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 "أثــر اإلفصاح عن المعلـومات المحاسبية وغير المحاسبية على قرارات االستثمار"

 إعداد:

 أحالم محمد الحراري 

 إشراف:

 د. فاخر مفتاح بوفرنة

 ملخص الدراسة

تعتبر القوائم المالية واإليضاحاس المرفقة بهها مهن أههم مصهادر المعلومهاس للمسهت مرين فهي أسهواق 

رأس المهههال، كمههها تعتمهههد جهههودة قهههراراتهم ا سهههت مارية علهههى ههههذه القهههوائم، وعلهههى قهههدرتهم فهههي ت سهههير 

محتواههها المعلومههاتي واإليضهههاحاس المكملههة لههها، وقهههد هههدفص ههههذه الدراسههة إلههى التعهههرف علههى أثهههر 

اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية وغير المحاسبية على قراراس ا ست مار في األسهم، ولتحقيهق 

أهداف الدراسة تم صياغة أربع فر ياس، وتم اختيار المسهت مرين األفهراد والمسهت مرين المؤسسهاس 

، وبلههع عههدد 2014فههي سههوق األوراق الماليههة الليبههي فههي كههل مههن  بنالههازي وطههرابل  خههالل سههنة 

موههترك كعينههة للدراسههة، وتههم ا عتمههاد علههى وسههيلة المقابلههة الوخصههية  24تركين فههي الدراسههة الموهه

كأداة لتجميع بياناس الالزمة من عينة الدراسهة، وتحليهل بيانهاس الدراسهة باإلحصهاء الوصه ي، ذلهك 

باستخدام النسب المئويهة والتكهراراس  ختبهار فر هياس الدراسهة. وتوصهلص الدراسهة إلهى عهدة نتهائج 

تعتبر المعلوماس الم صح عنهها فهي القهوائم الماليهة غيهر كافيهة بالنسهبة  للمسهت مرين،  -من أهمها:

الوهههركاس المدرجهههة فهههي سهههوق األوراق الماليهههة الليبهههي تتهههأخر فهههي إصهههدار القهههوائم والتقهههارير  كمههها أن

كههون لههها الماليههة السههنوية، وتوصههلص أيضههًا إلههى أن أهههم البنههود التههي تسههتخرج مههن القههوائم الماليههة وي

تأثير على قرار البيع أو الوراء في األسهم هو توزيعاس األرباح. وأوصص الدراسة بأن يقهوم سهوق 



 ي

 

األوراق الماليههة الليبههي بو ههع قههوانين تلههزم الوههركاس علههى إصههدار القههوائم والتقههارير الماليههة السههنوية 

ر عههن المههدة فههي وقههص محههدد ومعتمههدة مههن مراجههع الخههارجي ولصههدار عقوبههاس للوههركاس التههي تتههأخ

 المحددة.
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تعتبر المحاسبة نظام معلوماس لقياس وليصال نتائج اإلحداث ا قتصادية  -:مقــدمــــــة

ويعتبر اإلفصاح المحاسبي للموروعاس إلى فئاس عديدة من ذوي الوأن وأصحاب المصالح.  

حداث لهؤ ء المستخدمين لدعم قراراتهم ألالوسيلة الرئيسية واألداة ال عالة إليصال نتائج تلك ا

 .( 2003،ملحم)

ويم ل اإلفصاح المحاسبي ركيزة أساسية لل ئاس ذاس العالقة بالوركة عموما وفئة المست مرين 

ويتم ذلك  .ي اتخاذ القراراس ا قتصادية المالئمةلما يقدمه من معلوماس ت يدهم ف ؛ نظراً خصوصاً 

من خالل إعداد التقارير المالية وفقا للقواعد والمعايير المنظمة لذلك، بالرض توصيل البياناس 

والمعلوماس التي يبحث عنها المستخدمون لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم بناء على قاعدة 

 ادل األوراق المالية.  معلوماتية مو وعية فيقبلون أو يحجمون عن تب

فيها الوركة بالعالم الخارجي إلظهار المعلوماس التي بحوزة تتصل يعتبر اإلفصاح عملية و 

ا بهدف اإلدارة إلى المست مرين، مما يسهل عملية تقييم أداء الوركاس والم ا لة فيما بينه

 فقد ،وقد تطرق العديد من الكتاب لم هوم اإلفصاح وأهميتها ست مار فيها.

عرض للمعلوماس المهمة للمست مرين والدائنين وغيرهم من " أنه Hendrikson(1982)عرفه

المست يدين بطريقة تسمح بالتنبؤ بمقدرة الموروع على تحقيق أرباح في المستقبل وقدرته على 

 (.  259، ص 2007مهندى وصيام سداد التزاماته )

لموروعاس الصناعية في الحجم بسبب زيادة اازدادس أهمية اإلفصاح  بعد ال ورة الصناعيةو 

 رورة زيادة  إلىى أدذلك و وتوعبص عملياتها، مما استدعى تطور المعالجاس المحاسبية 

أيضًا ولقد ازدادس  (.1992اإلفصاح)أبو القاسم،  ةعن البياناس المحاسبية المتوعباإلفصاح 

م، 1929 سنةالمتحدة األمريكية في  أهمية اإلفصاح بعد أزمة الكساد الكبير التي حلص بالو ياس

نور بياناس مضللة  ىتضرب النظام الرأسمالي، فقد لجأس ك ير من الموروعاس إل أنوالتي كادت
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مستخدمة البدائل المحاسبية دون اإلفصاح عنها، وذلك بالرض اجتذاب رؤوس األموال 

 اإل افية. 

م  بدأس أزمة المالية العالمية والتي اعتبرس األسوأ من نوعها منذ زمن الكساد 2008في سبتمبر 

م امتدس إلى دول ثبالو ياس المتحدة األمريكية  ابتدأس األزمة أو ً حيث م، 1929 سنةالكبير 

اشرة لتي يرتبط اقتصادها مبا والدول األسيوية والدول النامية العالم ليومل الدول األوربية

 سنةالتي انهارس في الو ياس المتحدة خالل  مصارفوقد وصل عدد ال ،با قتصاد األمريكي

 مصارفالمزيد من ا نهياراس الجديدة بين ال التوقعتم،مصرف 120م إلى أك ر من 2009

 (.2009، شيخ)  مصرف 8400األمريكية البالع عددها 

نامية،  متقدمة أو دو ً  العالم  سواء كانص دو ً و تزال األزمة المالية العالمية  تؤثر على دول 

األمر الذي أدى إلى زيادة أهمية المعلوماس المحاسبية والمالية بالنسبة للمست مرين،إذ أن تعدد 

استخداماس المعلوماس المحاسبية في ظل األزمة أدى إلى ظهور العديد من الموكالس نتيجة 

  (. 2009) مبارك وبوشوشة، المالية نور هذه المعلوماس في التقارير والقوائم

هههو تزويههد مسههتخدميها بالمعلومههاس  أ  ،ومههن المت ههق عليههه أن القههوائم الماليههة تعههد لالههرض أساسههي

المعلوماس قههههص مسههههالة تقيههههيم احتياجههههاس مسههههتخدميالالزمههههة  تخههههاذ قههههراراتهم ا قتصههههادية، وقههههد  

ونههتج عههن ذلههك العديههد مههن الدراسههاس  المحاسههبية،المحاسههبية اهتمههام البههاح ين والمنظمههاس والهيئههاس 

اهههتم بعضههها باختبههار أهميههة القههوائم الماليههة كمصههدر مههن مصههادر المعلومههاس التههي يههتم ا عتمههاد 

عليههها فههي اتخههاذ القههراراس ا سههت مارية، فههي حههين أهههتم بعضههها األخههر باختبههار محتههوى معلومههاس 

 (.  2004،أحميدةالقوائم وأهميتها في ترشيد القراراس )

لقد اهتمام العديد من الباح ين بدراسهة أهميهةالمعلوماس المحاسهبية  - :الدراسات السابقة 1-1

مههدى وجههود ( بدراسههة لبيههان 1991حيههث قههام عيسههى ) ومههدى توفرههها فههي التقههارير الماليههة المنوههورة



4 

 

يهههة ات هههاق بهههين المسهههت مرين علهههى أهميهههة القهههوائم الماليهههة فهههي اتخهههاذ قهههراراس ا سهههت مار، ومهههدى ك ا

اسهههتبانة علهههى  تهههم توزيهههعو لبيهههة حاجهههاس المسهههت مرين. المعلومهههاس التهههي تضهههمنتها القهههوائم الماليهههة لت

وتهههم اسهههتخدام أسهههاليب  ،المسهههت مرين األفهههراد فهههي سهههوق عمهههان لههه وراق الماليهههةو  المهههاليين الوسهههطاء

 مهمهههههاً  السهههههنوية تم هههههل مصهههههدراً  التقهههههارير الماليهههههة، حيهههههث تبهههههين إن الوصههههه يالتحليهههههل اإلحصهههههائي 

للمعلومههاس، ووجههد أن هنههاك ات ههاق علههى درجههة عاليههة بههين الموههاركين فههي الدراسههة بوههأن اسههتخدام 

، ولكن المعلومهاس التهي تحتويهها ههذه التقهارير غيهر خاذ القراراس وأهمية هذه التقاريرالتقارير في ات

( 2005أمها دراسهة ) كافية لتلبية احتياجهاتهم ووجهد نهوع مهن الالمهوض أحيانها فهي ههذه المعلومهاس.

Khaled and Tim اإلفصههاح فههي البلههدان الناميههة)ليبيا، مصههر(،  توى هههدفص إلههى فحههص مسهه

شههركاس مهن مصههر،  10شهركة مههن ليبيها و  45عينهة الدراسههة ولتحقيهق أههداف الدراسههة تهم اختيههار 

، وتهم اسهتخدام اسهتبانة لجمهع البيانهاس الدراسهة، وقهد توصهلص 2003إلهى  2002خهالل ال تهرة مهن 

 مسههههتوى اإلفصههههاح فههههي مههههنأفضههههل مسههههتوى اإلفصههههاح فههههي الوههههركاس المصههههرية أن الدراسههههة إلههههى 

أهميههة المعلومههاس المحاسههبية مههدى  بيههانل (2006)عبههد الههرحمن وجاءس محاولههة .الوههركاس الليبيههة

 توزيههههع ا سههههتبيان علههههى عينههههة مههههن حيههههث تههههم  ،وغيههههر المحاسههههبية فههههي اتخههههاذ القههههرار ا سههههت ماري 

أهميهههههة المعلومهههههاس توصهههههلص الدراسهههههة إلهههههى السهههههعودي، و فهههههي سهههههوق األسههههههم  األفهههههراد المسهههههت مرين

، كمههها فهههي اتخهههاذ القهههرار ا سهههت ماري سهههواء كهههان ببيهههع أو شهههراء األسههههموغير المحاسهههبية المحاسهههبية

، فقهد جهاءس فهي  لههم ة بالنسهبةوا هحالتقهارير الماليهة بان المعلومهاس الهواردة فهي أظهرس الدراسة 

مههن حيههث و ههوحها وفهمههها قائمههة الههدخل هميههة األفههي  اتليهههو الترتيههب األول قائمههة المركههز المههالي 

وكذلك أظهرس الدراسة أن سياسة الوركة في توزيع  ،اإلدارةتقرير مجل   ايليهلدى المست مر، ثم 

فهههي سهههوق  المسهههت مرينلهههدى  ا سهههت ماري، وكمههها أن خبهههرةقهههرارهم  علهههىأربهههاح تعتبهههر مهمهههة وتهههؤثر 

 هيئههة العاليههة والمنوههورة فههي موقههع األسهههم السههعودي تههوجههم إلههى المصههادر المعلومههاس ذاس ال قههة
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أمها  .البهثالصادرة مهن النوهراس ا قتصهادية فهي التل زيونهاس  أو األخبار تداول وموقع المال سوق 

( ههههدفص إلهههى اختبهههار مهههدى من عهههة المعلومهههاس المحاسهههبية لمتخهههذي القهههراراس 2007)حمهههزة دراسهههة 

 ا تسههاقا سههت مارية بالوههركاس المدرجههة فههي السههوق عمههان لهه وراق الماليههة. وكههذلك اختبههار مههدى 

، ولتحقيههق أهههداف الدراسههة قههام السههنوية الماليههةالتقههارير لمعلومههاس الههواردة فههي القههوائم و لوالتجههان  

والتهي يعتمهد عليهها  للمعلومهاس الهواردة فهي القهوائم والتقهارير الماليهة للوهركاساء تحليهل الباحث بإجر 

توصهلص الدراسهة إلهى و ل وراق المالية، ن في ترشيد قراراتهم ا ست مارية في سوق عمان يالمست مر 

ير القهوائم والتقهار  فهي وجود تباين بين هذه الوركاس في جودة المعلوماس المحاسبية الم صح عنهها

الدراسة بضرورة إلزام تلهك الوهركاس باإلفصهاح عهن المعلومهاس المالئمهة والكافيهة  أوصص، و المالية

لمعلومههاس الههواردة فههي القههوائم الترشههيد قههراراس ا سههت مار فههي هههذا السههوق و ههرورة أتسههاق وتجههان  

دور  تو ههيح( بدراسههة ل2007)ن و وآخر وقههام زيههود والتقههارير الماليههة للوههركاس المدرجههة فههي السههوق.

ولتحقيهق أههداف  ،اإلفصاح المحاسهبي فهي سهوق عمهان له وراق الماليهة فهي ترشهيد قهرار ا سهت مار

الدراسهههة اعتمهههاد البهههاح ين علهههى المهههنهج الوصههه ي التحليلهههي مهههن خهههالل تتبهههع واسهههتقاء مهههادة الدراسهههة 

وتحليلهههها واسهههتخالص النتهههائج باإل هههافة إلهههي مهههنهج دراسهههة المضهههمون مهههن خهههالل دراسهههة بعههه  

ع والمصادر المتعلقة باألسواق المالية واإلفصاح المحاسبي ومراجعهة بعه  الدراسهاس ومهن المراج

خههالل التعههرف علههى واقههع العمههل فههي سههوق عمههان لهه وراق الماليههة، وذلههك با عتمههاد علههى أسههلوب 

توصهههلص الدراسهههة إلهههى عهههدة نتهههائج أهمهههها : انهههه كلمههها زاد لهههة وا سهههتبيان لجمهههع المعلومهههاس، و المقاب

ي التقههارير الماليههة زادس فعاليتههها فههي ترشههيد القههراراس ا سههت مارية، وتضههمنص الدراسههة اإلفصههاح فهه

انه لكي تكون  المعلوماس أك ر مالئمة لترشيد قراراس ا سهت مار،  :مجموعة من التوصياس أهمها

فإنها يجب أن تنور على فتراس دورية قصيرة حيث يعتبر التقريهر الوههري ههو األك هر أهميهة يليهه 

( 2007ومههن جانبههه قههام الباح ههان مهنههدى وصههيام ) ع السههنوي ثههم النصههو السههنوي ثههم السههنوي.الربهه
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معرفة مدى تلبية المعلومهاس الهواردة فهي التقهارير الماليهة السهنوية  حتياجهاس المسهت مرين، لدراسة ب

 علىاستبانةتوزيعأهداف الدراسة تم  وقياس مستوى اإلفصاح المحاسبي في هذه التقارير، ولتحقيق

نتههائج أهمههها:  ، وتوصهلص الدراسههة إلهىاألفههراد والمحللههين المهاليين والمسههت مرينعينهة  مههن الوسهطاء 

أن هنههاك توافههق بههين مسههتوى إفصههاح الوههركاس عههن البنههود المعلومههاس فههي تقاريرههها السههنوية وبههين 

لماليهة األهمية النسبية لهذه البنود، وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى اإلفصهاح فهي التقهارير ا

وبين إجمالي األصول وحجم المبيعاس السنوية وعدد المساهمين، كما أن هناك عالقهة ذاس د لهة 

إحصهائية بهين مسههتوى اإلفصهاح فهي التقههارير الماليهة وأسهعار األسهههم السهوقية فهي تههاريخ نوهر هههذه 

إلهههى بيهههان مهههدى التهههزام الوهههركاس  صههههدف (2009وفهههي دراسهههة أخهههرى قهههام بهههها حويطهههاس) التقهههارير.

،  2004المسههاهمة العامههة األردنيههة بمتطلبههاس اإلفصههاح الصههادرة عههن هيئههة األوراق الماليههة لسههنة

كما هدفص أيضًا إلى معرفة مدى التحسن في مستوى اإلفصهاح نتيجهة تطبيهق ههذه التعليمهاس قبهل 

باسههههت ناء  2006 وحتههههى سههههنة 2002متههههدس فتههههرة الدراسههههة مههههن سههههنة ا. حيههههث إصههههدارها وبعههههدها

الماليهة المتم لهة بإجمهالي األصهول ونسهبة  علومهاسبهين الم العالقهة اختبهار، وكذلك إلهى 2004سنة

المديونية ونسبة السيولة ومعدل العائهد علهى ا سهت مار ونسهبة الربحيهة ومسهتوى اإلفصهاح ال علهي، 

بيعههة النوههاط وحجههم باإل ههافة إلههى اختبههار العالقههة بههين خصههائص المرتبطههة بالبيئههة والمتم لههة بط

المتعههدد وكههذلك اختبههار  ا نحههدار. وباسههتخدام أسههلوب ال علههي اإلفصههاح جعههة ومسههتوى اشههركة المر 

ولكوسههون واختبههار كههاي تربيههع، أظههههرس نتههائج الدراسههة تحسههن فهههي مسههتوى اإلفصههاح خههالل فتهههرة 

لهة ، كمها تبهين وجهود عالقهة ذاس د 2006الدراسة حيث بلع أعلى مستوى إفصاح فعلي فهي سهنة 

( 2010ههدفص دراسههة زبيههدي)بينمهها . الماليههة ومسهتوى  اإلفصههاح ال علهيعلومهاس إحصهائية بههين الم

التعههرف علههى أثههر المعلومههاس المحاسههبية علههى قههراراس ا سههت مار فههي األسهههم فههي سههوق عههراق إلههى 

، وبينههص نتههائج الدراسههة بههأن المسههت مرين يههدركون أهميههة المعلومههاس المحاسههبية عنههد وراق الماليههة لهه
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اتخاذ قراراهم ا ست ماري، كما أنهم يهدركون بهان هنهاك معلومهاس غيهر المعلومهاس المحاسهبية ذاس 

تهههأثير كبيهههر علهههى قهههراراتهم ا سهههت مارية وههههي نصهههائح الوسهههطاء ونوهههراس السهههوق، وأن المسهههت مرين 

مراجهههع وتقريهههر مجلههه  اإلدارة علومهههاس المحاسهههبية بوهههكل كبيهههر، حيهههث أن تقريهههر اليسهههتخدمون الم

فههي قههراراس التههداول بأسهههم الوههركاس فههي سههوق عههراق لهه وراق  للوههركاس المدرجههة تههؤثر تههأثيرًا كبيههراً 

( لقيههاس جهههودة المعلومههاس المحاسهههبية التههي تحتويهههها 2011بههن سهههليمان ) وجاءس محاولهههةالماليههة.

