.33 0.66 
15 4.38 0.67 
16 3.95 0.68 

 0.64 4.04 اإلمجايل
17 4.24 0.54 
18 3.92 0.85 
19 4.76 0.44 
20 4.48 0.60 
21 4.41 0.57 
22 3.94 0.86 

 0.46 4.25 االمجايل 
23 4.29 0.68 
24 4.38 0.72 
25 4.48 0.62 
26 4.29 0.70 
27 4.47 0.78 

 0.61 4.38 االمجايل 
28 4.76 0.44 
29 4.14 0.71 
30 3.95 0.51 
31 4.43 0.60 
32 3.44 0.86 
33 3.75 0.44 
34 4.48 0.57 

 0.64 4.13 االمجايل 
35 4.10 0.74 
36 3.94 0.53 
37 4.43 0.56 
38 4.29 0.66 
39 3.92 0.58 

 0.48 4.14 االمجايل 

                                                 
*TP

 
PTميكن االطالع على نصوص الفقرات بالرجوع اىل االستبانة يف ملحق البحث       .  
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إما على مستوى العالقة الكلية بني اقتصاد املعرفة ونظام اإلبالغ املايل ، فنجد ان هناك عالقة 
احملسوبة ) T( وهو معنوي حيث كانت قيمة  )0.87(طردية بينهما ، أذ بلغ معامل االرتباط 

من %) 76( وان اقتصاد املعرفة فسر . )0.01( أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى معنوية 
   ). 0.76( التغري احلاصل يف نظام اإلبالغ املايل ككل ، أذ بلغ معامل التحديد

  نتائج التحليل اإلحصائي للعالقة بني اقتصاد املعرفة ونظام اإلبالغ املايل)  3(جدول رقم 

ــة معامل التحديد معامل االرتباط املتغريات  Tقيمــ
 احملسوبة

ــة  درجـ
 احلرية

مستوى املعنوية

 0.01 49 7.48 0.53 0.73 ومات املعل
 0.01 49 11.29 0.73 0.85 معدو املعلومات 

 0.01 49 9.67 0.66 0.81 قنوات توزيع املعلومات 
 0.01 49 6.86 0.49 0.70 املمارسات و املعايري احملاسبية 

 0.01 49 12.35 0.76 0.87املؤشر الكلي لنظام اإلبالغ املايل 

  
نتائج اختبار درجة العالقة بني اقتصاد املعرفة وعناصر نظـام          ) 4(رقم       كما يبني اجلدول    

احملسوبة أكرب مـن     ) F( اإلبالغ املايل املذكورة سابقاً كل على حدة ، حيث كانت قيمة            
وهذا يعين ان اقتـصاد      . )49.1(  ودرجة حرية    )0.01( قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة      

بالغ املايل املذكورة ، مما يفيد بقبول مجيع الفرضيات الفرعية          املعرفة يؤثر يف عناصر نظام اإل     
   . %)99( بدرجة ثقة    

     كما أشارت نتائج اختبار درجة العالقة بني اقتصاد املعرفة واملؤشر الكلي لنظام اإلبالغ             
 ) F( املايل إىل ان نظام اإلبالغ املايل ككل قد تأثر باقتصاد املعرفة، حيث كانـت قيمـة                 

 ، وعليـه    )49.1(  ودرجة حرية    )0.01( حملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية مبستوى معنوية        ا
   %) .99( تقبل الفرضية الرئيسة األوىل بدرجة ثقة 
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  نتائج التحليل اإلحصائي الختبار درجة العالقة بني اقتصاد املعرفة). 4(جدول رقم 
  ونظام اإلبالغ  املايل

 املتغريات
 مستوى املعنوية درجة احلرية وبة احملسFقيمة 

 0.01 49.1 16.7 املعلومات 
 معدو املعلومات 

16.2 
49.1 0.01 

 0.01 49.1 13.8 قنوات توزيع املعلومات 
 0.01 49.1 15.4 املمارسات واملعايري احملاسبية 

 0.01 49.1 17.5 املؤشر الكلي لنظام اإلبالغ املايل 

  
ام اإلبالغ املايل وقدرته على تلبيـة احتياجـات األطـراف            العالقة بني التغري يف نظ     -ج

ينعكس التغري يف نظام اإلبالغ املايل      " تقضي الفرضية الرئيسة الثانية للدراسة بأنه       : املستفيدة
اجيابياً على قدرته يف تلبيـة احتياجـات األطـراف          ) كنتيجة لتأثريات اقتصاد املعرفة فيه      (

  " . املستفيدة من معلوماته 
) 5(   وقد مت تطبيق حتليل االحندار البسيط الختبار هذه الفرضية ويتضح من اجلدول رقم                 

