حلول تمارٌن الفصل االول
محاسبة متوسطة1

س /1بٌن كٌف ٌعتبر عدم التأكد و عدم التماثل مصدرٌن العرض والطلب على المعلومات ؟
أن المعلومات تساعد فً تخفٌض حالة عدم التأكد وتساهم فً أتخاذ قرارات أفضل مثل قرارات االستثمار فإن ذلك ٌخلق
طلبا على المعلومات المحاسبٌة  .ومن الطبٌعً أن ٌكون لدى المطلعٌن على أمور الشركة من اإلدارة العلٌا ومجلس اإلدارة
معلومات أفضل عن الشركة  .وٌسمح عدم تماثل المعلومات هذا لهم بتوفٌر المعلومات لألخرٌن مثل التقارٌر المالٌة.

س /2افترض ان احد رجال االعمال ٌرغب فً طرح اسهم لشركته للمرة االولى  ,ناقش مفاهٌم عدم التأكد و عم تماثل
المعلومات و العرض و الطلب على المعلومات ؟
عملٌة طرح االسهم هً بٌع جزء من شركة رائد االعمال لمستثمرٌن اخرٌن
وبالطبع فان هذه العملٌة ٌقع فٌها عدم تأكد بخصوص النجاح المستقبلً للشركة وقٌمة اسهم الشركة فً المستقبل.
-1عدم التأكد  /هو االعتماد على التقارٌر التارٌخٌة لمخرجات المحاسبة التخاذ قرارات مستقبلٌه من قبل االطراف
المستفٌدة ؛ اي عندما ٌعتمد المستثمر على تقارٌر قدٌمة لهذه الشركة فلٌس بالضرورة ان تكون التقارٌر الماضٌة كما هً
بالمستقبل .
-2عدم التماثل ٌنقسم الى قسمٌن ؛
االختٌار العكسً /رائد االعمال لدٌه معلومات حول الشركة وعملٌاتها وبالطبع فان المعلومات التً لدٌه اكبر بكثٌر من تلك
التً لدى المستثمرٌن فً سوق االسهم مما ٌشكل عدم تماثل معلومات بٌن الشركة والمستثمرٌن.
الخطر االخالقً /وهو عندما ال ٌمكن للمستثمر مراقبة تصرفات الشركة هل ستكون صالحه وتعظم األرباح ام ال .
-3العرض والطلب على المعلومات:
المستثمرٌن المحتملٌن ٌقومون بطلب معلومات لتقلٌل عدم التأكد وعدم التماثل ,ان كانت الشركة قادرة على توفٌر معلومات
تقلل من تأثٌر عدم التأكد لدى المستثمرٌن فهذا قد ٌؤدي على قدرة الشركة بالحصول على قٌمة افضل السهمها فً سوق
االسهم
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س /3ناقش مفاهٌم عدم التأكد و عدم تماثل المعلومات والعرض والطلب على المعلومات عنما تتقدم شركة مساهمة
للحصول على قرض من احد البنوك ؟