السههنوية التههي تصههدرها الوههركاس السههعودية المسههاهمة، وذلههك بههالتطبيق علههى عينههة التقههارير الماليههة 

م. باسهههههههههتخدام 2009 إلهههههههههى  1991فتهههههههههرة مهههههههههنمهههههههههن الوهههههههههركاس السهههههههههعودية المسهههههههههاهمة خهههههههههالل 

(.  ولتحقيق أهداف الدراسهة اعتمهد الباحهث علهى المهنهج التحليلهي ا ختبهاري 1997)Basuنموذج

اإلطههار ال كههري للدراسههة وتحديههد متاليههراس الدراسههة وأثرههها  الههذي يعتمههد علههى أدبيههاس المحاسههبة لبنههاء

حيههث أن الدراسههة تركههز علههى التاليههر فههي الههدخل)بياناس قائمههة  ، علههى جههودة المعلومههاس المحاسههبية

توصلص الدراسة إلى أن المعلوماس المحاسبية التي ت صهح عنهها و الدخل، وقائمة المركز المالي(، 

 لية تتسم بجودة معقولة.الوركاس السعودية في القوائم الما

 -:ومن استعراض الدراساس السابقة يمكن استخالص بع  النتائج على النحو التالي

هذه الدراسة عن الدراساس السابقة باسهتخدام أسهلوب المقابلهة الوخصهية كوسهيلة لجمهع  ستميز  -1

 اس الدراسة.انبي

أن هنهههاك معلومهههاس تاريخيهههة مدرجهههة فهههي القهههوائم الماليهههة إلهههى أن الدراسهههاس السهههابقة خلصهههص  -2

 .قرار ا ست ماري  علىوأخرى غير موجودة في القوائم المالية ولكنها تؤثر 

أن المعلومهاس المحاسههبية ذاس أهميههة قصهوى لههدى المسههت مر عنههد اتخهاذ قراراتههه حيههث أن هههذه  -3

ممها يؤكهد أهميهة إجهراء  ،في تحقيق الك اءة وال اعلية للقرار ا ست ماري  هاماً  المعلوماس تلعب دوراً 
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حيههث تههم ا سههت ادة مههن الدراسههاس لليبيههة وعلههى سههوق األوراق الماليههة، الدراسههة الحاليههة فههي البيئههة ا

 ولكن مع ا ختالف في بيئة الدراسة. ، السابقة في تكوين فكرة هذه الدراسة في صياغة الموكلة

ـــررات ا 1-2 يعتبهههر مو هههوع أثهههر اإلفصهههاح عهههن المعلومهههاس المحاسهههبية وغيهههر  -لدراســـة:مب

المحاسبية على قراراس ا ست مار من الموا يع الهامة التي تخدم بيئة األعمال فهي سهوق األوراق 

الماليههة فههي ليبيهها، حيههث يعههد هههذا السههوق األداة الجيههدة  للمسههت مرين الههذين يرغبههون فههي التخصههيص 

المتاحههة لههديهم، األمههر الههذي يتطلههب تههوفر المعلومههاس المحاسههبية المتعلقههة  الكههوء للمههوارد الماليههة

بالوركاس التي تتداول أسهمها فهي السهوق حتهى يهتمكن ههؤ ء مهن ترشهيد قهراراتهم وتحقيهق األربهاح 

(. كمهها أن درجههة الههوعي ا سههت ماري بههين المسههت مرين فههي 2003المتوقعههة علههى اسههت ماراتهم)ملحم،

سهواق األوراق الماليهة للبلهدان أسواق األوراق المالية للبلهدان المتقدمهة تختلهو عهن المسهت مرين فهي أ

الناميههة، ويعههود السههبب فههي ذلههك إلههى الكميههة الهائلههة مههن المعلومههاس التههي تتههوفر للمسههت مرين فههي 

وراق المالية تقوم أسواق األو البلدان المتقدمة، حيث تقوم الوركاس بنور تقاريرها المالية الم صلة، 

أمها فهي البلهدان  ،المالية لكهل الوهركاس المسهجلة لهديها فهي الصهحو المتخصصهةعلوماس بنور الم

النامية فت تقر أسواق األوراق المالية إلى تلك الك اءة بسبب النقص الوديد في المعلومهاس المتاحهة 

عهههن المعلومهههاس ثهههر اإلفصهههاح ألهههدى المسهههتخدمين. وبالتهههالي فهههان مبهههرر ههههذه الدراسهههة ههههو معرفهههة 

 محاسبية على قراراس ا ست مار.الالمحاسبية وغير 

للمعلومههاس  سههيما إذا  هامههاً  التقههارير الماليههة مصههدراً القههوائم و تم ههل  -مشــكلة الدراســة : 1-3

ن عنهههد اتخهههاذهم لقهههراراس و احتهههوس علهههى المعلومهههاس النوعيهههة والكميهههة التهههي يعتمهههد عليهههها المسهههت مر 

سههوق تتوقههو علههى تههوفر المعلومههاس ال(، كمهها إن ك ههاءة 2009،حويطههاسا سههت مار فههي األسهههم )

فصههاحاس يكههون لههها تههأثير كبيههر علههى إلوهههذه ا ،المحاسههبية لجميههع المسههت مرين بتكههاليو منخ ضههة

سهههلوك المسههههت مرين فيمهههها يتعلههههق بوههههراء وبيههههع األسهههههم فههههي سههههوق األوراق الماليههههة. كمهههها أن بعهههه  
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في الدول النامية، يواجهون موكلة عدم المقدرة على  ةاصالمست مرين في سوق األوراق المالية، خ

اتخههههاذ القههههرار ا سههههت ماري السههههليم، أمهههها نتيجههههة لعههههدم فهههههم المسههههت مر للمعلومههههاس المحاسههههبية التههههي 

تتضههمنها القههوائم الماليههة للوههركاس المدرجههة فههي سههوق األوراق الماليههة، وأمهها نتيجههة لعههدم ك ايههة تلههك 

مسههت مر يعتمههد علهى خبرتههه الوخصههية أو علههى مصههادر خارجيههة المعلومهاس، األمههر الههذي يجعههل ال

في توجيه قراره ا ست ماري، وبالتالي فان هذا ا لقرار لن يبنى على أس  علميهة سهليمة ممها يهؤثر 

 على القراراس ا ست مارية. في بع  األحيان سلباً 

اإلفصهاح عههن  أثهربنهاء علهى مها تقهدم فانهه يمكهن تحديهد موهكلة الدراسهة فهي محاولهة التعهرف علهى 

المعلومههاس المحاسههبية وغيههر المحاسههبية علههى قههراراس ا سههت مار فههي أسهههم الوههركاس المدرجههة فههي 

 -سوق األوراق المالية الليبي. ويمكن صياغة موكلة الدراسة في مجموعة من التساؤ س هي:

ليبهي  تخههاذ ههل تك هي المعلومهاس المحاسههبية المتهوفرة للمسهت مرين فهي سههوق األوراق الماليهة ال -1

 قراراتهم ا ست مارية؟ 

 ميهههة المعلومهههاس المحاسهههبية التهههين فهههي سهههوق األوراق الماليهههة الليبهههي أهو ههههل يهههدرك المسهههت مر  -2

 تتضمنها القوائم المالية  تخاذ قرار ا ست مار؟

 ن المعلوماس المحاسبية وغير المحاسبية في ترشيد قرار ا ست مار؟و هل يستخدم المست مر  -3

 قرار ا ست مار ؟ هناك معلوماس أخرى تؤثرعلىهل  -4

 -وقد تم صياغة فر ياس الدراسة على النحو التالي:

  ت ههههي المعلومههههاس المحاسههههبية الم صههههح عنههههها فههههي القههههوائم الماليههههة السههههنوية  -ال ر ههههية األولههههى:

 للوركاس احتياجاس المست مرين.

ماليهههة الليبهههي أهميهههة المعلومهههاس فهههي ن فهههي سهههوق األوراق الو   يهههدرك المسهههت مر  -ال ر ههية ال انيهههة:

 ترشيد قراراس ا ست مار.
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 ن المعلوماس المحاسبية في ترشيد قراراس ا ست مار.و   يستخدم المست مر  -ال ر ية ال ال ة:

على قهرار الواردة في القوائم المالية تؤثر   توجد مصادر أخرى غير المعلوماس  -ال ر ية الرابعة:

 ا ست مار.

 -هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى -لدراسة :أهداف ا 4 -1

 ك اية المعلوماس الواردة في القوائم المالية باحتياجاس المست مرين. تحديد مدى-1

تحديههههد مههههدى إدراك المسههههت مرون فههههي سههههوق األوراق الماليههههة الليبههههي بأهميههههة المعلومههههاس عنههههد  -2

 اتخاذهم لقرارهم ا ست ماري.

 استخدام المست مر في سوق األوراق المالية للمعلوماس عند اتخاذ قرار ا ست مار. تحديد مدى -3

علهههى مصهههادر المعلومهههاس التهههي يسهههعى المسهههت مرين الحصهههول عليهههها عنهههد اتخهههاذهم التعهههرف  -4

 لقرارهم ا ست ماري.

 -تأتي أهمية الدراسة من ا عتباراس التالية: -: أهمية الدراسة 5 -1

األوراق المالية في ليبيا إحدى اآللياس الهامهة لتجميهع وتوجيهه المهوارد والمهدخراس يوكل سوق  -1

 المالية وتوظي ها في الموروعاس ا ست مارية.

لمعلومههاس المحاسههبية وغيههر المحاسههبية علههى ل ثههر اإلفصههاحعن ا تتنههاول الدراسههة الههدور الهههام -2

 .األسهمقراراس ا ست مار في 

 للمست مرين.وغير المحاسبية  بيان أهمية المعلوماس المحاسبية  -3

لليبيهههة يضههه ي أهميهههة لههههذه قلهههة الدراسهههاس السهههابقة حهههول مو هههوع الدراسهههة فهههي بيئهههة األعمهههال ا -4

 الدراسة.
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 تحقيق أهداف الدراسةول. ا ستقرائي ا ستنباطيتم استخدام المنهج  -:منهجية الدراسة 1-6

، وذلهك مهن خهالل مراجعهة مها ال انويهة مصهادرالو  األوليهة تم ا عتماد على مجموعة مهن المصهادر

تهم تجميهع ة المتخصصهة بمو هوع الدراسهة، كمها يمكن التوصل إليه من المراجع والهدورياس العلميه

تههم ، فهراد عينهة الدراسهةأإجهراء المقهابالس الوخصهية مههع  مههن خهالل  فهي الدراسهة الميدانيهة البيانهاس

 مههههن أجههههل تحليههههل البيانههههاس، التكههههراراسالنسههههب المئويههههة و  اسههههتخدامب ،اإلحصههههاء الوصهههه ي اسههههتخدام

 .ول إلى نتائج الدراسةلوصل

  -تم ل محدداس البحث في المحدداس اآلتية: -:حدود ونطاق الدراسة 1-7

 الليبي.     الدراسة على الوركاس المدرجة في سوق األوراق المالية تقتصر -

لخدمههة أغههراض الدراسههة وتحقيقههًا ألههدافها، تههم تقسههيمها إلههى أربعههة  -محتويــات الدراســة: 1-8

 -فصول كالتالي:

 .لدراسةل اإلطار العام -ال صل األول:

 اإلفصاح والمعلوماس المحاسبية وغير المحاسبية. -:ال صل ال اني

 .بياناس الدراسةمنهجية الدراسة وتحليل  -ال صل ال الث:

 المقترحة.النتائج والتوصياس  -ال صل الرابع:
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 المبحث األول

 اإلفصاح المحاسبي

التي تقي  أداء الموروعاس  حاسبيةتعتبر المحاسبة المصدر الرئيسي للمعلوماس الم -مقدمة:

وتبين أو اعها المالية. وتعتبر المعلوماس التي تقدمها المحاسبة من  من ما يعتمد عليه 

القراراس  واتخاذالمست مرين وك ير من الجهاس واألفراد في معرفة الحقائق المالية عن الموروعاس 

لن اإلفصاح المحاسبي هو محصلة أداء و فيها أو التعامل معها. ا ست مارالمتعلقة بإدارتها أو 

كل  األحداث  المالية  والتقرير علىللعملياس المحاسبة ال الثة القياس والتحقق  المن ذةالطرق 

لتحقيق الالرض من المحاسبة، حيث أن مهمتها هي تقديم المعلوماس المالية النافعة عن الوركاس 

رغم من أن العملياس السابقة تطبق على إلى األطراف ذاس المصلحة في هذه الوركاس. وعلى ال

، غير أن طرق تن يذها تختلو وفقًا اقتصاديكل األحداث المالية لنواط الموروع في أي نظام 

 واختالففي محصلة أداء تلك الطرق  ا ختالفالسائد وبالتالي يتوقع  ا قتصاديلطبيعة النظام 

 (.1992، محمدالسائدة) ا قتصاديةالظروف 

العديد من الوركاس األمريكية العمالقة بسبب المواكل الناجمة  انهارسم 2001نة في نهاية س

في مجال قطاع   Enronبتطبيق اإلفصاح المحاسبي ومن أشهرها شركة إينرون  ا لتزامعن عدم 

في قطاع  Zeroxوشركة زيروك   ا تصا سفي  قطاع  World Com الطاقة وشركة وركوم

وأن السبب المباشر في  .(2008،عبيدل دوية وغيرها) Mercمعداس الطباعة وشركة ميرك 

تدهور األو اع المالية لتلك الوركاس هو تواطؤ أحدى عمالقة شركاس المراجعة وهي شركة 

الذي نتج عن وجود تالعب من جانب  ،آرثراندرسون في أخ اء حقيقة الو ع المالي للوركاس

 (. 2004، عبد العزيزورة)إدارة تلك الوركاس في التقارير المالية المنو
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تختلو وجهاس النظر حول م ههوم وحهدود اإلفصهاح عهن  -ماهية اإلفصاح المناسب: 2-1

مهههن  ،أساسهههاً  ،ا خهههتالفالمعلومهههاس الواجهههب توفيرهههها فهههي البيانهههاس الماليهههة المنوهههورة. وينبهههع ههههذا 

هههها كهههل يهههنعك  علهههى الزاويهههة التهههي ينظهههر مهههن خالل التهههيمصهههالح األطهههراف ذاس العالقهههة  اخهههتالف

عهن إعهداد البيانهاس الماليهة المنوهورة مه اًل وههو إدارة  المسهئولطهرف نحهو الموهكلة. فنظهرة الطهرف 

بالضهههرورة مهههع نظهههرة مهههن يهههدقق ههههذه البيانهههاس وههههو  تلتقهههيالوهههركة حيهههال موهههكلة اإلفصهههاح قهههد   

أيضهًا مهع  تلتقهينظهرة مهن يسهتخدمها. كمها أن نظهرة ههؤ ء جميعهًا قهد   مهع أو  ،المراجع الخارجي

وهيئاس األسهواق  المركزية المحاسبة.والمصارفنظرة جهاس الرقابة واألشراف على المهنة كديوان 

 (.2004،محمدالمهنية ) والمجاميع المالية

في ترشيد س فعاليتها اإلفصاح في التقارير المالية زاد ( بأنه كلما زاد2007وآخرون) زيود ويؤكد

على أرقام مقارنة لعدة سنواس زادس ك اءة البياناس والمعلوماس  كلما اشتملص التقاريرالقراراس، و 

 ومالئمتها لخدمة توقعاس المست مرين عن أداء الوركاس مستقباًل.

المست مرين ي همون المعلوماس التي تتضمنها القوائم  بان( 2011)عبد الحسين بينما يرى 

أنهم يرغبون في الحصول على  والتقارير المالية للوركاس العراقية المدرجة في السوق، كما

ست ماري أفضل من وجهة ا معلوماس محاسبية إ افية وت صيلية قد تساعدهم في اتخاذ قرار

 نظرهم. 

كلمة تعني  بأنهيمكن تعريف اإلفصاح في اللالة  -مفهوم اإلفصاح المحاسبي: 2-1-1

المحاسبي يعني الكوو عن المعلوماس المالية وغير  ا صطالح، وفي واإلفواءالكوو والتبيان 

 (.2005،أبو نصار وذنيباسوالمهتمين بالوركاس) المالية وبيانها في تقارير تقدم للمست دين

( بأن المعلوماس غير المالية   توتق مباشرة من القوائم المالية، وتومل 2004)مصط ىويوير 

العميل،  ر اءلالعامة، والتاليراس التكنولوجية  ةا قتصاديالظروف  -العديد من العوامل م ل:
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وطرح منتجاس جديدة بواسطة المنافسين وغيرها. أما المعلوماس المالية يتم الحصول عليها 

أرصدة الحساباس والمجاميع الجزئية والكلية لعناصر  -مباشرة من القوائم المالية، وم ال ذلك:

 .األصول والخصوم والنسب المالية وغيرهاالقوائم المالية كهامش الربح وصافي الدخل و 

( فقد عرفص اإلفصاح بأنُه الكوو عن المعلوماس التي 1998أما هيئة األوراق المالية األمريكية)

عرف (.و 2004،قضاةسعر الورقة المالية) تهم المست مرين. وهي المعلوماس التي تؤثر على

المحاسبية المقبولة، ويتعلق ذلك  للمبادئاإلفصاح بأنه" عرض للقوائم المالية بكل و وح طبقًا 

مهندى بوكل المعلوماس الواردة بالقوائم المالية وتصني ها ومعاني المصطلحاس الواردة فيها")

 (.2007، وصيام

 المبادئأن اإلفصاح يعتبر أحد  (2001)فضليرى  -:أنواع اإلفصاح المحاسبي 2-2

بإحدى الوظائو الرئيسية   رتباطهالمهمة التي يرتكز عليها العمل المحاسبي المعاصر، وذلك 

؛ فعن طريق اإلفصاح يتم إعداد التقارير المالية و تعميمها، ا تصالللمحاسبة وهي وظي ة 

حاجاس مستخدميها من المعلوماس المحاسبية التي تصور بدقة األحداث  إشباعبهدف 

تعرض المعلوماس التي تعلن عن خطط و ي أثرس بالوركة خالل مدة النواط الت ا قتصادية

 اإلدارة المستقبلية وتوقعاتها.

كما أن عملية عرض البياناس المالية واإلفصاح عنها من األمور األساسية التي تساعد اإلدارة 

ة، وذلك عن في التحقق من الربحية والسيولة وغيرها. وحتى تكتمل المن عة المتوقعة من المحاسب

طريق تحليل البياناس المالية وت سيرها فال بد من أن تكون البياناس المالية مصن ة بوكل يت ق 

مع المعايير المحاسبية، ويجب أن يتم اإلفصاح بوكل كامل ومناسب عن جميع المعلوماس التي 

نصار  أبوتعتبر  رورية من أجل فهم البياناس المالية والمساعدة في تحليلها وت سيرها)

 (.2005،وذنيباس
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في األوراق المالية بص ة عامة واألسهم بص ة  ا ست مارقرار  بأن (2006)الرحمن عبد ويؤكد

خاصة من القراراس التي تعتمد أساسًا على توفير الك ير من البياناس والمعلوماس المحاسبية 

 .وغير المحاسبية

 -النحو التالي:ويمكن تو يح أنواع اإلفصاح بحسب أساس التقسيم على 

 -معلومات التي يجب اإلفصاح عنها:أنواع اإلفصاح بحسب حجم ال -2-2-1

تم ل المعلوماس المحاسبية األداة التي ترفع من ك اءة المست يدين عند اتخاذ قراراتهم. وذلك من 

لهذه المعلوماس، إذ تعمل المعلوماس المحاسبية على تخ ي  حالة  اإلعالميخالل المحتوى 

تأكد لدى المست مر حيال تردده في اتخاذ القرار. ويتم توفير ت اصيل المعلوماس المحاسبية عدم ال

ألصحاب القراراس من خالل اإلفصاح عن كافة البياناس الضرورية سواء كانص مالية أو غير 

مالية وذلك من أجل مساعدة مستخدمي القوائم المالية في الحصول على البياناس التي 

إن التقارير المالية تم ل رسالة إعالمية تركز على اإلفصاح وا تصال من خالل يحتاجونها. إذ 

قاقيش ما تحويه من معلوماس ذاس ش افية تلعب دورًا هامًا في ترسيخ دعائم ا ست مار)

 (.2009،وبطاينة

( بان البياناس المالية المنوورة توكل مصدرًا هامًا  ستخالص 2010)صالحوخلصص دراسة 

المناسبة  تخاذ القراراس المالية سواء في مجال ا ست مار أو في مجال ا قتراض.  المعلوماس

كما أن متطلباس اإلفصاح الكافي والمناسب الواجب توفيره في تلك البياناس عند نورها في 

الصيالة المتعارف عليها وهي" البياناس المالية متعددة األغراض" تستلزم أيضًا مراعاة ا ختالف 

ألهمية المحتوى المعلوماتي للبنود المعلوماس الم صح عنها في كل بيان منها على حدة، النسبي 

 وذلك من وجهة نظر ال ئة المستخدمة لها في اتخاذ القراراس.
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تعليماس  بان( التي طبقص في البيئة األردنية 2005)أبو نصار وذنيباس بينما توير دراسة 

م تساهم في تحسين نوعية وحجم 1998ة لسنة اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالي

المعلوماس التي يتم اإلفصاح عنها من قبل الوركاس المدرجة، مما يساعد في تحسين عملية 

 اتخاذ القراراس با عتماد على هذه البياناس. 