وجود عالقة طردية بني التغري يف نظام اإلبالغ املايل وقدرته على تلبية احتياجات مستخدمي              
 وهـو ارتبـاط قـوي       )0.69( خمرجاته من متخذي القرارات ، حيث بلغ معامل االرتباط          

احملسوبة أكـرب مـن قيمتـها        ) T( ضاعه الختبار الداللة كانت قيمة      وموجب ، وعند اخ   
 ، مما يشري لعالقة ارتباط معنوية بني املتغريين ، أما بالنـسبة  )0.01( اجلدولية مبستوى معنوية  
 ، وهذا يعين أن التغري يف نظام اإلبالغ املايل يفسر ما مقداره             )0.47( ملعامل التحديد فقد بلغ     

باين الكلي احلاصل يف قدرة النظام على تلبية احتياجات األطراف املـستفيدة             من الت  %)47( 
  .من معلوماته 
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  نتائج التحليل االحصائي للعالقة بني التغري يف نظام اإلبالغ املايل)  5(جدول رقم 
  و قدرته على تلبية احتياجات االطراف املستفيدة من معلوماته

 مستوى احلرية درجة احلرية  املسحوبةTيمة ق معامل التحديد معامل االرتباط
0.69 0.47 6.67 49 0.01 

وعند اختبار درجة العالقة بني التغري يف نظام اإلبالغ املايل وقدرته على تلبيـة احتياجـات                
احملسوبة كانت أكرب من قيمتها اجلدولية       ) F( ان قيمة   ) 6(مستخدميه ، اوضح اجلدول رقم      

 ، مما يشري إىل ان هناك انعكاس إجيـايب          )49.1( ودرجة حرية    )0.01( عند مستوى داللة    
علـى  ) كنتيجة لتأثري اقتصاد املعرفة يف عناصـره      (للتغري الذي حصل يف نظام اإلبالغ املايل        

قدرته يف تلبية احتياجات األطراف املستفيدة منه ، وتأسيساً على ما تقدم تقبـل الفرضـية                
   . %)99 ( الرئيسة الثانية مبستوى ثقة

 

  نتائج التحليل اإلحصائي الختبار درجة العالقة بني التغري يف نظام)  6(جدول رقم 

  وقدرته على تلبية احتياجات األطراف املستفيدة من معلوماته اإلبالغ املايل 

 مستوى املعنوية درجة احلرية  احملسوبةFقيمة 
11.8 49.1 0.01 

  االستنتاجات والتوصيات: خامسا

  :مت التوصل من خالل هذا البحث إىل مجلة من االستنتاجات أمهها: ت االستنتاجا-1
 املعرفة هي مزيج من املعلومات والتكنولوجيا واخلربة واملهارة واحلكمة واليت حتمل مسات             -أ

  .االبتكار واإلبداع والتجديد، ولتحقيق االستفادة من هذه املعرفة ال بد من إدارا
 الذي متثل فيه املعرفة عنصر اإلنتاج األساسي وحتقق اجلـزء            اقتصاد املعرفة هو االقتصاد    -ب

  .األعظم من القيمة املضافة
 يتضمن نظام اإلبالغ املايل جمموعة عناصر حماسبية وغري حماسبية ويهدف بشكل رئـيس              -ج

إىل توفري معلومات مفيدة ملساعدة األطراف العديدة اإلفادة من خمرجاتـه يف عمليـة اختـاذ       
 .القرارات
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إن اجلهود املبذولة لوضع معايري جديدة لإلبالغ املايل أو على األقل تطوير املعايري القائمة               -د
مبا ينسجم ومتطلبات بيئة اقتصاد املعرفة الزالت حمدودة ، رغم بروز احلاجة للعمـل هبـذا                

  .االجتاه
تؤمن بأمهيـة   هـ تدرك البنوك حمل الدراسة بأن املعرفة متثل أحد املوارد االقتصادية اهلامة ، و             

 . بناء رأس املايل الفكري 
 متلك البنوك عينة البحث بنية حتتية لألعمال االلكترونية واالتصاالت،  وتستخدم التقنيات           -و

  . والتكنولوجيا احلديثة يف أداء أعماهلا وتقدمي اخلدمات
  بينت الدراسة بأن البنوك عينة البحث تطبق اإلبالغ املايل اإللكتروين ،حيث-ز

خـدم أسلوب النشر اإللكتروين ملعلومات نظام اإلبالغ املايل من خالل مواقعها علـى              تست
 توصلت الدراسة إىل وجود عالقة معنوية بني اقتـصاد املعرفـة            -ح. شبكــة اإلنترنت   

ـ         املعلومات، ومعدي املعلومـات،    : وعناصر نظـام اإلبالغ املايل كل على حدة واملتمثلة ب
، واملمارسات  واملعايري احملاسبية لإلبالغ املايل ، وكـذلك املؤشـر           وقنوات توزيع املعلومات  