1عذً اىتأمذ  ٕ٘ /االعتَاد عيى اىتقاسٌش اىتاسٌخٍت ىَخشجاث اىَحاصبت
التخار قشاساث ٍضتقبئٍ ٍِ قبو االطشاف اىَضتفٍذة ؛ اي عْذٍا ٌعتَذ
اىبْل عيى تقاسٌش قذٌَٔ ىٖزٓ اىششمٔ فيٍش باىضشٗسٓ اُ تنّ٘اىتقاسٌش اىَاضٍٔ مَا ًٕ باىَضتقبو ٗعذً تأمذ
اىبْل ٍِ قذسة اىششمت عيى اىضذاد باىَضتقبو.
-2عذً اىتَاثو ٌْقضٌ اىى قضٍَِ ؛
االختٍاس اىعنضً ٕ٘ٗ /اختالف اىَعيٍ٘اث اىَ٘ج٘دٓ بٍِ طشفً اىعقذحٍث ٌنُ٘ ْٕاك أّاس ىذٌٌٖ ٍعيٍ٘اث أمث
س ٍِ غٍشٌٕ فإداسة اىششمت ٌنُ٘ ىذٌٖا ٍعيٍ٘اث امثش ٍِ اىبْ٘ك بخص٘ص اىششمت ٍٗالءة اىششمت ٗقذستٖا
عيى اىضذاد
اىخطش االخالقً ٕ٘ٗ /عْذٍا الٌَنِ ىيبْل ٍشاقبت تصشفاث اىششمت اىَتعيقت بتْفٍز ششٗط اىعقذ .
-3اىعشض ٗاىطيب عيى اىَعيٍ٘اث:
ىتقيٍو عذً تَاثو اىَعيٍ٘اث ٌقً٘ اىَقشضٍِ ٗاىبْ٘ك بطيب تقاسٌش ٍاىٍتٍذققت ٍِ اىششمت ٗتقً٘ اىششمت بتزٗدٌٌٖ
بتيل اىَعيٍ٘اث ٗاىتقاسٌشىتحصو عيى ثقتٌٖ ٗباىتاىً تحصو اىششمت عيى قشٗض ٗششٗط عقذ افضو
س /5بناء على فهمك لالختٌار العكسً بٌن لماذا ٌكون من غٌر الصواب افتراض ان الشركة سوف تخفً المعلومات عن
المستثمرٌن ؟
ألن االختٌار العكسً الشدٌد للمستثمرٌن ٌؤدي الى التشكٌك فً االستثمار فً الشركة ,ما لم توفر الشركة معلومات
لتخفٌف اثر ذلك .اذا حجبت االدارة االسعار سٌقوم المستثمرون بتسعٌر سعر الشركة كاسهم ردٌئة و لتجنب هذه النتٌجة
السلبٌة ٌفضل استجابة االدارة و تقدٌم المعلومات المفٌدة للمستثمرٌن

س /7اشرح كٌف ٌؤدي الفصل بٌن الملكٌة واالدارة الى خطر اخالقً .وكٌف ٌمكن للمعلومات المحاسبٌة ان تحد من اثار
هذا الخطر االخالقً ؟
الفصل بٌن الملكٌة و االدارة ٌشكل خطر اخالقً عن طرٌق سماحها لإلدارة بتحمل مسؤولٌة و ادارة موارد الشركة
الممولة من قبل المالك و حملة االسهم  ,حملة االسهم والمالك ال ٌمكنهم مراقبة تصرفات اإلدارة والتأكد مما اذا كانت
االدارة تتخذ القرارات فً صالح المالك وهذا ٌشكل خطر اخالقً .حملة االسهم والمالك ٌطمحون ان ٌحصلون على عوائد
مالٌة مقابل استثماراتهم وهذا ال ٌحتمل حصوله اال فً حالة عمل االدارة بجهد لتصنع و تعظم قٌمة المنشأة او االسهم وهو
الهدف االساسً للمالك .االدارة تتحمل االعمال الشاقة فً سبٌل تعظٌم القٌمة ولكنها ال تحصل على المنافع المترتبة فً
حال غٌاب الحوافز كما انها ال تتحمل تكلفة عدم تحقٌق ذلك.
ٌمكن للمعلومات المحاسبٌة ان تحد من اثر الخطر االخالقً بطرٌقتٌنٌ :مكن استخدام التقارٌر المالٌة لتوفٌر معلومات
للمالك عن اداء المنشأة وبالتالً ٌمكن استخدامها كانعكاس آلداء اإلدارة ثانٌا ربط الحوافز المقدمة بمقاٌٌس لالداء كصافً
الدخل ومن هذه الحوافز الحصول على حصة من ملكٌة الشركة مما ٌجعل االدارة تشارك العائد على جهودها بالتالً ٌكون
لدٌهم حافز لتعظٌم القٌمة
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س /11افترض ان عمر شخص غٌر معروف و ان الشخص ٌرغب فً شراء تأمٌن صحً و ٌعتبر العمر عامل مهم لهذا
الغرض  ,و بدون مستند فإن أي شخص تكون لدٌه مٌزة معلوماتٌة عن االخرٌن فٌما ٌتعلق بعمره .بمعنى ان هناك عدم
تماثل معلومات .هل هذه حالة لالختٌار العكسً ام الخطر االخالقً ؟
تعتبر هذه حالة من حاالت االخٌار العكسً ,الن المعلومة ال تتأثر بتصرفات الشخص العالم بالمعلومة-ال أحد ٌستطٌع تغٌٌر
الوقتٌ .وجد فقط معلومات مخفٌة ولٌس افعال مخفٌة حٌث أن استخدام بطاقة تعرٌف مزٌفة أو مستعارة ٌعتبر احتٌال
وبالتالً فإن التأمٌن باطل