ويوير  استخدامايعتبر اإلفصاح الكافي أك ر الم اهيم  -اإلفصاح الكافي: -2-1-1 -2

من المعلوماس الذي يلزم اإلفصاح عنه حتى تكون القوائم المالية غير  إلى الحد األدنى

ويجب عدم حذف أو كتمان أية معلوماس جوهرية أو ذاس من عة  .(2007، لط يمضللة)

 (.  2009،حنانللمست مر العادي)

مستخدمي المعلوماس وبناًء عليه فإن هناك  احتياجاسن اإلفصاح الكافي يعتمد على تلبية ول

: هو األولالخيار  ؛خيارين يجب على الوركاس مراعاتها عند اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية

 إعطاءكل مستخدمي المعلوماس بوكل عادل، والخيار ال اني: هو  ا عتباراهتماماساألخذ في 

اس. كما يمكن نور نوعين من التقارير مجموعة معينة من مستخدمي المعلوم  هتماماسأفضلية 

المالية، األول مختصر يحتوي على الحد األدنى من المعلوماس وموجه لجميع مستخدمي القوائم 

المالية، وال اني م صل يحتوي على ت صيل العملياس والبنود وموجه لبع  مستخدمي القوائم 

 (.2005وآخرون، صالحومصالحهم)  هتماماتهمالمالية وفقًا 

( التي أجريص في البيئة األردنية بأن حجم المعلوماس 2007)مهندى وصيام أظهرس دراسة و 

الم صح عنها ونوعيتها في التقارير المالية السنوية للوركاس المساهمة العامة الصناعية األردنية 

تساهم في تعيين أسعار األسهم السوقية لهذه الوركاس. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن مستوى 

ة المست مرين في الوركة ولدارتها ويؤدي إلى تحسين قبول األسهم في اإلفصاح الكافي يزيد من ثق

السوق، كما يقلل اإلفصاح المناسب من التذبذب غير منطقي في أسعار األسهم. وتعمل 
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المعلوماس الواردة في التقارير المالية السنوية عمومًا والمعلوماس المستقبلية خصوصًا على التقييم 

بقراراس ا ست مار. ويساعد اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية بصورة الدقيق في التنبؤ الخاص 

ت صيلية ودقيقة على التعرف إلى درجة المخاطرة المحيطة با ست ماراس وهذا بدوره ينعك  على 

 أسعار األوراق المالية.

( 2007) مهندى وصيام( التي طبقص في البيئة العراقية مع دراسة 2001)فضل وتت ق دراسة 

توفير اإلفصاح الكافي في األرقام المحاسبية التي تنورها الوركاس في تقاريرها المالية م ل بأن 

األرباح المحققة واألرباح الموزعة والسياساس المحاسبية والمعلوماس المتعلقة بتنبؤاس اإلدارة 

 دها. أهمية في تحديد أسعار األسهم في السوق المالي والتنبؤ بعوائلها وغيرها من المعلوماس 

بان حجم ونوع اإلفصاح يختلو باختالف نواط الوركة،  Alshammari(2013ويرى )

من الوركاس الخدمية في سوق عن تقاريرها وقوائمها المالية  اً إفصاح أك روركاس الصناعية فال

 وراق المالية.ل كويص ال

( بأنه يجب اإلفصاح عن 2005)وآخرون  صالحيرى  -اإلفصاح العادل: -2-2-1-2

جميع المعلوماس المتاحة عن الوركة لكل مستخدمي هذه المعلوماس بوكل عادل دون ترجيح 

حيث يعتبر الهدف من نور المعلوماس المالية هو ت ادي  ،ك ة إحدى الطوائو على األخرى 

بجاد في المعلوماس المتوفرة لمستخدمي المعلوماس وتوجيع م هوم العدالة. يؤكد ا ختالفاس

( بأن تحيز لجهة محددة من مستخدمي المعلوماس المحاسبية يؤدي إلى زعزعة ال قة 2007)

عنصر المخاطرة فيه ويعرض  ارت اعبالسوق لعدم مصداقية التعامالس فيه، مما يؤدي إلى 

والتناقص، وهذا يوكل عامل طرد  التآكلرؤوس األموال المست مرة في األسواق المالية إلى خطر 

 .ويخل بال قة في السوق  لهذه األموال
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( بان المست مرون يرون صعوبة في الحصول على القوائم 2011)عبد زيدوأظهرس نتائج دراسة 

 التقارير المالية وأن إداراس الوركاس   تظهر جميع المعلوماس في هذه التقارير.

 يوير اإلفصاح الكامل إلى مدى شمولية التقارير -اإلفصاح الكامل )التام(: 2-2-1-3

مستخدمي تلك  راراستأثير محسوس على ق ذاس معلوماسالمالية وأهمية تالطيتها ألي 

 .(2009،حنان)التقارير

بأن تزويد المستخدمين بكافة المعلوماس، قد يؤدي أحيانًا لوجود زخم  (2009)حويطاس ويرى 

في المعلوماس وهذا غير مناسب، وحيث أن المعلوماس غير المهمة قد تخ ي المعلوماس المهمة 

وقد تجعل عملية ت سير وتحليل المعلوماس صعبة ومعقدة. و  يقتصر اإلفصاح على الحقائق 

لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر  الالحقةل يمتد إلى بع  الوقائع حتى نهاية ال ترة المحاسبية ب

 .بوكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم

( التي أجريص البيئة األردنية بأن هناك عالقة ذاس د لة 2007)مهندى وصيام أظهرس دراسة 

عنها في التقارير إحصائية بين األهمية النسبية لبنود المعلوماس المحاسبية ومستوى اإلفصاح 

 المالية السنوية المنوورة للوركاس.

 -معلومات التي يجب اإلفصاح عنها:أنواع اإلفصاح بحسب نوعية ال 2-2-2

يعتمد نوع اإلفصاح على كمية ونوعية  المعلوماس الم صح عنها، أوالجهة المستقبلة لإلفصاح، 

ما عدة أنواع كيمكن تقسيم اإلفصاح إلى ، ولذلك و التوريعاس واللوائح المنظمة لعملية اإلفصاحأ

 -:(2011)عبد الرحيم، يلي

يقصههههد باإلفصههههاح الوقههههائي الههههذي يعكهههه   -اإلفصــــاح الوقائي)التقليــــدي(: -2-2-2-1

التقليههههدي لإلفصههههاح المحاسههههبي والههههذي يهههههتم بالمسههههت مر العههههادي الههههذي لههههه درايههههة محههههدودة  ا تجههههاه
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بحيهث تكهون م هومهة  ؛تبسهيط المعلومهاس المنوهورةباستخدام القوائم المالية، وهو يقتضهي بضهرورة 

للمست مر محدود المعرفة مع التركيز على المعلوماس التي تتصو بالمو وعية، والبعد عن تقديم 

السياسهههاس الماليهههة  إيضهههاحالمعلومهههاس التهههي تعكههه  درجهههة كبيهههرة مهههن عهههدم التأكهههد. حيهههث يتطلهههب 

س فهههي السياسهههاس الخاصهههة بهههاإلهالك وتقيهههيم التاليهههرا وليضهههاحالقهههوائم الماليهههة،  أعهههدادالمتبعهههة فهههي 

ر ، والتاليههراس فههي طبيعههة الوحههدة المحاسههبية، والمكاسههب والخسههائر المحتملههة التههي لههها تههأثياألصههول

األحههههههداث التههههههي وقعههههههص خههههههالل السههههههنة  إيضههههههاح وكههههههذلك علههههههى طبيعههههههة النوههههههاط فههههههي المسههههههتقبل،

 (.  2007،لط يالمالية)

الوقائي يت ق مع اإلفصاح الكامل ألنهما ي صحان إلى أن اإلفصاح  (2009)حويطاس ويوير 

 .عن المعلوماس المطلوبة لجعلها غير مضللة للمست مرين الخارجيين

يعكهههه   اإلعالمههههياإلفصههههاح -)المعرفــــي(:اإلعالمياإلفصــــاح التثقيفــــي أو 2-2-2-2

 باعتبارهههاأهميههة المالئمههة  ازديههادالحههديث لإلفصههاح المحاسههبي وقههد ظهههر هههذا النههوع نتيجههة  ا تجههاه

أحدى الخصائص الرئيسية للمعلوماس المحاسهبية لهذلك بهدأس المطالبهة باإلفصهاح عهن المعلومهاس 

القراراس، أي أن نطاق اإلفصاح وفق هذا النهوع لهم يعهد قاصهرًا علهى مجهرد أخهالء   تخاذالمالئمة 

ايههة والخبههرة مسهؤولية اإلدارة ولنمهها أصههبح يتضهمن المعلومههاس التههي تحتهاج إلههى درجههة أكبهر مههن الدر 

وخصوصهههههههههههههًا تلهههههههههههههك التهههههههههههههي يحتاجهههههههههههههها المحللهههههههههههههون المهههههههههههههاليون ووسهههههههههههههطاء  اسهههههههههههههتخدامهافهههههههههههههي 

 (.2008،محمود)ا ست مار

( بأن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر 2009)حويطاس ويقول 

بطرق غير رسمية يترتب عليها مكاسب لبع   اإل افيةالداخلية للحصول على المعلوماس 

 .ل ئاس على حساب فئاس أخرى ا
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ينتقد اإلفصاح  -اح التثقيفي واإلفصاح التقليدي:الموجهة إلى اإلفص االنتقادات

المحاسبي سواء في صورة اإلفصاح التقليدي أم اإلفصاح الت قي ي المعاصر بأنه متحيز لمصلحة 

فئة معينة من المستخدمين، وهم المست مرون الحاليون والمرتقبون أو أسواق المال. فالقوائم المالية 

لحقاس وقوائم ذاس الالرض العام، وما يتبعها من إفصاحاس في صورة هوامش وليضاحاس وم

 ا قتصاديةقراراته    تخاذ افية جميعها تقدم معلوماس لخدمة هذا المست مر ولتكون أساسًا إ

الكافي لمصالح فئاس عديدة تتأثر جوهريًا  ا هتمامحيث أنه يتجاهل أو على األقل   يعطي 

وحتى سياسية ) مالية واقتصادية واجتماعية المعاصرة لها تأثيراس بنواط الوركاس. فالوركاس

أحيانًا( واسعة النطاق، سواء من وجهة نظر العاملين أو المجتمع المحلي الذي تعمل فيه تلك 

فئاس عديدة ذاس مصلحة بإفصاحاس معينة غير تقليدية، و  تتوافر لديها سلطة  هناكالوركاس. 

اتها وأهم هذه قرار  احتياجاتهاواتخاذمقابلة  الالزمةأو سلطتها محدودة للحصول على المعلوماس 

المهنية. )ب( المجتمع المحلي حيث تزاول  واتحاداتهم)أ( العاملون في الوركة  -ال ئاس هي :

أو التنمية  ا قتصاديةالوركة نواطها فيه. )ج( المحاسب القانوني ومتخذوا قراراس التنمية 

 (. 2009ن،حنا.)د( المدافعون عن البيئة وغيرهم)ا جتماعية

ويمكن تو يح  -اإلفصاح بحسب سياسة اإلفصاح عن المعلومات:أنواع  2-2-3

  -كما يلي:أنواع اإلفصاح بحسب سياسة اإلفصاح عن المعلوماس 

أن هذا النوع من اإلفصاح يتم  دون إلزام الوركاس  -:االختياري اإلفصاح  2-2-3-1

ويضيو  باإلفصاح وفقًا لتعليماس اإلفصاح الصادرة عن الجهاس التوريعية والرقابية.

سوف يعمل على تخ ي  عدم العدالة بين  ا ختياري بأن اإلفصاح  (2009)حويطاس
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المست مرين ومن ثم تخ ي  عدم تماثل المعلوماس، ويتحقق ذلك من خالل اإلفصاح عن أكبر 

 قدر ممكن من المعلوماس لخدمة المست مرين.

عههههن  اختياريههههاً إدارة الوههههركاس تسههههعى إلههههى اإلفصههههاح  بههههان(  2007) مهنههههدى وصههههياموقههههد أشههههار 

فههإن كانههص لههديها أخبههار جيههدة فإنههها ست صههح عنههها حتههى تميههز ن سههها عههن  ،المعلومههاس التههي لههديها

 إخ اءهههاالوههركاس التههي لههديها أخبههار غيههر سههارة، ولن كانههص لههديها أخبههار غيههر سههارة فلههن تسههتطيع 

توصههههههلص فههههههي حههههههين .يههههههر صههههههحيحةبأنههههههها ت صههههههح عههههههن معلومههههههاس غو حتههههههى   تتههههههأثر سههههههمعتها 

 .الوركاس التي قد ت صح عنهالسيئة  بأخبارن سعر السهم يتأثر اب Yang (2012)دراسة

أن نور التقارير المالية السنوية للوركاس التي تتضمن معلوماس جديدة عن أدائها، يمكن أن كما 

المعلوماتي للتقارير يساعد المست مرين في تحقيق عوائد غير متوقعة وفقًا لم هوم المضمون 

المالية في ظل السوق غير الكوء، ولذا أدس المعلوماس التي تحتويها التقارير المالية السنوية 

المنوورة إلى تالير في عوائد أسهم مح ظة المست مر، وتوصو تلك التقارير بهأنها ذاس قيمة في 

غير العادية ل سهم التي ترشيد قراراس بيع وشراء األسهم في السوق المالي، حيث أن العوائد 

تتحقق في تاريخ نور التقارير المالية هي في الالالب نتيجة تأثير قراراس المست مرين بالمؤشراس 

وقد  (.2007، فضلالمالية المستمدة من التقارير المالية السنوية للوركاس المدرجة في السوق )

 تمتاز بإفصاح جيد.( بان الوركاس التي تتميز بربحية جيدة 2011عبد الرحيم) أكد

أن وا ههعي السياسههاس المحاسههبية والقههائمين  -:)اإلجبــاري(اإللزامياإلفصــاح  2-2-3-2

حيههث تحههدد هههذه السههلطة الخارجيههة ووا ههعي  ؛اإللزامههي اإلفصههاح علههى سههوق المههال يتحكمههون فههي

السياساس المحاسبية معايير لتحقيق التوحيد المناسب في ممارساس إعداد التقهارير الماليهة، وتهوفر 

 اإللزامههيأيضهًا الحهد األدنهى مههن اإلفصهاح الم قهود فههي حالهة اإلفصهاح الطههوعي. ويعمهل اإلفصهاح 
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(، وبالتهههالي منهههع 2005،محمدة والمسهههت مرين)علهههى تقليهههل عهههدم التماثهههل فهههي المعلومهههاس بهههين اإلدار 

مهنههههههههدى المعلومههههههههاس علههههههههى حسههههههههاب األطههههههههراف الخارجية) اسههههههههتالاللاألطههههههههراف الداخليههههههههة مههههههههن 

 (.2007،وصيام

ن األولى المتطلباس النظامية تيقوة وفعالية نظام اإلفصاح المحاسبي في الدولة على وظي  ويعتمد

وال انية درجة اإللزام. ومهما كانص قوة مجموعة األنظمة الموجودة في الدولة فإنها عديمة ال عالية 

، ملحمبهذه األنظمة) ا لتزامما لم يتوفر لها آلية مالئمة م ل العقوباس القانونية والمهنية لتأكيد 

2003.) 

الوركاس العامة العراقية  التزام( بمحاولة لمعرفة مدى 2012)محمد وفي البيئة العراقية قام 

معظم  التزامبمتطلباس اإلفصاح في التقارير المالية. وخلصص الدراسة إلى نتائج أهمها عدم 

الوركاس العامة بتقديم إفصاحاس مكتملة وفق المتطلباس القانونية، كما   يوجد إلزام قانوني 

 األحداث الجوهرية.  للوركاس باإلفصاح الدقيق عن جميع 

( التي أجريص في البيئة األردنية بأن األرباح المحاسبية 2008)دراغمةبينما توير دراسة 

والتدفقاس النقدية من األنوطة التواليلية دورًا مهمًا في ت سير العوائد السوقية ل سهم، وقد تعزى 

التالير في األرباح  -المحاسبيةقوة العالقة ما بين عوائد األسهم والمتاليراس المحاسبية)األرباح 

التالير في التدفقاس النقدية من النواطاس  -التدفقاس النقدية من النواطاس التواليلية –المحاسبية 

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية( إلى  -العوائد السوقية ل سهم -التواليلية

ة في األردن بتطوير تعليماس اإلفصاح   لسنة توريعية، م ل قيام هيئة األوراق الماليالعوامل ال

م وبخاصة ما ورد فيها من توريعاس حول اإلفصاح اإلجباري عن قائمة التدفقاس النقدية  1998

منذ ذلك التاريخ. وهذا يدل على أن هناك جدوى من اإلفصاح عن قائمة التدفقاس النقدية 

 ملة للقوائم المالية.مة التدفقاس النقدية مكالتواليلية في متن التقارير المالية للوركاس، وأن قائ
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تبرز أهمية  -عدم تماثل المعلومات:ومشكلة  عالقة اإلفصاح المحاسبي 2-3

اإلفصاح المحاسبي في مواجهة موكلة عدم تماثل المعلوماس في سوق المال، الذي يحدث 

في تحقيق عائد   ستخدامهاعندما تتعمد إدارة الوركاس حجب معلوماس معينة عن المست مرين 

غير عادي من األسهم التي يملكونها أو قد تحجب إدارة الوركاس معلوماس تعتقد أنها تضر 

بمركزها التنافسي، وتعد موكلة عدم تماثل المعلوماس المصدر األساسي لزيادة الحاجة لإلفصاح 

 (.2007،مهندى وصيامعن المعلوماس التي يتم نورها في التقارير بمختلو أشكالها)

نقص المعلوماس الذي يرجع لعدم ك اية ما  بأنهاعرفص حالة عدم تماثل المعلوماس في السوق" و 

 (.2008، عبيديحصل عليه المست مر من معلوماس عند اتخاذه قرار ا ست مار في األسهم)

( بان المعلوماس المحاسبية التهي تتضهمنها التقهارير الماليهة المنوهورة للوهركاس 2008)عبيد ويرى 

منهها دون تحمهل  ا سهت ادةعلوماس متاحة بص ة عامة في السوق يمكهن لجميهع المسهت مرين هي م

أي تكل ة، بعك  المعلوماس الخاصهة التهي قهد تكهون فهي بعه  األحيهان معلومهاس داخليهة حصهل 

لين فيههههها، كمهههها قههههد تنههههتج تلههههك و مسههههؤ العليههههها المسههههت مرين بطريقههههة مهههها مههههن إدارة الوههههركة أو أحههههد 

ك ايهة أو غمهوض مها تتضهمنه التقهارير الماليهة مهن معلومهاس بخصهوص أداء المعلوماس مهن عهدم 

وقيمة الوركة، وهو ما يتطلب من المست مرين فهم وتحليهل المعلومهاس الهواردة فهي التقهارير الماليهة 

 للوركاس.