الكلي لنظام اإلبالغ املايل  إذ بلغت معامالت  االرتباط بني اقتصاد املعرفة وكل من املتغريات                 
كما كان هناك تـأثري معنـوي       . على التوايل  ) 0.87،0.70،0.81،0.85،0.73(املذكورة  

، )0.76،  0.49،  0.66،  0.73،  0.53(غريات اذ بلغ على التوايل      القتصاد املعرفة يف هذه املت    
  .حيث فسر اقتصاد املعرفة التباين الكلي احلاصل يف تلك   املتغريات

   أظهرت الدراسة ان هناك عالقة معنوية بني التغري الذي طرأ على نظام-ط
   و)كمحصلة لتأثري اقتصاد املعرفة يف عناصره سابقة الذكر (اإلبالغ املايل 

قدرتـه علـى تلبية احتياجات مستخدمي خمرجاته من متخذي القرار، فقد كـان معامـل              
وإن التغري يف نظام اإلبالغ املايل انعكـس بـشكـل          . )0.69( االرتباط بني هذين املتغريين     

اجيايب علـى قدرته يف تلبية احتياجات األطراف   املستفيدة منه، وقد كان هذا التأثري معنوي                
  .، وقد فسر تغري نظام اإلبالغ املايل االختالفات احلاصلة يف قدرته)0.47(حيث بلغ 

  : يف ضوء االستنتاجات السابقة، ميكن التقدم بالتوصيات اآلتية: التوصيات-2
  .  تبّني مفهوم اقتصاد املعرفة والقيام بإعادة هندسة مهنة احملاسبة طبقاً ملتطلباته-أ
اسيب والتركيز على اكتساب املعرفة وبرامج التـدريب         ضرورة تعديل مناهج التعليم احمل     -ب

  .خاصة برامج التعليم املستمر عرب أساليب وعمليات حديثة
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 تطوير أنظمة اإلبالغ املايل وتكييفها مبا ينسجم ومتطلبات بيئة اقتصاد املعرفة، من أجل              -ج
ا يف البيئـة    زيادة قدرا على توفري معلومات تالئم طبيعة القرارات وأبعادهـا ومـستلزما           

  .املعاصرة دائمة التغري والتطور
 اعتماد أسلوب النشر اإللكتروين من خالل االنترنت يف املنظمات اليت مل تقـم بتطبيقـه                -د

لغاية اآلن كأحد األساليب احلديثة ملا له من ميزات عديدة، مع أمهية حتديد املشكالت اليت قد        
  . ل املناسبة هلاتنجم عن استخدام هذا األسلوب و إجياد احللو

هـ ضرورة قيام املنظمات املهنية الدولية بإصدار معايري جديدة لإلبالغ املايل يف ظـل بيئـة                
  . اقتصاد املعرفة

  أمهية استمرار تركيز البنوك املبحوثة على التعليم والتدريب املستمر ملعـدي معلومـات               -و
نولوجيا املعلومات واالتصاالت ذات    اإلبالغ املايل واشراكهم بالندوات واملؤمترات يف جمال تك       

 .العالقة بعملهم، ملواكبة آخر املستجدات يف هذا امليدان واالستفادة منها
 إجراء املزيد من الدراسات حول متطلبات اقتصاد املعرفة وانعكاساته علـى اجلوانـب               -ز

  . احملاسبة وسبل مواجهة حتديات بيئته اجلديدةةاملختلفة ملهن
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  حقاملال
  استمارة اإلستبانة املعتمدة ألغراض البحث

  املعلومات الشخصية: اجلزء األول

  يف املربع املناسب) × ( يرجى وضع إشارة 

  :التحصيل الدراسي  •
 

   بكالوريوس          ماجستري                  دكتوراه        

  _________________) يرجى ذكرها(    أخرى   دبلوم كليات جمتمع 

  : التخصص العلمي  
              إدارة أعمال                  علوم مالية ومصرفية        حماسبة 

   
  ___________________) يرجى ذكرها( أخرى        اقتصاد   

  :عنوان الوظيفة احلايل  
                  رئيس قسم احملاسبة      مدير مايل                     نائب مدير مايل

   
  ___________________) يرجى ذكرها( أخرى             حماسب 

  : عدد سنوات اخلربة  
     سنوات 10 أقل من – سنوات 5              من              سنوات 5      أقل من 

   سنة 20 أقل من – سنة 15 من    سنة 15 أقل من – سنوات 10     من 
   سنة 20أكثر من  

( بالعمل  املهارة يف استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ذات العالقة 
  ) : اسوب واالنترنت مثالً 

     متوسطة         عالية            عالية جداً  
          ضعيفة جداً    ضعيفة  
  

  

   
  
  
  

  
•
  
   

 

     
   

•
  
   

 
  
   
   
   
  
•
  
   
     

 

