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  جاسم بن محمد بن متعب الحدب الشمرى  اســم الباحـث
القياس المحسابى آلثار األنشطة خارج الميزانية   عـنـوان البحث

 دارسـة تطبيقية علي -ومشاكل اإلفصاح عنها
  المصارف

  الزقازيق  جـامـعــــة
   بنها–التجارة   كـلـيـــــة
  المحاسبة  قـســــــم
  م٢٠٠٠دكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
هدف البحث بصورة أساسية إلى زيادة االستفادة من المعلومات 
المحاسبية فى مجال األنشطة خارج الميزانية، من خالل تقديم إطار مناسب 

 أن يقوم مما يتطلب. لقياس، واإلفصاح عن آثار األنشطة خارج الميزانية
الباحث بتقديم مفهوم عام لألنشطة خارج الميزانية، ويحاول تطوير بعض 
جوانب اإلطار العام لنظرية المحاسبة المرتبطة بقضايا القياس واإلفصاح عن 

  .آثار هذه األنشطة
  

  منهج الدراسة
جمع البحث بين أسلوبى الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، وتعتمد 

على ما ورد فى الفكر المحاسبى والفكر المالى فيما يتعلق الدراسة النظرية 
بمفاهيم األنشطة خارج الميزانية، وما يرتبط بها من أهداف ومخاطر، والدور 
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الذى تلعبه بعض عناصر اإلطار العام لنظرية المحاسبة بشأن القصور 
  .المحاسبى فى هذا المجال

لمهنية والعلمية من لقد استخدم الباحث ما صدر عن المنظمات واللجان ا
توصيات تتعلق بقضايا القياس واإلفصاح المحاسبى عن األنشطة خارج 

  .الميزانية بشكل عام، وخالل العشرة سنوات األخيرة بشكل خاص
أما ما يتعلق بجانب الدراسة التطبيقية فقد كان توفيق الباحث يسيرا 

ظيمى والتجارى من لنظرا لما يبديه العاملون فى القطاع المصرفى بشقيه التن
تحفظ شديد، لذلك فقد اكتفى الباحث بدراسة ما صدر عن المصارف 
التجارية، فى البلدان محل التطبيق، من تقارير سنوية، مع ما أتيح من 

  .مقابالت شخصية
  

  استنتاجات الدراسة
على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة بشقيها النظرى والتطبيقى يمكن 

  :إيجاز النتائج التالية 
تعتبر األنشطة خارج الميزانية ذات أهمية قصوى على مستوى  -١

المشروع الفرد وعلى مستوى االقتصاد الوطنى، وقد تشكلت هذه 
األنشطة، وازدادت أهميتها فى السنوات القليلة الماضية نتيج عجزها 

  .عن المعالجة السليمة
باإلضافة إلى المنافع الهامة المترتبة على ممارسة األنشطة خارج  -٢

لميزانية، فإنها ترتبط بالعديد من المخاطر، لكن وإن كانت هذه ا
المخاطر معروفة فى النشاط التجارى عموما، وفى المجال المصرفى 
خصوصاً، إال أن عجز المحاسبة التقليدية عن قياس واإلفصاح عن هذه 
المخاطر يؤدى إلى تفاقم هذه المشكلة، باإلضافة إلى عالمية ممارسة 
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 األنشطة وما يمكن أن ينتقل معها من مخاطر إلى العديد من هذه
 .اقتصاديات بلدان أخرى

للعالقة بين األنشطة خارج الميزانية وعناصر اإلطار العام لنظرية  -٣
المحاسبة جانبين، فمن ناحية فإن العديد من هذه العناصر يصعب 
ربطها باألنشطة خارج الميزانية لما تتميز به األخيرة من خصائص 

ومن ناحية ثانية فقد جرى استغالل العديد من . مارسةوأساليب م
القواعد المحاسبية التقليدية إلخراج العديد من أنشطة الوحدات خارج 

 .قوائمها المالية لتحقيق أغراض اإلدارة
لقد كانت هناك فجوة زمنية بين ظهور العديد من أنواع األنشطة خارج  -٤

 لمحاولة تقديم توصياتها الميزانية المبتكرة، وتنبه المنظمات المهنية
 .لمعالجة بعض الجوانب المحاسبية المتعلقة بهذه األنشطة

حتى إعداد هذه الرسالة فإن ما قدمته المنظمات العالمية فى النواحى  -٥
المتعلقة بقياس واإلفصاح عن آثار األنشطة يشوبه القصور من جوانب 

 .عديدة، وقد حاول الباحث سد بعض جوانب هذا القصور
قصور واضح فى استجابة المنظمات المهنية المحاسبية، فى هناك  -٦

البلدان العربية محل التطبيق، للتطورات االقتصادية فى هذه األنشطة، 
وعجزها عن مناقشة أو إصدار التوصيات الالزمة أسوة بما يحدث فى 

 .البلدان المتقدمة األخرى
ر من مع األهمية القصوى لألنشطة خارج الميزانية، إال أن الكثي -٧

المصارف التجارية فى بلدان التطبيق، استجابة لدوافع تحفظية، ولعدم 
مبادرة الجهات التنظيمية فى السماح، أو توفير رسائل ممارسة وإدارة 
مخاطر هذه األنشطة، ال تمارس العديد من األنشطة خارج الميزانية مع 

 .منافعها الكبيرة
 



راهرسائل الماجستير والدكتومستخلصات   

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  323 ٣٢٣  

فصاح التى تمارسها هناك قصور واضح فى أساليب القياس ومناهج اإل -٨
العديد من المصارف التجارية فى بلدان التطبيق، مما يؤثر على 

 .القرارات االقتصادية المتعلقة بهذه المصارف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