ن مستوى اإلفصاح الكافي يعمل على تخ ي  حالة عدم التأكد ( با2007)مهندى وصيام وأكد 

تقارير المالية من ناحية، وتضييق فجوة عدم تماثل المعلوماس التي لدى اإلدارة لدى مستخدمي ال

وتلك التي لدى مستخدمين من ناحية أخرى، ومن ثم تمكينهم من استقراء مركز الوركاس بوكل 

في أسهم هذه الوركاس. ومن المتوقع  ا ست مارأو سلبًا على  إيجاباً أك ر و وحًا مما ينعك  

مار في أسهم الوركاس التي يكون مستوى إفصاحها أقل ومعلوماتها غير متوفرة أن يكون ا ست 
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بوكل جيد أقل مقدارًا نظرًا  رت اع حالة عدم التأكد وما يترتب عليه من صعوبة التقييم السليم 

 .ألداء هذه الوركاس

صاح ( بان معظم الوركاس المساهمة في السعودية   تقوم باإلف2007)حيزان وأظهرس دراسة 

عن التنبؤاس المالية وأنها تقتصر على إفصاح وص ي مختصر للالاية عن احتمال زيادة 

 زيادة في ا ست ماراس في المستقبل.قباًل أو الخدماس مست

حالة عدم تماثل المعلوماس في السوق دافعًا أساسيًا لقيام إدارة الوركة بعملية إدارة الربح  تعتبرو 

ومن ثم تعظيم مقدار ما تحصل عليه من مكافآس أو إعطاء  ،بهدف زيادة الربح عن الحقيقة

بع  اإلشاراس التي تستهدف من خاللها التأثير على أسعار أسهم الوركة في السوق وخصوصًا 

في ال تراس التي يتسم فيها أداء تلك األسهم بالضعو أو حا س قيام الوركة بطرح أسهم جديدة 

في السوق يمكن أن يدفع اإلدارة إلى توجيه الموارد  في السوق. كما أن عدم تماثل المعلوماس

الموروعاس ذاس صافي  اختيارالمتاحة بصورة قد تؤدي إلى تعظيم قيمة الوركة من خالل 

القيمة الحالية الموجبة الصاليرة والتي تعطي مكاسب أك ر في األجل القصير حتى ولو على 

عدم تماثل المعلوماس بين اإلدارة  حساب تعظيم قيمة الوركة في األجل الطويل. وأن حالة

للتحوط  د  غير م الية استراتيجياسوالمست مرين في السوق يمكن أن تدفع اإلدارة إلى تبني 

المخاطر التي تواجه الوركة، وأهمها مخاطر السوق م ل تالير أسعار المنتجاس ومخاطر تالير 

تلك  واستمرارما يهدد بقاء  أسعار صرف العمالس األجنبية ومخاطر تالير أسعار ال ائدة، وهو

 (.2008، عبيدالوركة في المستقبل)

التوزيعاس يعتبر هامًا من جانب اإلدارة وم يدًا بالنسبة لحملة األسهم فإنه من  استقرارولذا كان 

المتوقع أن يكون استقرار اإليراداس على قدر كبير من األهمية عند اتخاذ قرار توزيعاس األرباح. 

دية المستقرة تقلل من المخاطر وأن التاليراس الم اجئة في األرباح سوف تدفع يراإلإن القوة ا
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يرادية إلوبالتالي يمكن القول أن الوركاس ذاس القوة ا ،اإلدارة نحو تقليل أو منع التوزيعاس

المستقرة يمكن أن تحدد مستوياس توزيعاس مستقرة وبدرجة من ال قة، كما أنها يمكنها أن تعلن 

من خالل تبني دفعاس توزيع أك ر سخاًء وذلك مقارنة بالوركاس ذاس القوة  داتهاإيراعن جودة 

 (. 2009، خلي ةيرادية غير المستقرة)إلا

أنه عادة ما يلجأ صالار المست مرين إلى الوسائل الدفاعية التالية  (2007)مهندى وصيام ويرى 

 نتيجة لعدم تماثل المعلوماس بين ال ئاس المست يدة: 

 متنوعة من األسهم لمدة طويلة. است ماريةتكوين محافظ  -

 في األسهم لوركاس معينة أو من سوق المال ككل. ا تجارمن  ا نسحاب -

يمكن أتباع أحد أسلوبين لتخ ي  من حالة عدم تماثل  بأنه (2007)مهندى وصيام  كما يوير

 -:المعلوماس بين األطراف الداخلية والخارجية

أن اإلفصاح الوامل سوف يعمل على تخ ي  عدم العدالة بين  -:االختياري اإلفصاح  -أ

 المست مرين ومن ثم تخ ي  عدم تماثل المعلوماس في السوق المالي.

إن إدارة الوركاس لن ت صح  -معايير محاسبية ملزمة: إصداراإلفصاح إجباري ب -ب

صاح، لذلك فإن اإلفصاح بالكامل عن المعلوماس التي لديها إذا تركص لها حرية في اإلف

الوركاس على اإلفصاح عن المعلوماس  إلجبارمعايير ملزمة( يكون  روريًا  إصداراإلجباري)

المحجوبة عن المست مرين؛ إذ تعمل المعايير المحاسبية الملزمة على تخ ي  عدم التماثل في 

األطراف  المعلوماس على حساب استالاللالمعلوماس بالتالي منع األطراف الداخلية من 

 .الخارجية
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اإلفصاح المحاسبي تووبه  بان( 2011)إبراهيم والطاهر توصلص دراسة  ةوفي البيئة السوري

العديد من جوانب القصور تقلل من  ك اءته نتيجة لعدم توافر تقارير دورية مناسبة ت ي بأغراض 

في  كا ست مارفي سورية ترتبط غالبًا باألنماط التقليدية  اتجاهاتا ست مارالمست مرين. كما أن 

 العقاراس والودائع المصرفية والمعادن. 

مدى من عة المعلوماس   ختبار( التي طبقص في البيئة األردنية 2005خليل )وحاولص دراسة 

 اختبار بالوركاس المدرجة في سوق عمان المالي، وكذلك ا ست ماريةالمحاسبية لمتخذي القراراس 

والتجان  في التقارير المحاسبية التي تم اإلفصاح عنها من قبل هذه الوركاس.  ا تساقمدى 

وأظهرس الدراسة وجود تباين بين هذه الوركاس في جودة المعلوماس المحاسبية الم صح عنها، 

كاس الدراسة بضرورة إلزام تلك الور  أوصصوأيضًا في نوعية التقارير المحاسبية المستخدمة. و 

في هذا السوق وكذلك  ا ست مارباإلفصاح عن المعلوماس المالئمة والكافية لترشيد قراراس 

بينما قام هذه المعلوماس في هذه الوركاس. أتساق وتجان  التقارير المحاسبية التي تنتج   رورة

لتحقق من مدى أهمية لأجريص في ن   البيئة السابقة  بدراسة (2005)أبو نصار وذنيباس 

م والخاصة بالبياناس الدورية 1998تعليماس اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية لسنة 

للوركاس المساهمة في األردن وذلك من وجهة نظر المراجعين الخارجيين ومعدي البياناس المالية 

والمست مرين، وتبين من نتائج الدراسة أجماع كل من المراجعين الخارجيين ومعدي البياناس 

خدمي القوائم المست مرين على أهمية البنود التي تضمنتها تعليماس اإلفصاح في خدمة مستو 

نتائج الدراسة أن تعليماس اإلفصاح تساعد في تحسين نوعية وكمية  المالية، كما أظهرس

 المعلوماس المنوورة.

ورة للوركاس لدراسة دور التقارير المالية المنو (2008)عبيد وفي البيئة المصرية جاءس محاولة 

دراسة أن نور الالمصرية في تخ ي  حالة عدم تماثل المعلوماس في السوق، وقد أظهرس 
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التقارير المالية للوركاس المصرية وما تحويه من معلوماس   يؤدي إلى تخ ي  حالة عدم 

المست مرين في ت سير وتحليل المعلوماس التي   اختالف تماثل المعلوماس في السوق.أن

تأثير تلك المعلوماس على  اختالفالتقارير المالية المنوورة)خصوصًا الربح( ومن ثم تتضمنها 

معتقداس المست مرين وتوقعاتهم بوأن األرباح المتوقعة في المستقبل ومن ثم التدفقاس النقدية 

المتوقعة في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة تقلب أو تذبذب أسعار األسهم في السوق. 

ن ت سير وتحليل معلوماس التي تتضمنها التقارير المالية بوكل مختلو من قبل المست مرين كما أ

في السوق وما يترتب عليه من زيادة درجة تذبذب أو تقلب أسعار األسهم يعد مؤشرًا على حالة 

مهندى أظهرس دراسة (.2008، عبيدزيادة حالة عدم التأكد في السوق بوأن تلك المعلوماس)

التي طبقص في البيئة األردنية بوجود عالقة ذاس د لة إحصائية بين مستوى  (2007)وصيام

اإلفصاح في التقارير المالية السنوية للوركاس قيد الدراسة وأسعار األسهم السوقية في تاريخ نور 

هذه التقارير. وقد يعود ذلك إلى مساهمة اإلفصاح المحاسبي في رفع مستوى ثقة المست مرين من 

 ي  درجة المخاطر المرتبطة بالقراراس ا ست مارية والتقييم الدقيق للتنبؤ بهذه القراراس خالل تخ

والعمل على تضييق فجوة عدم تماثل المعلوماس بين اإلدارة والمست يدين. مما يترتب على ذلك 

 تحسين قبول أسعار األسهم في السوق. 

بان الزيادة في مستوى اإلفصاح المحاسبي يؤثر على أسعار  Alqudah( 2005) وأكدس دراسة

 .ا ست ماريةترشيد قراراتهم في األسهم في السوق،مما يساعد المست مرين 

الوركاس  تقوم-أسباب اإلفصاح أو عدم اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية: 2-4

منها للتعريف بنجاحها يتعلق السبب األول بحاجة الوركاس خاصتًا الناجحة  ؛باإلفصاح لسببين

لجذب المزيد من المست مرين وتحسين و عها في السوق وتمييزها عن الوركاس األقل نجاحًا. 

الوركاس بالقوانين والتوريعاس والمعايير المهنية النافذة في الدولة  بالتزاموالسبب ال اني يتعلق 



29 

 

سياسة اإلفصاح. الهدف ل اختيارهاالتي تنظم عملية اإلفصاح. كما أن للوركاس هدفين عند 

األول: هو تجنب التكاليو التي قد تحدث نتيجة إلفصاح الوركاس عن بع  المعلوماس والتي 

التدفقاس النقدية الداخلة في المستقبل. فاإلفصاح عن بع  المعلوماس قد  انخ اضقد تؤدي إلى 

اإلفصاح والذي توجع المنافسين على دخول السوق والعمل في ن   مجال الوركاس التي قامص ب

األرباح. وأما الهدف ال اني: هو رغبة الوركاس في تعظيم قيمتها السوقية  انخ اضقد يؤدي إلى 

والحصول على أسعار أعلى ألوراقها المالية في السوق، ويؤثر اإلفصاح عن المعلوماس 

المحاسبية على الوركة التي تقوم باإلفصاح عن المعلوماس أما سلبًا أو إيجابًا بناء على رد فعل 

وآخرون،  صالحة أو متخذي القراراس وبوكل عام المعلوماس المنوورة)ورؤية األسواق المالي

2005 .) 

( إلى التعرف على األسباب والمعوقاس التي 2003)ملحم وفي البيئة السعودية هدفص دراسة 

تحول دون التطبيق الكلي لمتطلباس اإلفصاح المحاسبي اإللزامية من قبل الوركاس المساهمة 

البرامج التعليمية الموجهة لمحاسبي الوركاس في  عو  هناكن بأراسة السعودية. وقد بينص الد

تك يو البرامج بللتعريف بمتطلباس اإلفصاح، وقلة المحاسبين المؤهلين، وتوصي الدراسة 

 المستمرة للتعريف بمعايير اإلفصاح المحاسبي خصوصًا لمحاسبي الوركاس. والتدريبيةالتعليمية 

بأنه في  ظل وجود عوامل توجيع الوركاس على  (2005)أبو نصار وذنيباس وقد أشار 

اإلفصاح وعوامل أخرى تدفع الوركاس إلى عدم اإلفصاح، فإن ترك اإلفصاح إلدارة الوركاس 

يجعل درجة اإلفصاح تخضع لتقدير اإلدارة ومزاجها، مما يؤدي إلى ت اوس اإلفصاح بين 

ة المتعاقبة. لذا تلجأ ك ير من الدول إلى الوركاس المختل ة وللوركة ن سها عبر ال تراس الزمني

، فبالرغم من وجود المعلوماسإلزام الوركاس عن طريق قوانين ت ر ها باإلفصاح عن بع  

 بين البلدان فيما يتعلق بتطبيق هذه المعايير.  اختالفاسالمعايير الدولية إ  أنه توجد 
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وهي المقوماس  ا عتبارفي  اآلتيةومن أجل التاللب على معوقاس اإلفصاح يجب أخذ العوامل 

 األساسية لإلفصاح.

يرتكز اإلفصهاح عهن  -إلفصاح عن المعلومات المحاسبية:المقومات األساسية ل 2-5

 مطرالمعلومههههههاس المحاسههههههبية فههههههي القههههههوائم الماليههههههة المنوههههههورة علههههههى المقومههههههاس الرئيسههههههية التاليههههههة)

 -(:1996،وآخرون 

 المحاسبية.تحديد المستخدم المستهدف للمعلوماس  -1

 تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلوماس المحاسبية. -2

 تحديد طبيعة ونوع المعلوماس المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها. -3

 تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية . -4

 توقيص اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية. -5

هنههاك العديههد مههن ال ئههاس التههي للمعلومــات المحاســبية:تحديــد المســتخدم المســتهدف  -2-5-1

تهههتم بههأمور الوههركة وبالتههالي تحتههاج إلههى معلومههاس تبنههي عليههها عمليههة اتخههاذ القههراراس ذاس الصههلة 

بالوركة، وهذه ال ئهاس تتوهابه فهي حاجتهها إلهى بعه  المعلومهاس، إ  أن هنهاك بعه  المعلومهاس 

األم لههة علههى مسههتخدمي  ومههن.(2005،ر وذنيبههاسأبو نصههادون غيرههها) ةتهههم فئههة أو فئههاس معينهه

ون المالك الحهههههههههههههههههههاليون والمحتملهههههههههههههههههههون، والهههههههههههههههههههدائنون، والمحللهههههههههههههههههههالمحاسهههههههههههههههههههبية: المعلومهههههههههههههههههههاس

تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههتم بالوههههههههههههههههههههههههههههههههههههؤون الحكوميههههههههههههههههههههههههههههههههههههة،ثم الجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههاس التيوالجهاتوالموظ ون،الماليون،

 (.2002،خطيبا جتماعيةوغيرها)

بههههأن الوههههركاس تقههههوم بتزويههههد مسههههتخدمي المعلومههههاس المحاسههههبية  (2005وآخههههرون) صههههالح ويوههههير

قهههههراراتهم وذلهههههك وفقهههههًا للعوامهههههل  اتخهههههاذلمسهههههاعدتهم فهههههي  إجبهههههاري بالمعلومهههههاس بوهههههكل تطهههههوعي أو 
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والقانونيههة. كمهها أن الطلههب علههى المعلومههاس المحاسههبية فههي تزايههد مسههتمر مههن جانههب  ا قتصههادية

القهة التهي تهربط مسهتخدمي المعلومهاس بالوهركاس. نظرًا للع المحاسبيةجميع مستخدمي المعلوماس 

ًا متزايههدة علههى الوههركاس لإلفصههاح عههن طوكمهها أن المهتمههون بالبيئههة بوههكل خههاص مارسههوا  ههالو 

السههلبية لقراراتههها  اآلثههارللحههد مههن  باتخاذهههاأنوههطتها ذاس العالقههة بالبيئههة واإلجههراءاس التههي قامههص 

 .وأنوطتها على البيئة

للمحاسبين القانونين قام بتحديد هوية المستخدم المستهدف بحيث   يبقى لكن المعهد األمريكي و 

محصورًا ب ئة وحيدة معينة فقط من ال ئاس المستخدمة للتقارير المالية. بل يتعدى ذلك ليومل 

مجموعة ال ئاس الرئيسية المستخدمة لهذه التقارير، حيث جاء في أحد تقارير اللجان المنب قة عن 

 :المعهد مانصه

"إن الالرض األساسي للقوائم المالية هو أن تخدم بصورة رئيسية أولئك الذي تكون سلطاتهم 
ومواردهم في الحصول على المعلوماس من مصادر أخرى غير تلك القوائم محدودة،  ولمكاناتهم

، وبناء عليه يجب المنوآسلذا يعتمدون عليها كمصدر أساسي للمعلوماس المتعلقة بنواط 
وائم من حيث الوكل والمحتوى بحيث تخدم األغراض العامة أو العريضة لجميع تصميم تلك الق

 (.374-373،ص ص 1996،وآخرون مطر ال ئاس المستخدمة لهذه القوائم")
 

( التي أجريص في البيئة األردنية بأن تعليماس اإلفصاح 2005)أبو نصار وذنيباس بينص دراسة و 

توفر معلوماس التي تحتاجها ال ئاس المختل ة التي  الصادرة عن هيئة األوراق المالية األردنية

تستخدم البياناس المالية، حيث أن تلك التعليماس تزود بوكل أساسي المست مرين الحاليين 

لهم، أما أقل ال ئاس التي يمكن  الالزمةوالمستقبليين والمحللين الماليين والمقر ين بالمعلوماس 

 ملون بالوركة والجهاس الحكومية. أن تست يد من هذه التعليماس فهم العا



32 

 

تنهوع المعلومهاس ت: تحديد األغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسـبية 2-5-2

التههههي تحتاجههههها األطههههراف المسههههت يدة مههههن التقههههارير الماليههههة، غيههههر أنههههه مههههن الصههههعب تههههوفير كافههههة 

المعلومهههاس التهههي المعلومهههاس  عتبهههاراس ماديهههة أو إحجهههام بعههه  الوهههركاس عهههن اإلفصهههاح لهههبع  

يعتقههد أنههها قههد تههؤثر فههي المركههز التنافسههي، أو لاليههاب إطههار توههريعي إلزامههي، ولن كههل ذلههك وغيههره 

 (.2007، مهندى وصياميعيق اإلفصاح عن كافة المعلوماس التي تحتاجها األطراف المست يدة)

أن المست مرين ( التي طبقص في البيئة األردنية والبيئة العراقية ب2007)فضل  توصلص دراسةوقد 

التقارير المالية للوركاس. القوائم و  يولون أهمية خاصة للمعلوماس التي يتم الحصول عليها من

كما أنهم ينظرون إليها على أنها المصدر الرئيسي الذي يساعدهم في الحكم على أداء الوركة 

الذي يعتمد عليه الحالي والتنبؤ بأدائها المستقبلي، وأن تلك المعلوماس ليسص المصدر الوحيد 

 المست مرين في صنع قراراتهم ا ست مارية في األسهم.

( التي طبقص في البيئة األردنية بأن اإلفصاح عن 2007)مهندى وصيام توير دراسة وفي حين 

المعلوماس الواردة في التقارير المالية السنوية المنوورة للوركاس يعد كافيًا لتلبية احتياجاس 

 المست مرين. 

: تحديــد طبيعــة ونــوع المعلومــات المحاســبية التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا  2-5-3

توهههكل التقهههارير السههههنوية الصهههادرة عههههن الوهههركاس أكبهههر مصههههدر للمعلومهههاس المحاسههههبية التهههي يههههتم 

وتعههههههههد القههههههههوائم الماليههههههههة وفههههههههق مجموعههههههههة مههههههههن المبههههههههادئ والمعهههههههههايير  اإلفصههههههههاح عنههههههههها حاليههههههههًا،

نوهوء مجموعهة مهن القيهود والمحهدداس علهى كهل (. ويترتب على ذلك 2009، حويطاسالمحاسبية)

 (. 1996وآخرون، مطرمن نوع وكمية المعلوماس التي تظهر في تلك القوائم)
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بأن مستوى اإلفصاح ونوعية المعلوماس المنوورة تت اوس بحسب  (2005)الرحمن ويرى عبد 

عية وتوقيص أن تطوير التوريعاس يحسن نو ( ب2009)عقل ويؤكد نوعية وطبيعة نواط الوركاس. 