س /11اشرح لماذا التقارٌر المالٌة مفٌدة للمستثمرٌن حتى وان كانت االسواق المالٌة كفأه فً الشكل القوي ؟
اذا كانت األسواق المالٌة فعالة بشكل شبه قوي فإن أسعار اسواق المال قد تعكس جمٌع المعلومات التً ٌعرفها العامة عن اسواق
المال .فً مثل هذي االسواق تعتبر االوراق المالٌة مهمه اٌضا طالما انها تحتوي على معلومات غٌر معروفة لدى العامة .مثال ،لدى
اإلدارة معلومات خاصه عن ارباح الشركة التً ال ٌعرفها الناس .االعالن عن االرباح الفصلٌة او السنوٌة من خالل االدارة قد تعطً
معلومات مهمه جدٌدة عن االسواق المالٌة
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ج/4

االختٌار العكسً

الخطر االخالقً

معلومات مخفٌة

تصرفات مخفٌة

الماضً والحاضر

المستقبل

خصومات التأمٌن Lemons ,ترتبط بسوق األوراق الردٌئة

سوق االوراق الردٌئة

خصومات التأمٌن

تخفٌض ألثر عدم تماثل المعلومات التً ٌتضمن المشاركة فً
الخطر واالفصاح الكامل

االفصاح الكامل

المشاركة فً الخطر

ترتبط بدرجة اكبر بقرارات االستثمار او االلتزام بشروط تعاقدٌة

قرارات االستثمار

االلتزام بشروط تعاقدٌة

تخلق طلبا على معلومات مالئمة او ٌمكن االعتماد علٌها

معلومات ذات صلة

معلومات موثوقة

تصرفات ومعلومات مخفٌة
معلومات عن الماضً و الحاضر والمستقبل
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س/11
فً حالة (أ) شركة الرهن العقاري ٌكسب عمولة لتسهٌل القرض ولكن من المستثمرٌن الذٌن ٌشترون مجموعة من الرهون
العقارٌة التً تفقد المال عند المقترضٌن غٌر المؤهلٌن اي التخلف عن السداد .وهذا هو العمل الخفً ال ٌتحقق من دخل
المتقدمٌن.
فً الحالة (ب) صدٌقك ٌتمتع بمشترٌاته االستهالكٌة مع معرفته انه لن ٌكون علٌه سداد الدٌون االضافٌة عندما ٌقدم على
االفالس حٌث هناك حماٌة لإلفالس ,الفعل المخفً والذي ال ٌمكن لشركة االئتمان مراقبته هو عدم ابالغ شركات االئتمان
بالنٌة على التقدٌم على االفالس فً نهاٌة الشهر.
حالة(ج) لدٌك دافع منخفض جدا ً للمحافظة على بٌتك الن التأمٌن على منزلك ٌقوم بتعوٌضك فً حالة وقوع اي ضرر او
خسارة لذلك ال تقوم باستخدام جرس االنذار وهذا هو الفعل المخفً عن شركة التأمٌن.

س/21

تنطبق نظرٌة اسواق االمن الفعالة على السلع بقدر ما ٌتعلق بالمخزون.
ال ٌمكن للمستثمرٌن تحقٌق عوائد متفوقة باستمرار اذا كانت االسواق فعالة.
من المحتمل ان ٌكون من الصعب تحقٌق مكاسب سرٌعة كما فً اسواق السلع االساسٌة التً فٌها الكثٌر من المشترٌن و
البائعٌن لكل سلعة "  21سلعة تقرٌبًا " فاألمر صعب بالنسبة لسوق االوراق المالٌة.
االقتصاد االساسً ٌخبرنا ان اسواق السلع االساسٌة التً لدٌها العدٌد من البائعٌن و المشترٌن هً مثالٌة تقرٌبًا.
قد ٌكون هناك خطر اكبر فً السلع االساسٌة  ,مما ٌفسر ارتفاع العائدات .فإن المخاطر المنهجٌة تتحرك مع االسعار بسبب
الطقس و الدورة االقتصادٌة.
اذا كان الكتٌب ٌوفر المعلومات الداخلٌة ٌمكنك ان توفر عوائد متفوقة  ,و مع ذلك ٌتم تعمٌم هذا الكتٌب على نطاق واسع .
و اذا كان العدٌد من االخرٌن قد اشترى بالفعل فً هذا النظام لٌس من المرجح ان ٌكون هناك أي معلومات خارجة .
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