  
•
كاحل
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  أسئلة االستبانة:  اجلزء الثاين

  يف العمود املناسب) × ( الرجاء وضع إشارة 

أتفق  الفقرات
 متاماً

غري  أتفق
 متأكد

ال 
 أتفق

ال أتفق 
 إطالقاً

      .  يدرك البنك بأن املعرفة متثل مورداً اقتصادياً هاماً -1
 يرى البنك أن قطاع املعلومات هو أحد قطاعـات          -2

 االقتصاد احليوية  
     

      .  يقوم البنك باستغالل موارد املعرفة يف البيئة احمليطة -3
 يؤمن البنك بأمهية االستثمار يف املوارد البشرية وبناء         -4

 . رأس املال الفكري 
     

 يستعني البنك بأسـاليب تكنولوجيـا املعلومـات         -5
 . واالتصاالت احلديثة يف إجناز العمل وتقدمي اخلدمات 

     

لبنك بنية حتتية لألعمال االلكترونيـة مـن         ميتلك ا  -6
حواسيب وشبكات وقواعد بيانات وتطبيقات وبرجميات      

 ّتوظف لتأدية األعمال وتوفري اخلدمات  

     

 يوجد لدى البنك بنية حتتية لالتصاالت كبوابـات         -7
املوقع ومكان العمل االفتراضـي والربيـد االلكتـروين         

 .دمات  تستخدم للقيام باألعمال وتقدمي اخل

     

 تغريت طبيعة املعلومات املطلوبة من نظام اإلبـالغ         -8
 . املايل يف الوقت احلاضر

     

 أنه من الضروري أن يوفر نظام اإلبـالغ املـايل يف            -9
الوقت احلاضر معلومات غري مالية جبانب املعلومات املالية        

 . 

     

يف  أنه من الضروري أن يوفر نظام اإلبالغ املـايل           -10
الوقت احلاضر معلومات مستقبلية إىل جانب املعلومـات        

 .املالية 

     

 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل من        -11
 توفري املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب 

     

 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل من        -12
لتأكد لدى  توفري معلومات تعمل على تقليل درجة عدم ا       

 .متخذ القرار 
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 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل من        -13
توفري معلومات تساعد على تقومي نتائج خمتلف القرارات        

 .  وصحة التوقعات اليت بنيت يف ضوئها هذه القرارات

     

 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل من        -14
صدق عن الظواهر املطلوب التقرير     توفري معلومات تعرب ب   

 . عنها 

     

 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل مـن         15
 . توفري معلومات يمكن التحقق والتثبت من صحتها 

     

 يّمكن استخدام احلاسوب نظام اإلبالغ املايل من        -16
 . توفري مجيع املعلومات املطلوبة لألطراف املستفيدة 

     

 يستلزم العمل يف احلقل احملاسيب امتالك مهـارات         -17
 . جديدة مل تكن مطلوبة سابقاً 

     

 تغريت املؤهالت املطلوبة حالياً للعمل يف احلقـل         -18
 . احملاسيب عما كانت عليه سابقاً

     

 أنه من الضروري أن يكون لدى العاملني يف احلقل          -19
بيقـات املختلفـة    احملاسيب يف الوقت احلاضر معرفة بالتط     

 .  لتكنولوجيا املعلومات واالنترنت

     

 أنه من الضروري أن يلـم احملاسـب يف الوقـت       -20
 . احلاضر مبعايري احملاسبة الدولية وآليات تطبيقها 

     

 تتضمن مناهج التعليم احملاسيب يف الوقت احلاضـر         -21
بشكل عام مواضيع ذات عالقة بتكنولوجيا املعلومـات        

 . االت واالتص

     

 توجد برامج تدريبية مستمرة للعاملني يف احلقـل         -22
 . احملاسيب على التقنيات احلديثة واملتطورة يف جمال العمل 

     

 تستخدم االنترنت كقناة لنشر املعلومـات الـيت         -23
 . يوفرها نظام اإلبالغ املايل 

     

 يؤدي استخدام االنترنت إىل نشر سريع وفـوري         -24
 .لومات نظام اإلبالغ املايل ملع

     

 يؤدي استخدام االنترنـت إىل حتـسني امكانيـة       -25
  .الوصول إىل األطراف املستفيدة
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 يّمكن استخدام االنترنت من القيـام باإلفـصاح         -26
 .  الكامل ويف أوقات متعددة

     

 خيفض استخدام االنترنت من تكاليف االتصاالت       -27
سار عن معلومات التقرير املايل من قبـل        املطلوبة لالستف 

 . مستخدميها 

     

 يستخدم نظام اإلبالغ املـايل أسـلوب النـشر          -28
 االلكتروين ملخرجاته 

     

 ميلك البنك موقعاً على الشبكة العاملية للمعلومات        -29
 ) . االنترنت ( 
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