المعلوماس المالية، بما يمكن مستخدمي المعلوماس المالية من الحصول على تلك المعلوماس في 

 .التوقيص المناسب

( بأن الوركاس الكبيرة تعمد إلى التوسع في اإلفصاح نظرًا 2007)مهندى وصيام يرى بينما و 

ورها. في حين يدعو العدد لتوفر اإلمكانياس لديها لجمع المعلوماس عن أنوطتها المتنوعة ون

الكبير للمساهمين في الوركة إلى نور أكبر قدر من المعلوماس بما يلبي احتياجاس المست مرين 

 الحاليين والمرتقبين.

وبصههههههه ة عامهههههههة يمكهههههههن تقسهههههههيم المعلومهههههههاس التهههههههي يجهههههههب اإلفصهههههههاح عنهههههههها إلهههههههى أربعهههههههة أنهههههههواع 

 -(:2000،مهدوي رئيسية)

المعلوماس التي تتعلق بالحالة المالية ونتائج األنوطة وهي  المعلومات األساسية: -1

 المختل ة، بمعنى م رداس قائمة الدخل، وقائمة المركز المالي.

ال قة على التقارير المالية أو  إ افةوهي المعلوماس التي تهدف إلى  المعلومات المكملة:-2

د س ونسب التحليل المالي، زيادة قابليتها لل هم والت سير م ل تقرير المراجع الخارجي أو مع

 والبياناس المقارنة والمالحظاس اإل افية.

وهى المعلوماس التي تنوأ الحاجة إليها نتيجة تأثير بع   المعلومات المستحدثة: -3

 ا جتماعيةالحدي ة في المحاسبة، م ل اإلفصاح عن المعلوماس المتصلة بالمسؤولية  ا تجاهاس

القوة الورائية لوحدة النقود وغيرها من المعلوماس التقليدية التي  والمعلوماس عن أثر التالير في
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 اجتماعيت ر ها التطوراس الحدي ة في المحاسبة والتي تهدف إلى زيادة فائدة المحاسبة كنواط 

 أي مجتمع.يمارس داخل 

 ا قتصههاديمعههد س النمههو  وتوههمل :واالجتماعيــة االقتصــاديةالمعلومــات عــن البي ــة  -4

 لالقتصهادومعد س التضخم وطبيعهة النوهاط الهذي تمهارس فيهه الوهركة نوهاطها، وحجمهها بالنسهبة 

د لههة  ا قتصههاديةوا جتماعيةإلعطاءوغيرههها مههن المعلومههاس المالئمههة عههن طبيعههة البيئههة القومي.

 أقوى للمعلوماس التي توملها التقارير المالية.

( بان هناك تباين كبير في العوامل 2007)فضل دنية والعراقية توصلص دراسة وفي البيئة األر 

التي احتلص المرتبة األولى في تأخير إصدار التقارير المالية السنوية للوركاس العراقية عن 

على طبيعة  وانعكاساتهابيئة األعمال بين البلدين  اختالفنظريتها في األردن والسبب يعود إلى 

مما يعني ذلك إن العوامل البيئية تأثير في تحديد العوامل المؤثرة في تأخير  ،ةعملية المراجع

 إصدار التقارير المالية السنوية للوركاس. 

ن الهدف أ -:تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية 2-5-4

األساسي من اإلفصاح المحاسبي هو تزويد مستخدمي القوائم المالية بالبياناس والمعلوماس المالية 

القراراس السليمة، ولهذا تعتبر  اتخاذالمتعلقة بنتيجة نواط الوركة ومركزها المالي من أجل 

نها تساعد على األساليب التي يتم بها إيصال المعلوماس إلى مستخدميها من األهمية بمكان لكو 

فصاح التي تتم ل في اإلساليب أفهم المعلوماس، ولهذا تقدم هذه البياناس والمعلوماس بواسطة 

وباإل افة إلى المعلوماس الوص ية ترد على شكل مالحظاس أو (.2000،مهدوى القوائم المالية)

تحقق الو وح التام  مذكراس ملحقة بالقوائم المالية للعملياس التي   يمكن قياسها نقديًا ما دامص

 (.2002،حيالي وعلون وال ائدة لمستخدمي القوائم المالية)
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( بان 2010)صالح أما فيما يتعلق باإليضاحاس المرفقة بالبياناس المالية فقد أكدس دراسة 

بالبياناس  م صح عنها في اإليضاحاس المرفقةالمست مرين يولون أهمية مرت عة جدًا بمعلوماس ال

والقروض المقدمة  ،الطريقة المتبعة في تقييم المخزون من البضاعة-المالية بخصوص ما يلي:

والمعامالس مع أطراف ذاس صلة الخاصة بتصني اس المخزون حيث  ،ألعضاء مجل  اإلدارة

أن المست مرين حريصون للوقوف على المعلوماس التي تؤثر على أرباح الوركة من جهة. ومن 

لى التعامالس المالية التي يقوم بها أعضاء مجل  اإلدارة التي قد تكون ألغرا هم الخاصة ثم ع

 في سياق سياسة إدارة األرباح، وذلك بمنأى عن مصلحة المست مرين المتوقعين.

( التي طبقص في البيئة العراقية إلى التعرف على كي ية التعامل 2009)حميدي هدفص دراسة و 

وأسلوب اإلفصاح عنها وأثرها في أنتاج معلوماس محدثة وغير مضللة وفي مع األحداث الالحقة 

الوقص المناسب، وأظهرس نتائج الدراسة ما يلي: بالرغم من وجود قاعدة محاسبية عراقية لمعالجة 

األحداث الالحقة إ  أن ا لتزام بها غير موجود. كما أن اإلدارة تجهل أهمية وخطورة إغ ال أثر 

 قة لتاريخ الميزانية على سالمة القوائم المالية.األحداث الالح

توقيهص اإلفصهاح عهن المعلومهاس : توقيت اإلفصاح عـن المعلومـات المحاسـبية 2-5-5

لههه دور أساسههي فههي عمليههة تخصههيص المهههوارد ا قتصههادية فههي الههدول اقتصههادياس السههوق، حيهههث 

المههوارد ا قتصههادية فههي يتنههاف  المسههت مرون للحصههول علههى أقصههى مهها يمكههن الحصههول عليههه مههن 

 صههههههههالح ويرى ظههههههههل إمكانيههههههههاتهم قبههههههههل اسههههههههتخدام المسههههههههت مرين اآلخههههههههرين للمعلومههههههههاس لصههههههههالحهم.

قد يؤثر على الكي ية التي ي سهر بهها مسهتخدمو المعلومهاس  اإلفصاح توقيص ( بان2005)وآخرون 

 .المحاسبية المعلوماس التي يحصلون عليها وبالتالي على قراراتهم

أن من عة القوائم المالية تقل إذا لم يتم توفيرها لمتخذي القراراس  (2009)حويطاس وقد أشار

( بان 2009)قاقيش وبطاينةوركة، وهذا ما أكده خالل فترة معقولة بعد نهاية السنة المالية لل
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التوقيص المناسب لعملية إصدار التقارير المالية بعد انتهاء السنة المالية للوركة يعد من األمور 

المعلوماس التي  والضرورية،  ن التأخير في عملية اإلصدار يقلل من أهمية وفاعليةالهامة 

( 2011)عبد زيد أظهرس دراسة في حين  ويقلل من مالئمتها  تخاذ القراراس. تحتويها التقارير

التي طبقص في البيئة العراقية بان الوركاس غالبًا ما تتأخر في عملية إصدار قوائم وتقاريرها 

 ية.المال

وقد تطلبص توريعاس معظم الدول فترة محددة كحد أقصى لنور القوائم المالية للوركاس المساهمة 

بعد انتهاء سنتها المالية حتى يمكن ا ست ادة من المعلوماس الموجودة في التقارير المالية. و  

ية خالل ال ترة يعتبر تعقيد وكبر حجم عملياس الوركة  سببًا كافيًا لعدم تقديم التقارير المال

 .(2009، حويطاسالمحددة  من القوانين والتوريعاس الصادرة)

ويتم تنظيم عملية توقيص اإلفصاح عن التقارير المالية من خالل توريعاس ومتطلباس م ل لجان 

تداول األوراق المالية، فعلى سبيل الم ال طبقًا لمتطلباس هيئة تداول األوراق المالية األمريكية 

يوم بعد نهاية السنة المالية  90وماس المالية يجب أن ي صح عنها لمستخدميها خالل فإن المعل

يوم التقارير ال ترية. أما في تركيا يتم اإلفصاح يتم اإلفصاح عن التقارير المالية خالل  45و 

 8 أسابيع من نهاية ال ترة المالية و 6أسابيع من نهاية ال ترة المالية والقوائم ال ترية خالل  10

أسابيع للمصارف. سبب أن تلك ال تراس تمنح اإلدارة مرونة نسبية لإلفصاح عن المعلوماس 

المالية للجمهور، غير أن تلك المرونة تعتمد على بع  العناصر المرتبطة بمحتوى القوائم 

 (.2009،عقلالمالية واألسواق التي تمارس الوركاس من خاللها أنوطتها)

أن أسعار األسهم في السوق قد تتحدد بناء على المعلوماس المالية الم صح عنها، فتوقيص كما 

اإلفصاح عن المعلوماس المالية مؤشرًا هامًا لتقييم الوركاس في األسواق المالية، ومن أهم 

المعلوماس المالية الربحية الوركة. كما أن توقيص اإلفصاح عن المعلوماس المالية هام لتقليل 
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عتماد على اإلشاعاس عند اتخاذ القراراس. وتعتبر دراسة العالقة بين صافي التدفقاس النقدية ا 

من األنوطة التواليلية ونتيجة النواط من المحدداس الرئيسية للحكم على الربحية الوركة، نظرًا 

باس  ن تحديد مقدار ا ختالف بينهما يو ح المقدرة النقدية لربحية الوحدة المحاسبية ومتطل

ربحية تسعى إلى توصيلها إلى سوق الالتمويل لها. حيث أن الوركاس التي لديها أنباء جيدة عن 

ربحية تسعى إلى تأخير اإلعالن الاألوراق المالية بالمقارنة بالوركاس التي لديها أنباء سلبية عن 

 (.2009،عقلعن المعلوماس المالية، لكي   تؤثر على أسعار األسهم)

اع في إصدار التقارير المالية السنوية يؤدي إلى القضاء على اإلشاعاس، وسوء أن اإلسر  حيث

مجل  مبادئ المحاسبة  ا ستالالل المعلوماس الداخلية ويزيد من ك اءة السوق المالي. وقد اعتبر

( أن توقيص إصدار التقارير المالية Accounting Principles Board)APB1970 األمريكي

 األمريكيين،كما أعلنص جمعية المحاسبينعلوماس المحاسبيةصائص النوعية للمخالالسنوية هو أحد 

AAA1957(American Accounting Association أن توقيص إصدار التقارير المالية هو )

 (.2009،قاقيش وبطاينةعنصر حيوي من عناصر اإلفصاح المناسب)

ذاس المديونية العالية تستالرق ( بان الوركاس 2007)جبر وفي البيئة السعودية توصلص دراسة 

 وقتًا أطول لإلعالن عن معلوماتها المالية مقارنة بالوركاس ذاس المديونية المنخ ضة.

( التي أجريص في البيئة األردنية بوجود عالقة ارتباط 2009) قاقيش وبطاينةوتوير دراسة 

ين نسبة التمويل بالدين. إيجابية ذاس د لة إحصائية بين فترة إصدار التقرير المالي السنوي وب

ويمكن ت سير إيجابية هذه العالقة بأنه كلما زادس نسبة الدين، تزداد احتمالية فول الوركة، بسبب 

زيادة مخاطر عدم القدرة على سداد الدين وفوائده مما يستدعي المراجع الخارجي أن يوسع 

ار تقرير المراجع وبالتالي زيادة اختباراته وجهوده في عملية المراجعة، مما يزيد ذلك من فترة إصد

 فترة إصدار التقرير المالي السنوي.  
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لإلفصاح  استخدامهاهناك العديد من الطرق التي يمكن  -طرق اإلفصاح المحاسبي: 2-6

في التقارير المالية، ويتوقو أتباع وسيلة  ا قتصاديةعن المعلوماس المالية وأثر األحداث 

 (.2005،لط ىطبيعة المعلوماس ودرجة أهميتها النسبية) اإلفصاح المالئمة عمومًا على

أساليب اإلفصاح  بان( التي أجريص في البيئة الليبية 1992)القاسم أبووجاءس نتائج دراسة 

 صوصأالواجب أتباعها عند نور القوائم المالية للوركاس الليبية ليسص ظاهرة بوكل المطلوب، و 

يتم أعداد القوائم المالية في وقتها المناسب وكذلك  رورة مراجعة القوائم المالية  بانالدراسة 

 خالل فترة مناسبة حيث لوحظ التأخير في عملياس المراجعة.

 -(:1990،أبو زيدويمكن تبويب الطرق الوائعة لإلفصاح كما يلي)

 شكل وترتيب القوائم الرسمية. -1

 الت صيلي.المصطلحاس ونماذج العرض  -2

 المعلوماس بين األقواس. -3

 المالحظاس الهاموية. -4

 القوائم والجداول الملحقة. -5

 التعليقاس التي تتضمنها شهادة المراجع الخارجي. -6

 خطاب رئي  الوركة أو رئي  مجل  اإلدارة. -7

القوائم المالية "بأنها  (2012)محمد  عرف-شكل القوائم المالية وترتيبها: 2-6-1

وثائق التي تقدم بها الوركاس أو اعها المالية إلى متخذي القراراس، فهي توفر لهم المعلوماس ال

وظهرس موقو السيولة وتدفقاس األموال". الالزمة عن أداء الوركة ومكاسبها ومركزها المالي و 

ناسب الحاجة إلى إعداد القوائم المالية بهدف توفير المعلوماس المحاسبية ال ورية في الوقص الم

وبصورة مستمرة، وعلى مدار السنة لمستخدمي القوائم المالية للوقوف على مدى تقدم الموروع 
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وتقييم أداء إدارة الموروع بص ة مستمرة، وحتى تكون القوائم المالية سليمة ودقيقة  باستمرار

 أرقام وعادلة يجب أن تخضع إلى قواعد تحكم دقة وسالمة وعدالة ومالئمة ما تحتويه من

 (.2012،محمدوبياناس مالية )

أن أهمية القوائم والتقارير المالية تنبع من أهمية المعلوماس المحاسبية الم صح عنها في صلبها 

التي تعد من أهم مصادر المعلوماس للمستخدمين الخارجيين. كما أن المست مر يبني قراره على 

 (.2006،رحمنالالتقارير المالية والتي تعتبر أهم مصدر للمعلوماس)عبد 

ولقهههد أشهههار مجلههه  معهههايير المحاسهههبة الماليهههة إلهههى أن التقهههارير والقهههوائم الماليهههة تعهههد أساسهههًا لخدمهههة 

المسههههههههت مرين والههههههههدائنين وغيههههههههرهم مههههههههن المسههههههههت يدين، وذلههههههههك لمسههههههههاعدتهم فههههههههي اتخههههههههاذ قههههههههراراس 

 (. 1999،راشدرشيدة)

هناك دور مهم  بان التي أجريص في البيئة العراقية (2011)عبد زيد وجاءس نتائج دراسة 

المالية التي تنورها الوركاس المساهمة العراقية المدرجة في تحسين القراراس التي  والقوائم للتقارير

 يتخذها المست مرون فيما يتعلق بوراء أو بيع أسهم هذه الوركاس. 

كاس، وظي ة القوائم المالية المنوورة في أنها تخبر أو تعلم عن الخصائص المالية للور وتتلخص 

وعن الو ع عمومًا من وقص ألخر وعن مستقبل المالي الوامل للوركة وعن النتائج المالية لكل 

 (.2004، محمدالعناصر والمعامالس التجارية بوكل دوري)

( التي طبقص في البيئة األردنية بأن تعليماس 2005)أبو نصار وذنيباس توصلص دراسة وقد 

المالية األردنية تؤدي إلى تحسين محتوى قائمة المركز اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق 

المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقاس النقدية والمعلوماس المتعلقة بمجل  اإلدارة والمعلوماس 

المتعلقة بمديري اإلداراس العليا والسياساس والطرق المحاسبية المتبعة من قبل الوركاس 

 .واإليضاحاس المرفقة للقوائم المالية
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وتعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يتم من خاللها توصيل المعلوماس إلى األطراف 

قائمة المركز المالي)الميزانية العمومية(، قائمة الدخل،  -الخارجية. وتومل القوائم المالية مايلي:

 (.2007،دهراوي وقائمة األرباح المحتجزة ) قائمة التدفقاس النقدية،

يوههار لقائمههة الههدخل بقائمههة األربههاح والخسههائر وهههي تهههدف إلههى -ئمــة الــدخل:قا 2-6-1-1

المهههوارد المتاحهههة فهههي تحقيهههق  اسهههتالاللقيهههاس مهههدى نجهههاح الوهههركاس خهههالل فتهههرة زمنيهههة معينهههة فهههي 

األرباح، وعادة ما يهتم المستخدمون بتلك قائمة للحكم على ربحيهة الموهروع، وغالبهًا مها يهتم إعهداد 

تلههك القائمههة مرفقههًا بههها قائمههة األربههاح المحتجههزة. وبوجههه عههام يمكههن قيههاس قيمههة الههربح علههى أسههاس 

مجمهوع الخصهوم( وبهين صهافي تلهك  -ال رق بين صافي األصول في بداية ال ترة)مجموع األصهول

اإل هههههههههافية خهههههههههالل تلهههههههههك  ا سهههههههههت ماراساألصهههههههههول فهههههههههي نهايهههههههههة ال تهههههههههرة بعهههههههههد تعديلهههههههههُه بمقهههههههههدار 

 (.2007،لط يال ترة)

قائمة الدخل تصور بصيالتين األولى هي قائمة الدخل ذاس الخطوة  بان (2012)محمد  ويرى 

كما تبوب قائمة الدخل إلى البنود  ،الواحدة، أما ال انية هي قائمة الدخل ذاس الخطواس المتعددة

، المصاريف اإلجماليأجمالي إيراد المبيعاس، صافي المبيعاس، تكل ة المبيعاس، الربح  -:اآلتية

 .، صافي الربح بعد الضريبةالضريبةالتواليلية، صافي الدخل قبل 

بين ( التي طبقص في البيئة األردنية بأن هناك عالقة 2007)مهندى وصيام بينص دراسة و 

مستوى اإلفصاح في التقارير المالية وأسعار األسهم السوقية تختلو باختالف مؤشراس أداء 

الوركاس المتم لة في)العائد على السهم بعد الضريبة والعائد الموزع للسهم( وذلك باتجاه العائد 

( إلى أن هناك عالقة طردية 2005)الرحمن السعودية خلصص دراسة عبد  األكبر.بينما في البيئة

بين الربح الموزع للسهم والقيمة السوقية للسهم، أي كلما زاد الربح الموزع للسهم كلما زادس القيمة 
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السوقية للسهم في نهاية السنة، على اعتبار أن المست مر يهتم عادة بالربح المحقق بص ة عامة 

 تخاذ قرار ا ست ماراس في األسهم.والربح الموزع الذي يحصل عليه بص ة خاصة عند ا

بين نصيب السهم  إحصائية( بان هناك عالقة ذاس د لة 2007)زعرب وشراب دراسة  أظهرسو 

 من األرباح النقدية وبين كل من سعر وحجم وقيم تداول السهم في السوق.

مضمون الاختبار ( التي طبقص في البيئة األردنية هدفص إلى 2002)أبو نصار و دبعيأما دراسة 

المعلوماتي ألرقام قائمة الدخل، وقد بينص الدراسة أن هناك عالقة موجبة وذاس د لة إحصائية 

ما بين العوائد السوقية ل سهم واألرباح المحاسبية، كما أن المست مرين ينظرون إلى عناصر رقم 

 مر النهائي الربح كبياناس تحمل معلوماس متعلقة بقيمة الوركة)سعر السهم( ولكن تركيز المست

هو على رقم حصة السهم من األرباح. وبالتالي فإن الدراسة تؤكد أهمية أعداد قائمة الدخل 

أسلوب الخطواس المتعددة في عر ها، كما أن المست مرين يستخدمون بياناس قائمة  واستخدام

 لدخل.الدخل في تسعيرهم ألسهم الوركاس رغم أن تركيزهم األكبر على الرقم النهائي لقائمة ا

عرفص "بأنها أحد القوائم الرئيسية التي تعدها -قائمة التدفقات النقدية: 2-6-1-2

تقييم خالل ال ترة، و  واستخدامهاالوركة، وتهدف إلى محاولة إيضاح كي ية الحصول على النقدية 

موقو الوركة". وأن كلمة)النقدية( في التدفقاس النقدية لها م هوم واسع فهي تومل النقدية 

قصيرة األجل سريعة التحويل إلى نقدية  ا ست ماراسومعادل النقدية، ويتم ل معادل النقدية في 

حقيق عائد م ل سنداس الخزانة، واألوراق التجارية، واألوراق المالية والتي يكون الالرض منها ت

فيها بها. ولكي ينطبق عليها هذا الم هوم يجب أن يتوفر  ا حت اظمؤقص للنقدية العاطلة بدً  من 

 -(:2012شرطين )محمد،

 أوً : سهولة وقابلية تحويلها إلى نقد.
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قصيرة األجل بحيث   تتأثر قيمتها السوقية بالتقلباس في أسعار  استحقاقهاثانيًا: أن تكون مدة 

 .ال ائدة

وترجع أهمية قائمة التدفقاس النقدية لما توفره من معلوماس م يدة ومكملة للمعلوماس التي يحصل 

عليها مستخدمو القوائم المالية من البياناس المالية األخرى الم صح عنها في التقارير المالية 

واألنوطة  األنوطة التواليلية واألنوطة ا ست مارية -السنوية، والتي تتلخص باألنوطة اآلتية:

التمويلية التي تمارسها الوركة خالل ال ترة المالية. وتوفر القائمة بياناس عن التاليراس التي تحدث 

في المركز المالي للوركة خالل ال ترة المالية التي يصعب الحصول عليها من القوائم المالية 

القائمة ميزة أخرى تتم ل في  التقليدية األخرى المنوورة في التقارير المالية السنوية، كما أن لهذه

التنبؤ بالتدفقاس النقدية المستقبلية، فضاًل عن استخدامها في تقييم ا نجاز المالي للوركة، كذلك 

تعد هذه القائمة مكماًل للمعلوماس المستخلصة من القوائم المالية التقليدية )قائمة المركز المالي، 

التدفقاس النقدية وللزامية تضمينها في التقارير قائمة الدخل(. وعلى ذلك فإن استخدام قائمة 

المالية السنوية للوركاس المدرجة في السوق، وهي تعتبر من القوائم المهمة لما توفره تلك القائمة 

من معلوماس م يدة لمستخدمي تقارير المالية وخاصتًا المست مرين الحاليين والمست مرين 

 -معلوماس باألنوطة:وتتعلق هذه ال (.2003، خريوشالمحتملين)

 النقدية للص قاس التي تدخل في تحديد صافي الدخل. اآلثاروتتضمن  -األنوطة التواليلية: -1

والتخلص  اقتناءا ست ماراس: وتتضمن تقديم القروض للالير وتحصيلها، ا ست ماريةاألنوطة  -2

الموجههوداس ال ابتههة والههتخلص  اقتنههاءملكيههة(، وكههذلك  ق ديون أو حقههو الههفههي  ا سههت ماراسمنها)سههواء 

 منها.

 األنوطة التمويلية: وتختص ببنود المطلوباس وحقوق الملكية وتومل على: -3
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، أو رد هذه است ماراتهمالحصول على رأس المال من المالك ولمدادهم بعائد على  -1

 .ا ست ماراس

 األموال من الدائنين، وسداد األموال المقتر ة. ا قتراض -2

س النقدية أهمية كبيرة في تحديد مصير الوركة على المدى الطويل من حيث ال ول أو للتدفقاو 

ا ستمرار، ومن ثم يعتقد أن لنجاح الوركة في إدارة تدفقاتها النقدية دور أساسي في المحافظة 

على ارت اع القيمة السوقية ألسهمها وتحقيق زيادة في أرباحها، ويرجع سبب ذلك إلى العالقة 

بين صافي التدفقاس النقدية والقيمة السوقية لسهم. أي كلما تسارعص التدفقاس الداخلة  الطردية

وأبطأس للتدفقاس النقدية الخارجة، أدى ذلك إلى زيادة قدرة الوركة على است مار أموالها وتسديد 

التزاماتها وهو ما يترتب عليه الحصول على عوائد عالية، وينعك  ذلك على القيمة السوقية 

فزيادة أرباح الوركة يؤدي إلى زيادة األرباح الموزعة وينعك  ذلك إيجابًا على قيمة  ،هملس

السهم، أما خسارة الوركة فيترتب عليها عدم القدرة على توزيع األرباح وهو ما ينعك  سلبًا على 

 (. 2003، خريوشقيمة السوقية لسهم)ال

ود عالقة طردية بين صافي التدفقاس ( عدم وج2003)خريوشلبيئة األردنية أظهرس دراسة في ا

النقدية والقيمة السوقية للسهم، حيث أن المست مرين في سوق األوراق المالية يهموون قائمة 

 .التدفقاس النقدية عند اتخاذ قراراتهم

دراسة للتعرف على أهمية المعلوماس التي تقدمها  (2008)دحدوح أما في البيئة العراقية أجرى 

فضاًل عن أثر الطرق إعدادها في  ،النقدية في المساعدة باتخاذ العديد من القراراسقائمة التدفقاس 

، وقد خلصص الدراسة إلى أن قائمة ا قتصاديةالقراراس  اتخاذمالئمة المعلوماس التي تقدمها في 

وت ضل الطريقة المباشرة  ا قتصاديةالعديد من القراراس   تخاذالتدفقاس النقدية مناسبة 
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دمة في إعدادها على الطريقة غير المباشرة نظرًا لما تقدمها من معلوماس ت يد أك ر في المستخ

 قراراس في العديد من الجوانب   تقدمها الطريقة غير مباشرة.الاتخاذ

( التههههههي أجريههههههص فههههههي البيئههههههة األردنيههههههة إلههههههى أن الوههههههركة ذاس 2008)دراغمههههههة  أظهههههههرس دراسههههههةو 

ة والتهههههدفقاس النقديهههههة مهههههن النوهههههاطاس التوهههههاليلية أك هههههر النمهههههو المرت هههههع تكهههههون أرباحهههههها المحاسهههههبي

مالئمهههههة فهههههي ت سهههههير العائهههههد السهههههوقي لسههههههمها مهههههن الوهههههركاس ذاس النمهههههو المهههههنخ  ، وههههههو مههههها 

معلومههههههاتي ل ربههههههاح المحاسههههههبية يههههههزداد كلمهههههها ارت ههههههع مسههههههتوى نمههههههو المحتههههههوى اليوههههههير  إلههههههى أن 

 الوركة.

( التي طبقص في البيئة العراقيةإلى تحديد مدى وجود قائمة 2008)خضر في حين أشارس دراسة 

الدراسة  واستندس مكانية أعدادها،إالتدفقاس النقدية  في المصارف التجارية العراقية ودراسة مدى 

على فر ية أساسية : أن أعداد قائمة التدفقاس النقدية في المصارف التجارية العراقية سوف 

لكونها القائمة األك ر مصداقية في التعبير عن سالمة الو ع المالي  تحل الك ير من المواكل

للوركة أو فوله. وأظهرس دراسة أن مستخدمي القوائم المالية يعتمدون على مؤشراس كل من 

 على مؤشراس قائمة الدخل فقط. اعتمادهممن  ك رقائمة الدخل و قائمة التدفقاس النقدية  أ

م في السوق المالي   يتأثر بكمية األسهم المعرو ة ولنما ( بأن سعر السه2007)فضل ويرى 

 يتحدد على أساس مخاطر التدفقاس النقدية المستقبلية وعوائد األسهم التي تبنى على تلك تدفقاس. 

أساسًا إلى هذه القائمة توير  -كز المالي)الميزانية العمومية(:قائمة المر   2-6-1-3

وحقوق الملكية للموروع في تاريخ معين. فالميزانية أو قائمة المركز  وا لتزاماسعناصر األصول 

المالي تو ح المركز المالي للوركة في نهاية فترة زمنية معينة، وتحقق أحد أهداف القوائم المالية 
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، لط يالخاصة بتقديم معلوماس عن موارد الموروع والتزاماته قبلها سواء للدائنين أو للمالك)

2007  .) 

( التي طبقص في البيئة السعودية بأن قائمة المركز المالي تعتبر 2006)الرحمنن دراسة عبد تبيو 

هي األك ر أهمية في أجزاء التقارير المالية، ويدل ذلك على أن هذه القائمة تحتوي على 

معلوماس مهمة تهم المست مر السعودي والتي قد تساعده في بناء القرار ا ست ماري، تليها من 

رجة األهمية قائمة الدخل. ويرجع ذلك إلى أن معظم المست مرين يركزون على بند صافي حيث د

 الربح أو الخسارة الذي يساعدهم في عملية بيع وشراء األسهم.

، دهراوي بالقوائم المالية كما يلي) العناصر الخاصةوقد عرف اإلطار الم اهيمي للمحاسبة 

2007:)- 

ة المحتملة التي يحصل عليها أو يتم السيطرة عليها بواسطة هي المنافع المستقبلي -األصول: -

(، ومن أم لتها النقدية، المخزون 2007،دهراوي شركة ما كنتيجة ل حداث أو العملياس الما ية)

 (. 2009، حنانالسلعي، األصول المستأجرة رأسماليًا)

التزام قائم بال عل  هي منافع اقتصادية متوقع التضحية بها مستقباًل في شكل -:ا لتزاماس -

بتحويل  أصول أو تقديم خدماس لوركة أو لوركاس أخرى وذلك نتيجة أحداث أو  على الوركة،

عملياس تمص في الما ي. ومن أم لتها حساباس الدائنين وأوراق الدفع واإليراداس المحصلة 

شروط ا عتراف الطارئة التي تحقق  وا لتزاماسمقدمًا)غير مكتسبة بعد( والقروض طويلة األجل 

 (.2009،حنانبها)

هي ما يتبقى من أصول الوركة بعد سداد جميع ا لتزاماس  -حقوق الملكية)صافي األصول(: -

( التي أجريص في البيئة العراقية بوجود عالقة قوية 2011)عبد زيد توير دراسة (.2009، حنان)

م، وسعر السهم إلى عائده، ومعدل ومعنوية بين كل من )القيمة الدفترية للسهم، والعائد على السه
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سعر السهم السنوي، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجوداس، وحجم الوركة( 

 وأحجام التداول على أسهم الوركاس المسجلة في سوق األوراق المالية العراقي.

القة ذاس ( التي طبقص في البيئة األردنية بأن هناك ع2007)مهندى وصيام وتوصلص دراسة 

د لة إحصائية بين مستوى اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبية في التقارير المالية السنوية 

لى المنوورة وبع  المتاليراس)أجمالي األصول،حجم المبيعاس السنوية،عدد المساهمين، العائد ع

 ا ست مار، هامش صافي الربح(.

لوماس المحاسبية في ترشيد قرار ( أكدس بان المست مر يستخدم المع2006)نجم أما دراسة 

 ،حساب األرباح والخسائر -ا ست مار بوكل كبير في سوق فلسطين ويتم استخدام القوائم اآلتية:

وتقارير مراجع  ،وقائمة التالير في حقوق الملكية ،وقائمة التدفقاس النقدية ،والميزانية العمومية

 الحساباس.

قائمة األرباح المحتجزة قيمة األرباح  تو ح -قائمة األرباح المحتجزة:  2-6-1-4

المستبقاة بالوركة سنة بعد أخرى ولم يتم توزيعها على المساهمين، ويتم إ افة نتيجة نواط 

الوركة كل سنة من ربح أو خسارة إلى األرباح المحتجزة من السنواس السابقة ثم يتم خصم 

ك يم ل األرباح المحتجزة التي تظهر الحالي والرصيد المتبقي بعد ذلسنة التوزيعاس المقترحة لل

بالميزانية  من حقوق المساهمين.  وبعد تحديد أرباح وخسائر تبدأ تلك القائمة بإظهار الرصيد 

ولذا عادة ما  المحتجز من أرباح السنواس السابقة ثم تضاف)أو تخصم( أرباح)أو خسائر(السنة،

 (.2007، لط ييطلق عليها مسمى قائمة توزيع األرباح")

(  بأن نسبة النمو في األرباح المحتجزة تعد من مؤشراس األداء المهمة التي 2007)فضل ويرى 

يسترشد بها المست مر في السوق المالي للحكم على ك اءة إدارة الوركة في خلق التراكم الرأسمالي 
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ما  على الوركة أن تلجأ أوً  لتمويل موروعاتهاو الالزم للتوسع في نواطاس الوركة ونموها، 

أمكن عن طريق األرباح المحتجزة ومن ثم عن طريق التمويل الخارجي ابتداًء با قتراض وأخر 

مالذها هو عملية إصدار أسهم جديدة. وذلك لما لهذه العملية) إصدار أسهم جديدة( من أثار 

 .غير حميدة على القيمة السوقية للسهم

ذاس د لة إحصائية بين نصيب ( بان هناك عالقة 2007)زعرب وشراب وقد أظهرس دراسة 

 السهم من األرباح المحتجزة وبين سعره السوقي. 

تعتبر األوصاف المستخدمة في  -مصطلحات ونماذج العرض التفصيلي:ال 2-6-2

القوائم، ومقدار الت صيل الظاهر مهمين في عملية اإلفصاح. وتعادل هذه األهمية مقدار أهمية 

اوين الوا حة واألوصاف المالئمة لعناصر القائمة إلى إلقاء شكل القوائم، ويمكن أن تؤدي العن

 الضوء على القوائم كما يؤدي استخدام المصطلحاس الالامضة إلى التوويش أو سوء ال هم.

وقد تكون المصطلحاس ال نية م يدة إذا انطوس على معاني دقيقة وكانص معروفة جيدًا بص ة 

ولكن الك ير من المصطلحاس ال نية في المحاسبة ت تقر إلى هذه الدقة. وفي هذه الحا س  ،عامة

يجب أن يستخدم المحاسبون ا صطالحاس الوص ية التي تستخدم عمومًا بواسطة المحللين 

 الماليين والقراء الملمين اآلخرين. 

رير المالية ولكن يجب أن يعطي بان اإليجاز يعتبر هدفًا مرغوبًا في التقا (1990)أبو زيد ويؤكد 

اإلفصاح المالئم عن المعلوماس الم صلة األولوية أذا كان  روريًا لجعل التقارير ذاس مالزى 

 . تخاذ القراراس

إليضاح بع  العناصر التي تحويها القوائم المالية  -المعلومات بين األقواس: 2-6-3

مام العنصر الذي يحتاج إلى إيضاح تحصر بين قوسين أو يتم استخدام المعلوماس اإل افية 

إ افي قد يزيل غمو ًا أو يعطي ت صياًل أكبر. أو لتركيز انتباه مستخدمي القوائم المالية 



48 

 

م ال ذلك عندما ترغب الوركة إلى ل ص انتباه مستخدمي القوائم المالية  ،ألهمية بع  العناصر

  إلى القيمة السوقية لالست ماراس قصيرة األجل بالميزانية.

(بان هذا األسلوبيتصو بالبساطة والو وح في عرض وتوصيل 1996وآخرون ) مطرويوير 

المعلوماس لقارئ القوائم المالية بحيث يؤدي إلى انسجام أو تحقيق مبدأ اإلفصاح التام عن 

 .المعلوماس التي يصعب التعبير عنها كمياً 

 -(:1990،أبو زيديلي)تتضمن ما ويمكن عرض بياناس غير كمية في مالحظاس بين أقواس

مؤشر عن اإلجراء المعين أو طريقة التقييم المستخدمة، لكي يعطي القارئ فهمًا أفضل  -1

 لمعني البياناس.

م ل الحقائق  ،الخصائص المعينة التي تض ي معاني أك ر عن األهمية النسبية للعنصر -2

 .الخاصة برهن أصول معينة، أو أن التزاماس معينة لها حقوق أولوية

الت اصيل الخاصة بمقدار واحد أو أك ر من العناصر التي يتضمنها التبويب الواسع المدرج  -3

 بالقائمة.

 القيم البديلة م ل سعر السوق الجاري. -4

تهدف إلى نور المعلوماس التي ت يد في تو يح بع   -المالحظات الهامشية:  2-6-4

يمكن إظهارها في صلب القوائم ذاتها حتى    األمور المتعلقة بعناصر القوائم المالية ولكن  

تنقص من درجة و وح القوائم المالية.  وعادة ما تستخدم تلك المالحظاس لذكر أية معلوماس 

كمية أو وص ية تم ل بع  الت صيالس أو القيود على المعلوماس الواردة في القوائم المالية، أو 

فإن استخدام المالحظاس الهاموية.   يجب أن معلوماس إ افية أقل أهمية. وفي جميع األحوال 

 (. 2005،لط ييعتبر بدياًل عن ا عتراف بالبنود التي يتعين ظهورها في صلب القوائم المالية)
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 -:بأنه يمكن تقسيم المالحظاس الهاموية إلى األنواع التالية (2007)قا ي وحمدان أشار  و

 إعداد القوائم المالية.مالحظاس تتعلق بت سير الطرق المحاسبية في  -أ

 مالحظاس تتعلق بحقوق أولوية الدائنين كتلك المعطاة لسنداس الرهن م اًل. -ب

 مالحظاس تتعلق باألصول والخصوم المحتملة. -ج

 مالحظاس تتعلق بإعاقة دفعاس األرباح أو تحديدها.  -د

 مالحظاس تتعلق بحقوق المالكين. -ه

 التن يذية.مالحظاس تتعلق بالعقود  -و

تو ع هذه القوائم على أساس أن البياناس المالية  -القوائم والجداول الملحقة: 2-6-5

بحيث يتمكن القارئ الملم من فهمها فإن بع  المعلوماس و  ملخصة ومقدمة بطريقة مختصرة،

يجب أن تؤخذ من القوائم وتستكمل بجداول مكملة.  وهذه الجداول قد تأتي بين المالحظاس 

وفي ك ير من التقارير  .وية وأحيانًا في قسم يتبع القوائم المالية والمالحظاس الهامويةالهام

السنوية الحالية فإن الجداول المكملة تكون في قسم من صل عن التقرير يطلق عليه)تسليط  وء 

مالي(، أو قسم أخر موابه يتبع القوائم المالية الرسمية، وباستخدام قسم من صل للتقرير فإن 

معلوماس تكون مقدمة في مركز ثانوي للقوائم والمالحظاس الهاموية، ولذلك ي ترض أن تكون ال

 قا ي وحمدانأقل أهمية من المعلوماس الواردة في القوائم المالية وفي المالحظاس الهاموية)

،2007.) 

يعد تقرير المراجع من مصادر المعلوماس الهامة األخرى التي  -تقرير المراجع:  2-6-6

غالبًا ما يال  المستخدم الطرف عنها. والمراجع هو شخص مهني يقوم بإجراء فحص مستقل 

للبياناس المحاسبية التي تعر ها الوركة، فإذا وصل المراجع لقناعة بأن القوائم المالية تم ل 
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فقاس النقدية للوركة بصورة عادلة طبقًا للمبادئ المحاسبة المركز المالي ونتائج األعمال والتد

 (. 2005، لط يالمتعارف عليها، فإنُه يبدي رأي غير متح ظ)

حول رأيه إبداء ( بأن السلوك المهني للمراجع الخارجي ي رض عليه 2006)فضل ونور ويؤكد 

ية، وحا س الالش التقارير من أية تصرفاس غير قانون تلكخلو سالمة التقارير المالية، و 

والتالعب في استخدام السياساس المحاسبية، فضاًل عن إعطاء إشاراس إنذار المبكر ب ول 

الوركة أو على األقل عدم قدرتها على ا ستمرار. و  شك أن هذه المعلوماس   تنسجم مع 

خالف بين  ، مما قد يؤدي إلىثقة المست مرين بالوركة واإلدارةطموح اإلدارة وذلك ألنها تزعزع 

 الطرفين)أي اإلدارة والمراجع الخارجي(. 

( التي أجريص في البيئة المصرية بأنه يتم اإلعالن عن التقارير 2009)عقل توصلص دراسة و 

من التقارير المالية  إسراعبوكل  من قبل المراجع المالية السنوية المصدر عنها تقرير نظيو

 س. السنوية المصدر عنها تقرير مراجع به تح ظا

( بأن الوركاس الصناعية تتضمن البضاعة التي تتطلب إجراءاس 2009)قاقيش وبطاينة ويرى 

المراجعة مزيدًا من الوقص والجهد ألنها تستدعي من المراجع الخارجي حضور عملية الجرد 

ن سها التي تجريها الوركة بواسطة موظ يها، أو عليه القيام بعملية الجرد ال علي للبضاعة عن 

حة المعلوماس الظاهرة في كووفاس الجرد. كما عليه أن يتأكد طريق ا ختباراس للتأكد من ص

ممن صحة القيود المحاسبية الخاصة بالبضاعة أخر المدة وأنها قد عر ص بوكل صحيح في 

قائمة المركز المالي وجميع هذه اإلجراءاس تزيد من فترة إصدار تقرير المراجع، فتزيد من فترة 

 إصدار تقرير المالي السنوي. 
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إن القوائم المالية الرسمية مع  -تي تقدمها اإلدارة:المعلومات اإلضافية ال 2-6-7

المالحظاس الهاموية والجداول والقوائم الملحقة مع تقرير المراجع تكمل اإلفصاح، وهي مهمة 

 وتتعلق بالبياناس المالية ويجب أن تظهر، وهناك أنواع من المعلوماس تقدم مباشرة من

 (2007،قا ي وحمداناإلدارة)

 -(:2005،لط يويهدف تقرير اإلدارة بص ة أساسية إلى)

 زيادة ت هم المست مر لدور كل من اإلدارة والمراجع في إعداد القوائم المالية. -1

 تنبيه اإلدارة إلى مسؤولياتها عن نظم المراقبة المالية والداخلية بالوركة. -2

 -:اإلدارة على(بأنه يجب أن يحتوي تقرير 2007)قا ي وحمدان ويؤكد 

 األحداث غير المالية والتاليراس خالل السنة التي تؤثر في عملياس الموروع. -1
 التوقعاس الخاصة بمستقبل الصناعة وا قتصاد ودور الموروع في هذه التوقعاس. -2

 خطط النمو والتاليراس في ال ترة أو ال تراس المالية. -3

 مقدار التأثير المتوقع لن قاس رأس المال الحالي والمتوقع ونواط األبحاث.       -4

أن توزيعاس األرباح من شأنها أن تقلل من التعارض المتوقع بين المالك واإلدارة وذلك من خالل 

 .(2009، خلي ةتقديم معلوماس إ افية للمست مرين بوان تصرفاس واهتماماس اإلدارة)

( بان هناك عالقة ذاس د لة إحصائية بين تاريخ 2007)زعراب وشراب ة وقد بينص دراس

 .اإلعالن عن توزيع أرباح نقدية وبين كل من سعر وحجم وقيم تداول السهم في السوق 

( التي طبقص في البيئة السعودية بأن إدارة حريصة على وجود درجة 2009)عقل توير دراسة 

وأنها تتجنب إجراء تاليير في معد س التوزيع حتى   يسبب معينة من استقرار توزيعاس السهم، 

 ذلك تأثيراس عكسية على الوركة.
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( دراسة لمعرفة أثر المعلوماس المحاسبية التي تتضمنها 2010)زبيدي وفي البيئة العراقية أجرى 

وتوصلص ، التقارير المالية عند اتخاذ قراراس ا ست مار من حيث بيع وشراء أسهم الوركاس

دراسة إلى نتائج أهمها أن المست مرين يدركون أهمية المعلوماس المحاسبية في اتخاذ قرار ال

وأن تقرير إدارة الوركة يؤثر المعلوماس المحاسبية بوكل كبير، يستخدمون  أنهما ست مار، كما 

 سهم.األتأثير كبير في قراراس تداول 

ى درجة اإلفصاح بالتقارير تؤثر عل -العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي:  2-7

 -المالية عدة عوامل يمكن أن يتم تقسيمها إلى ما يلي:

هناك اختالف في التقارير المالية التي تقدمها المؤسساس بين  -العوامل البي ية:  2-7-1

دولة وأخرى، ألسباب تتعلق بطبيعة الظروف ا قتصادية وا جتماعية والسياسية والبيئية السائدة 

 (. 2011في تلك الدول)عبد الرحيم،

 مار ( إلى أن المست مر العراقي يهتم بالمخاطرة الالنظامية لالست2007)فضل توصلص دراسة 

في األسهم الوركاس صاليرة الحجم، وذلك ألن عدم استقرار أرباح هذه الوركاس يعد من الص اس 

المالزمة لها خاصتًا في ظل ظروف اقتصادية غير مؤكدة م ل حالة العراق،بينما ينظر المست مر 

ونسبة  األردني إلى نسبة النمو في األرباح المحتجزة بعين ا عتبار إلى جانب ك افة رأس المال

المديونية عندما يقرر ا ست مار في أسهم الوركاس صاليرة الحجم، ذلك ألن النمو في األرباح 

المحتجزة يتيح لإلدارة فرصة للتمويل توسعاتها ا ست مارية دونما الحاجة إلى ا قتراض من زيادة 

مها في السوق درجة مخاطرتها المالية أو إلى اإلصدار الجديد ل سهم وبالتالي خ   أسعار أسه

 المالي.  
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بأنه توجد دول قامص بتحديد التقارير التي يجب إعدادها وطرق عرض  (2004)قضاة ويوير 

أخرى  المعلوماس المالية الواردة فيها وتوقيص نورها من خالل القوانين م ل انجلترا، فإن هناك دو ً 

األمريكية، والتي تعد هذه التقارير    يوجد فيها قوانين إللزام الوركاس بذلك م ل الو ياس المتحدة

 .في  وء المبادئ المحاسبة المقبولة

( التي طبقص في البيئة األردنية إلى الدور الذي 2009ملكاوي وحمادنه )دراسة  في حين أشارس

تلعبه المعلوماس المالية في الحد من أثار األزمة المالية العالمية على األسواق المالية للدول 

صلص الدراسة إلى أن مستوى نوعية المعلوماس المالية المتاحة للمست مرين في سوق النامية، وتو 

ذاس د لة  اسعمان المالي كان متوسطًا، كما بينص الدراسة وجود عالقاس ا رتباط وتأثير 

لمعلوماس المالية على مؤشراس تأثر سوق عمان المالي باألزمة المالية العالمية من لإحصائية 

 ا ست مار ومخاطر ا ست مار وتعزيز الموقو المالي للمست مرين.حيث حجم 

دراسة لبيان مدى قيام المؤسساس المالية المتأثرة باألزمة المالية ب( 2009)حسن ومن جانبه قام 

العالمية في اإلفصاح بوكل كافي عن معلوماس السيولة في قائمة التدفق النقدي، وفقًا لمتطلباس 

هذه القائمة في مساعدة المست مرين والمقر ين في بناء توقعاس حول  ةإمكانيالدولية ومدى 

 Freddie Macقوائم المالية لوركة فريدي ماكالاألزمة المالية العالمية ، ومن خالل تحليل 

م . وأظهرس الدراسة بأن شركة 2008م إلى 2005لقروض الرهون العقارية األمريكية في ال ترة 

فصلي عن نتائج أعمالها وخصوصًا ما يتعلق منها باإلفصاح  كانص ت صح بوكل جيد وبوكل

لتأثير عدد كبير من المست مرين كان نتيجة عدم  اإلبرازعن النقدية الداخلة والخارجة، وأن الخلل 

 قيامهم باإلجراءاس التحليلية المالئمة للح اظ على است ماراتهم.

تو يح مدى توفر الخصائص النوعية  ( إلى2009)حميدي أما في البيئة العراقية هدفص دراسة 

للمعلوماس المحاسبية في التقارير المالية وأثرها في تقييم أ رار الحرب.  وتوصلص الدراسة إلى 
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أن الوركة عينة الدراسة)الوركة العامة للبطارياس في العراق( اعتمدس الكل ة  -نتائج عدة منها:

ب وهذه أدس إلى قيم   تعبر بوكل سليم عن التاريخية في قياس قيمة األ رار الناتجة عن الحر 

القيم الدفترية مع القيم ال علية ول سباب عدة منها  توافققيمة األ رار ال علية نتيجة عدم 

التضخم المتسارع، وعدم القدرة على تحديد كمياس بع  الم قوداس واعتماد التقدير الوخصي أو 

 ا ستوهاداس.

 مالية التي يتوجب اإلفصاح عنها:بالمعلومات الالعوامل التي تتعلق  2-7-2

تتلخص هذه العوامل بالمعلوماس التي يتم اإلفصاح عنها، والخصائص التي يجب أن تتوفر بها، 

ومدى مالئمة هذه المعلوماس للقراراس التي سيتخذها معظم المست يدين من التقارير المالية وهل 

تحقق والمقارنة، كما تؤثر تكل ة المعلوماس على درجة هناك ثقة بهذه المعلوماس ومدى قابليتها لل

اإلفصاح، ويجب أن تكون ال ائدة من المعلوماس الم صح عنها أكبر من تكل ة إعدادها)عبد 

 (.2011الرحيم،

ولهذا أشارس لجنة معايير المحاسبة المالية إلى أن المعلوماس الواردة بالتقارير المالية ليسص إ  

 (.2000،مهدوي مدى ا ست ادة منها)تتوقو من عتها علىأداة م ل أية أداة 

أن ال وائد الرئيسية لإلفصاح المحاسبي تومل منع أو تقليص الخداع والتزوير وعدم تم يل وكما 

الواقع وتوجيع م هوم العدالة وتخ ي  تكاليو الحصول على المعلوماس ومساعدة المست مرين 

 .(2005،وآخرون  صالح)على تخصيص مواردهم بوكل جيد

 -العوامل تتعلق بالشركة التي يتم اإلفصاح عن بياناتها:  2-7-3

أن التكاليو المباشرة إلعداد القوائم والتقارير المالية بوكل دقيق وبتوقيص  -حجم الوركة: -1
(، حيث أن الوركة الكبيرة لديها القدرة 2004،قضاةمناسب ومالئم للمست دين يتأثر بحجم الوركة)

(. كما أن هناك تكاليو 2011كاليو الناتجة عن زيادة حجم اإلنتاج)عبد الرحيم،على تحمل الت
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غير مباشرة ناتجة عن الكوو عن المعلوماس للوركاس المنافسة األمر الذي يؤدي بالوركاس 
 (.2004، قضاةالمتنافسة وخاصة الكبيرة منها تخ ي  درجة اإلفصاح في التقارير المالية)

( بان حجم الوركة مم لة في إجمالي األصول يعهد مؤشهرًا فعهاً  فهي 2007)مهندى وصيام ويرى 

تحديد مستوى اإلفصهاح كهون الوهركاس الكبيهرة تتهوفر فيهها المقومهاس التهي تمكنهها مهن التوسهع فهي 

 ر المعلوماس الالزمة للمست يدين.نو

( بهأن الوركاس كبيرة الحجم تقوم باإلعالن عن 2007)جبر البيئة السعودية بينص دراسة في 

معلوماتها المالية بوكل أسرع من الوركاس الصاليرة. ويمكن أن يعزى هذا األمر إلى أن 

الوركاس كبيرة لديها من اإلمكانياس الكبيرة المتم لة في توافر األعداد الكافية من المحاسبين 

لتي تساعدها على سرعة إعداد قوائمها المالية. عالوة والنظم المعلوماتية المحاسبية المتقدمة ا

على ذلك فإنه كلما كبر حجم الوركة زاد عدد المست مرين والمحللين  الماليين المتابعين ألدائها. 

لذلك فقد ي سر تأخر تلك الوركاس في إعالن معلوماتها على أنه محاولة إلخ اء أخبار غير 

مها، ولهذا تسعى تلك الوركاس ونظرًا لك رة متابعيها لدرء إيجابية يمكن أن تؤثر في أسعار أسه

 الوك حول أدائها باإلسراع في اإلعالن معلوماتها في وقص أقصر مقارنة بالوركاس الصاليرة. 

( بان حجم الوركة له تأثير إيجابي في امتالك موقع إلكتروني 2012)مطيرى وتوصلص دراسة 

في مستوى إفصاح الوركة عن بياناتها على موقعها  للوركة، كما أن له تأثير إيجابيًا كذلك

 اإللكتروني. 

( التي طبقص في البيئة األردنية بأن ل رباح المحاسبية والتدفقاس 2008)دراغمة توير دراسة و 

النقدية من النواطاس التواليلية دورًا مهمًا في ت سير العوائد السوقية ل سهم، ويزداد هذا المحتوى 

كة. وقد يعزى ذلك إلى أن الوركاس صاليرة الحجم أك ر عر ة للتص ية، وهو كلما قل حجم الور 

ما ي ير انتباه المحللين الماليين والمست مرين با هتمام بمؤشراس أرباحها، وتدفقاس النقدية من 
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النواطاس التواليلية بوكل أكبر من اهتمامهم بتلك المؤشراس المتعلقة بالوركاس كبيرة الحجم. 

ى شح مصادر المعلوماس عن شركاس الصاليرة الحجم التي تتوافر عنها معلوماس وباإل افة إل

أك ر وهو ما يعزز من دور األرباح المحاسبية والتدفقاس النقدية من النواطاس التواليلية في 

 ت سير عوائد األسهم.

لمست مر ( التي طبقص في البيئة العراقية والبيئة األردنية بأن استخدام ا2007)فضل وتؤكد دراسة 

لمعلوماس التقارير المالية السنوية للوركاس في ترشيد قراراته ا ست مارية يكون في الوركاس كبيرة 

 الحجم أفضل من استخدام معلوماس التقارير المالية السنوية للوركاس صاليرة الحجم.

 ي للمعلوماتأك ر إفصاحاً بان الوركاس كبيرة الحجم Alshammari (2013دراسة) وأظهرس

 تقاريرها وقوائمها المالية من الوركاس صاليرة الحجم.

أن زيادة عدد المساهمين يؤدي إلى المزيد من المعلوماس التي يتعين  -عدد المساهمين:-2

 (. 2004،قضاةاإلفصاح عنها من جانب الوركاس)

حيث يتطلب إدراج الوركاس في األسواق المالية  -إدراج الوركة في األسواق المالية: -3

وبالتالي يتوجب على الوركة التي ستدرج في هذه األسواق اإلفصاح  ،اءاس معينة للتسجيلإجر 

 (.2011،)عبد الرحيمعن معلوماس معينة  ستي اء متطلباس اإلدراج

يهؤثر المراجهع الخهارجي الهذي يقهوم ب حهص حسهاباس الوهركة علهى درجهة  -المراجع الخهارجي: -4

وم ههههههههاهيم محاسههههههههبية مقبولههههههههة والقواعههههههههد  اإلفصههههههههاح مههههههههن خههههههههالل مهههههههها يلتههههههههزم بههههههههه مههههههههن مبههههههههادئ

 (.2000،مهدوي المهنية)

( التهههي طبقهههص فهههي البيئهههة األردنيهههة بهههأن البيانهههاس والمعلومهههاس 2011)عقهههل  نتهههائج دراسهههة أكهههدسو 

المحاسهههبية المنوهههورة فهههي األردن والمعتمهههدة مهههن قبهههل المراجهههع الخهههارجي تعتبهههر مصهههدرًا مهمهههًا جهههدًا 

للمعلوماس، حيث تستخدم هذه المعلوماس عند اتخاذ القراراس ا سهت مارية، كمها أن الوهركاس تقهوم 
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اس المحاسهههههبية والتهههههي يحتاجهههههها مسهههههتخدميها فهههههي اتخهههههاذ القهههههراراس بكهههههل بنوهههههر البيانهههههاس والمعلومههههه

 مو وعية وشمولية وبتوقيص مناسب ب ضل المراجعة الخارجية.

الصورة الحقيقية عن  إعطاءحرص المراجع الخارجي في  بان( 2006)فضل ونور بينما أو ح 

المحافظة على سلوكه الو ع المالي للوركة الخا عة لمراجعته   يدل على رغبة المراجع في 

المهني ونطاق مسؤولياته القانونية والمهنية فحسب، ولنما لتجنب مواكل الدعاوي القضائية 

 المحتمل أن ترفع  ده من قبل المست مرين والدائنين عند إفالس الوركاس.

هناك عوامل أخرى تؤثر على درجة اإلفصاح، منها على سبيل الم ال  -عوامل أخرى: -5

ة، ورغبة اإلدارة باإلفصاح، وأجهزة اإلشراف والرقابة على أعمال الوركاس)عبد ربحية الورك

 (.2011الرحيم،

( التي طبقص في البيئة الليبيةلدراسة العالقة بين المعلوماس 2004)أحميدة  وجاءس محاولة

المحاسبية المنوورة من قبل الوركاس المساهمة الليبية وقرار ا ست مار في األسهم، وكذلك 

تعرف على معوقاس استخدام المعلوماس المحاسبية من قبل المست مر الليبي  تخاذ قرار ال

ا ست مار في أسهم الوركاس المساهمة، وأظهرس الدراسة أن المعلوماس المحاسبية هامة عند 

اس عن األرباح وتوزيعاس اتخاذ قرار ا ست مار في األسهم خصوصًا فيما يتعلق بالمعلوم

سياساس مختل ة لتوزيع األرباح المحققة لسنواس قادمة  ستخدامها تتبع الوركاس  جميعأناألرباح.

في التوزيع في حالة تحقيقها ألرباح منخ ضة. وأن المساهمين ي ضلون الحصول على أرباح في 

أي أن تكون هناك توزيعاس على شكل أسهم مجانية،  ،نهاية كل سنة وأن كانص بوكل غير نقدي

 ن ذلك يعني أن الوركة المصدرة ل سهم تعمل بوكل كفء مما أدى إلى قيامها بالتوسع الذي 

وقيم ثابتة ومستقرة ن الحصول على أرباح دورية وبنسب سيرفع األرباح مستقباًل، وأنهم ي ضلو 

عة المتاليرة في قيمتها قد يكون لها تأثير سلبي على نوعًا ما على مر السنين، ألن األرباح الموز 
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القيمة السوقية ل سهم. وبع  الوركاس توزع الحد األدنى من األرباح بوكل ثابص سنويًا بحيث 

قد توزع أرباحًا إ افية في نهاية السنة أذا كانص النتائج المالية تسمح بذلك األمر الذي يترك أثرًا 

مين وتتحدد سياسة الوركاس في توزيع األرباح بناًء على عدة عوامل إيجابيًا على انطباع المساه

 -(:2007،كيالنيمنها)

 احتياجاس الوركة من التمويل  ن احتجاز األرباح هو مصدر داخلي من مصادر التمويل. -1

 أثر توزيع األرباح على القيمة السوقية ألسهم الوركاس. -2

( بان الوركاس التي تقدم على دفع التوزيعاس 2009)خلي ة في البيئة السعودية أظهرس دراسة 

 أرباح هي شركاس لها فرص نمو ذاس قيمة وذلك مقارنة بالوركاس األخرى التي لم توزع أرباح.

( بأنه سوق عمان ل وراق 2007)فضل أما في البيئة العراقية والبيئة األردنية توصلص دراسة 

أهمية متالير نسبة النمو في األرباح المحتجزة في  المالية يالحظ أن الوركاس صاليرة الحجم زادس

مقابل انخ اض أهمية حصة السهم من توزيعاس األرباح، وهو تمامًا على عك  الوركاس كبيرة 

الحجم. أما في سوق بالداد ل وراق المالية، يالحظ أن الوركاس صاليرة الحجم تقل أهمية تأثير 

 تمامًا على عك  الوركاس كبيرة الحجم.متالير نصيب السهم من توزيعاس األرباح، وهو 

( التي طبقص في البيئة السعودية بأن الوركاس التي لديها أنباء جيدة 2007)جبروتبين دراسة 

تعمل على توصيل تلك األنباء بصورة أسرع لسوق المال مقارنة بالوركاس التي لديها أنباء سيئة 

 تعمل على تأخير اإلعالن عن تلك األنباء. ، حيث

( بأن هناك عالقة طردية بين األرباح 2007)كيالني في البيئة األردنية توصلص دراسة  أما

 الموزعة على األسهم والقيمة السوقية لها.

انعكاس في حالة ( التي طبقص في البيئة األردنية بان 2001)دبعي وأبو نصار وتوير دراسة 

ث سنواس مالية حتى تعكسها معلومة في سعر سهم شركة ما فإن تلك المعلومة تحتاج إلى ثال
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األرباح المحاسبية لتلك الوركة، وعلى المست مر أن يدرك أن مجموعة المعلوماس التي تعكسها 

أسعار األسهم أغنى من مجموعة المعلوماس التي تعكسها األرباح المحاسبية، وأن أسعار األسهم 

 لية للوركة. ترة المالية الحالية يمكن استخدامها لتوقع األرباح المستقبلل

معينة على حساب معلومة محاسبية أخرى قد  بمعلومة محاسبية اهتماماً أن المست مرين يولون 

 ،  لذا فان المبحث ال اني يتناول المعلوماس المحاسبية.تؤثر على قراراهم ا ست ماري في األسهم
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 المبحث الثاني
 
 اسبيةوغير المح المعلومات المحاسبية

 
يعتبهر تحليههل القهوائم الماليهة أداة لت سههير القهوائم الماليهة ومعرفههة العالقهة بهين مضههامينها  -مقدمـة:

واألرقههام الههواردة فيههها، كمهها يههوفر تحليههل معلومههاس تسههاعد فههي تقههدير قيمههة الوههركة وتقيههيم مركزههها 

الوهركة ويحهدد المالي ومدى فعالية أنوطتها ، ويساعد أيضًا فهي تقيهيم أداء اإلداراس المختل هة فهي 

(.ويههتم 2012،موسهى وعبهدمدى ك اءتها في الحصول على العائد المالئم ل مهوال المتاحهة لديها)

م مع مستوى مخاطرة تلك ا سهت ماراس ءتتال  ست ماراتهمالمست مرون عادة بالحصول على عوائد 

القههوائم  تههوفرو  ،ارلهذلك يحتههاج هههؤ ء المسههت مرون إلهى تقههدير العوائههد والمخههاطر المرتبطهة با سههت م

بتلههك  ة المسههت مرينمعرفهه و.الماليههة بيانههاس تسههاعد فههي تقههدير معههدل العائههد المتوقههع علههى ا سههت مار

أن دقههههة نتههههائج التقيههههيم ومهههها يتخههههذه مسههههتخدمو  ، حيههههثالمعلومههههاس تههههؤدي إلههههى تاليههههر فههههي سههههلوكهم

المعلومهههاس مهههن قهههراراس يتوق هههان بوهههكل أساسهههي علهههى مهههدى دقهههة وسهههالمة البيانهههاس الماليهههة التهههي 

تتضههههههههههههمنها القههههههههههههوائم الماليههههههههههههة، وبمعنههههههههههههى أخههههههههههههر مههههههههههههدى تطههههههههههههابق األداء المعلههههههههههههن مههههههههههههع األداء 

ة فقهد ورد فهي البيهان (.وتأكيدًا على أهمية اإلفصاح عن المعلوماس المحاسبي2003،صالحال علي)

 (  A AA ) األساسي لنظرية المحاسبة الصادر عن المجمع األمريكي

(American Accounting Association)  م ما يلي1996سنة:- 

من حالة عدم التأكد لدى المستخدمين الخارجيين  وسيلةلتقليل" تعتبر المعلوماس المحاسبية 

 (. 2،ص 2003،ملحمالممارسة)ير عن إ افة إلى كونها أساسية لتقر 
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 ست مارية أو تقييم االقراراس  أن المعلوماس المحاسبية ليسص هي العنصر الوحيد في اتخاذ

 -(:2007، مهندى وصياممح ظة ا ست ماراس إ  أنها توكل بعدًا أساسيًا ل سباب التالية)

تحديد أسعار األسهم، وفي جزءًا من المعلوماس التي تساهم في المحاسبية تم ل المعلوماس  -

 التنبؤ بالمؤشراس المستقبلية.

إن توفر المعلوماس المحاسبية للمهتمين يؤثر في تدفق ا ست ماراس ويؤثر في تقلباس أسعار  -

 األوراق المالية وفي احتساب المخاطر.

وماس التي أن المعلوماس المحاسبية الواردة في التقارير السنوية التقليدية هي أهم مصادر المعل -

 يستخدمها المست مرون األفراد والمؤسساس والمحللين الماليين.

 يؤديمعنى المعلوماس "إدراك للحقائق  -ومات المحاسبية:ما المقصود بالمعل 2-2-1

" معرفة مكتسبة من البياناس  أيضاً  قصد بهاي. و "الة عدم التأكد لحالة أو حدث ماإلى تخ ي  ح

تها بعدم التأكد بأنها " تخ ي  عدم التأكد ألنها تالير المتاحة".ووص ص من حيث عالق

 (.2006،صياحا حتما س المتعلقة بالنتائج المتوقعة في مواقو معينة")

والمعلوماس تم ل المخرجاس النهائية لسلسة من العملياس تبدأ بمالحظة ومتابعة األحداث في 

عالماس ورموز ولشاراس وخصائص البيئة: تاريخية أو التنبؤية ثم تترجم هذه األحداث إلى 

ليتسنى خزنها بأشكال عدة، ومن ثم استخدامها خالل استرجاعها كما هي أو إجراء عملياس 

تواليل مختل ة عليها م ل التبويب والتحليل والتلخيص ولعداد التقارير ألغراض مختل ة، ويكون 

في وقص معين ولالرض  نتيجة هذه التقارير بياناس مرتبة معدة لالستخدام بواسطة فرد معين

 (.2006، صياحمعين)
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 (" بأنها1996)وآخرون  مطرالمعلوماس وقد عرفها إلنتاجوالبياناس هي المدخالس الرئيسية 

عبههارة عههن حقههائق وأرقههام خههام عههن أحههداث ماليههة معينههة غيههر مرتبههة وغيههر معههدة لالستخدام)شههكلها 

 بعد إلنتاج معلوماس.الحالي( ويتم جمع هذه البياناس  حتمال استخدامها فيما 

معلوماس ن المست مرين يعتمدون في تقييم أداء الوركاس على الا( ب2007ويؤكد فضل)

المعلوماس يؤدي إلى عدم قدرة تلك حيث أن النقص في الواردة في القوائم المالية، المحاسبية 

 اس.داء الوركأالمست مر على التقييم الدقيق لمستوى 

تقوم المحاسبة بتوصيل المعلوماس المالية  -المحاسبية:مستخدمو المعلومات  2-2-2

عن شركة معينة إلى أطراف متعددة تحتاج لتلك المعلوماس لالرض اتخاذ قراراس اقتصادية.وأن 

تحديد ا حتياجاس المعلوماتية لمستخدم معين يتعلق بأنواع القراراس التي يأخذها ذلك المستخدم. 

ستخدمين أدى إلى تقسيم المستخدمين إلى مجموعتين كبيرتين لذلك فإن اختالف أنواع قراراس الم

 -:(2004وآخرون، حنان)هما

تتضمن هذه المجموعة كافة األطراف التي يتصل عملها بإدارة ن: ين الداخليأوً : المستخدم

 أنوطة الوركة واستخدام مواردها ا قتصادية والبورية في سبيل تحقيق األهداف المو وعة.

( بان اإلدارة تهتم بالحصول على المعلوماس في مجال تقييم 2009)اللطيوعبد قول يو 

السياساس اإلدارية والتمويلية لإلداراس المختل ة ومدى مساهمتها في تحقيق هدف األساسي 

للوركة، وتقييم مدى قدرة اإلداراس المختل ة على تحقيق األرباح أو خ   التكاليو، ومعرفة 

 وركة.مدى قوة المركز المالي لل

 اختياردوافع اإلدارة في  اختالف( لمعرفة أسباب 2006)فضل لبيئة األردنية جاءس محاولة في ا

فاس آالسياساس المحاسبية، وقد صيالص أربع فر ياس أساسية تتعلق األولى بالحوافز والمك

ر نسبة تركيز أما الرابعة فتخص أث ،عقود المديونيةبوال ال ة  ،وال انية بالتكاليو السياسية ،اإلدارية
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( شركة من الوركاس المساهمة العامة في 74م لعينة من )2004بياناس سنة  باستخداماألسهم 

 األردن، وقد جاءس نتائج الدراسة غير مدعمة ل ر ياس الدراسة ونتائج الدراساس السابقة.

ة ( العوامل المؤثر في اختيار اإلدار 2003)صالح ة السعودية تناولص دراسة أما في البيئ

للسياساس المحاسبية، وقد أظهرس نتائج الدراسة أهمية بع  العوامل ا قتصادية م ل معدل 

العمالة األجنبية ونسبة المديونية في تأثير على اختيار اإلدارة للسياساس المحاسبية بالوركاس 

في السعودية. وبينما جاء تأثير العوامل األخرى متضاربًا حيث كان تأثير عامل الحجم  عي ًا 

اختيار اإلدارة للسياساس المحاسبية ولم يكن لعامل الديون والمساعداس الحكومية أي تأثير 

معنوي في اختيار اإلدارة للسياساس المحاسبية، باإل افة إلى دقة اإلدارة في قياس بع  

 العوامل فضاًل عن غياب أو عدم و وح المعايير التي تنظم بع  الممارساس المحاسبية.

( بان الوركاس المدرجة في سوق فلسطين ل وراق المالية   توفر 2006)نجم سة وأظهرس درا

 في قوائمها وتقاريرها المالية معلوماس عن األثر المتراكم لتالير السياساس المحاسبية.

 -ثانيًا: المستخدمين الخارجيين:

القراراس بوراء  المست مرون الحاليون والمرتقبون: وهم يستخدمون المعلوماس المالية  تخاذ -1

األسهم أو استمرارية ا حت اظ بها أو بيعها، ويهم هؤ ء المست مرين التعرف على مدى تقدم 

الوركة وقياس نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة وكذلك مقارنة هذه النتائج مع الوركة األخرى 

 (.2004وآخرون، حنانالمماثلة)

يستخدمون المعلوماس المالية لمعرفة المركز المالي العاملون الحاليون والمرتقبون: وهم  -2

للوركة ومدى قدرتها على تحقيق األرباح بالرض الحكم على استمرارية تلك الوركة. فالو ع 

تبهم المالي الجيد وتحقيق األرباح يساعد بوكل عام على تحقيق األمن الوظي يللعاملين ودفع روا

 .(2004وآخرون، حنان)معيوتهموتحسين مستوى 
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المقر ون الحاليون والمرتقبون) المصارف والمؤسساس المالية المختل ة وحاملوا لسنداس  -3

الدين(: وهم يستخدمون المعلوماس المالية لتقييم مخاطر منح ا ئتمان والقروض والتنبؤ بمقدرة 

 .(2004وآخرون، حنانالوركة على سداد ديونها والتزاماتها)

أن المقر ون يركزون على بعد موثوقية األرباح ب( 2011وآخرون ) أبو علىدراسة  وتوير

المحاسبية أك ر مما يركزون على بعد مالئمة األرباح المحاسبية عند تحديد العائد الذي يطلبونه 

وبالتالي فإن الص اس التي يركز عليها المقر ون هي اقتراب الربح المحاسبي من  ،من المقترض

والتح ظ المحاسبي والحيادية وهي ص اس إذا اتص ص بها األرباح  ،النقد وجودة المستحقاس

المحاسبية تؤدي إلى انخ اض مخاطرة المقترض األمر الذي يؤدي إلى انخ اض تكل ة 

 ا قتراض.

( بان المعلوماس الم صح عنها في كل من بيان المركز المالي وبيان 2010)صالح رى يو 

المراكز ال الث األولى ل ئة المقر ين، وأن تلك  الدخل وبيان التدفقاس النقدية قد احتلص

، باإل افة االمعلوماس تخدم أغراض هذه ال ئة في تقييم قدرة الوركة على تسديد القروض وفوائده

 إلى قدرتها على توليد التدفقاس النقدية الالزمة لتحقيق ذلك.

( التي طبقص في البيئة األردنية بأن ل رباح المحاسبية والتدفقاس 2008)دراغمة أظهرس دراسة و 

النقدية من النواطاس التواليلية دورًا مهمًا في ت سير عوائد السوقية ل سهم. ويزداد هذا المحتوى 

كلما قلص نسبة الدين في هيكل تمويل الوركة، وقد يعزى ذلك إلى أن الوركة ذاس الرفع المالي 

جه مخاطر التسديد، وأن تدفقاتها النقدية من النواطاس التواليلية وأرباحها المحاسبية قد العالي توا

تكون مخصصة لدفع ا لتزاماس أك ر من كونها مصادر تمويل است ماراس جديدة أو توزيعاس 

التي توجه تدفقاتها التواليلية المنخ ضنقدية للمساهمين، خالف الوركاس ذاس الرفع المالي 

 لمحاسبية لدخول فرص است مارية جديدة أو لدفع توزيعاس نقدية للمساهمين.وأرباحها ا
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اتحاداس ونقاباس العمال: توجد نقاباس واتحاداس عمالية تدافع عن مصالح العمال، وغالبًا ما  -4

يكون لدى هذه المنظماس مستوار مالي يقرأ القوائم المالية للوركة ويحلل ما بها من معلوماس 

داء ا قتصادي للوركة ومعد س نموه والمؤشراس المالية للوركة، وذلك ألغراض للوقوف على األ

نصر نصح إدارة النقابة فيما يتعلق بعقود العمل والت اوض على األجر والمساومة على الحوافز)

 (.2005، والسيد

لوركاس مكاتب ا ستواراس المالية: تقوم هذه المكاتب بتحليل القوائم المالية التي تنورها ا -5

رقام والمؤشراس المالية المختل ة لتصنيو الوركاس إلى درجاس حسب األالمساهمة  ستخراج 

 (.2009،عبد اللطيودرجة الربح والمخاطرة)

الجهاس الحكومية: تهتم دائرة  ريبة الدخل م اًل بتحديد أرباح الموروع بدقة لمعرفة  -6

 (.2004وآخرون، خداشالضريبة المستحقة عليها)

( بأن األسواق المالية تحتاج إلى معلوماس سليمة عن شركة حتى يتم تداول 2005)قبائي ر وتوي

 األسهم الوركة بالسوق مع اإلفصاح عن نتائج األعمال والمركز المالي.

تعهد المعلومهاس المحاسهبية أحهد المصهادر  -عة جودة المعلومات المحاسبية:طبي 2-2-3

الحههالي والمرتقههب لتقههويم قههدرة الوههركة علههى توليههد التههدفقاس األساسههية التههي يعتمههد عليههها المسههت مر 

النقديههههة المسههههتقبلية وتحديههههد العائههههد المطلههههوب الههههذي يتناسههههب مههههع هههههذا ا سههههت مار. كههههذلك تعتبههههر 

المعلومههاس المحاسههبية مههن أهههم المصههادر التههي يعتمههد عليههها المقههرض فههي تقههويم قههدرة الوههركة علههى 

المستحقة في حينها وتحديد العائد المطلوب الذي يتناسب مع الوفاء بالتزاماتها في تسديد األقساط 

 مخاطر عدم الوفاء بهذا ا لتزام. 
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زيادة جودة المعلوماس المحاسبية يزيد من فاعلية تقهويم مسهتوى األداء والحالهة الماليهة للوهركاس  و

المعلومههاس المحاسههبية علههى اتخههاذ قههراراتهم وبدرجههة  وتقههويم مراكزههها الماليههة ممهها يسههاعد مسههتخدمي

 (.2011بن سليمان،ك اءة عالية)

"بأنههها تلههك المعلومههاس المتميههزة وذاس الك ههاءة  المعلومههة جيههدة( 2006)عبههد اللطيههو وقههد عرفههص 

العاليههههة، أي تتحههههدد جههههودة المعلومههههاس المحاسههههبية بنههههاًء علههههى من عههههة المعلومههههاس المحاسههههبية التههههي 

 .دمة لمستخدمي هذه القوائم الماليةتحتويها والمق

بهههان المسهههت مرين فهههي األسههههم يعتمهههدون علهههى تقهههارير دوريهههة قصهههيرة  (1982) بهههن غربيهههة ويقهههول

نتظههههار التقههههارير والقههههوائم الماليههههة االمههههدى)ربع سههههنوية( فههههي بعهههه  قههههراراتهم ا قتصههههادية بههههدً  مههههن 

معلومهاس ت هوق تلهك المسهتمدة مهن السنوية، كما أن اإلعالن عن أرباح الربهع ال الهث يحتهوي علهى 

 اإلعالن عن أرباح الخاصة بكل من الربع األول وال اني.

لسنة  FASB  (Financial Accounting Standard Board) وقام مجل  معايير المحاسبة

م بإصدار مذكرة مناقوة من ثالثة أجزاء بعنوان اإلطار النظري لمحاسبة المالية، والتقرير  1976

بيانهاس صر القوائم المالية وقياسها، ومنذ إصدار المهذكرة قهام المجله  بإصهدار خمه  المالي، عنا

( 2بم ههاهيم المحاسههبة الماليههة المرتبطههة بههالتقرير المههالي لمنوههآس األعمههال مههن  ههمنها البيههان رقههم)

خصهههههائص التهههههي تجعهههههل لا الهههههذي يتنهههههاولو بعنهههههوان الخصهههههائص النوعيهههههة للمعلومهههههاس المحاسهههههبية، 

اللتههين تجعههالن المعلومهههاس  األساسههيتينية م يههدة. وأشههار إلهههى إن الخاصههيتين المعلومههاس المحاسههب

 (.2009،عبد اللطيووالمصداقية) المحاسبية م يدة  تخاذ القرار هما المالئمة

عدد مراس اإلفصاح عن المعلوماس قد يكهون لهه عالقهة سهلبية مهع جهودة المعلومهاس وبهذلك    ماأ

يعتبهههر ازديهههاد كميهههة المعلومهههاس المنوهههورة وعهههدد مهههراس اإلفصهههاح عنهههها دلهههياًل دائمهههًا علهههى جودتهههها 

 (.2005وآخرون، صالح)
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دة المعلومههاس ( إلههى تو ههيح أثههر جههو 2012)سههعيد وعبههد الكههريم  دراسههة صفههي البيئههة العراقيههة هههدف

فههي سههوق األوراق الماليههة العراقيههة، وأظهههرس الدراسههة أن  ا سههت مارالمحاسههبية فههي ترشههيد قههراراس 

جودة اإلفصاح ترفع من أهمية التقارير المالية لهدى جميهع ال ئهاس المسهت يدة وخاصهة عنهد متخهذي 

 ،مسههتوى الوهه افية فيههه كلمهها زاد ا سههت مارالقههراراس، كمهها يههزداد أهميههة اإلفصههاح وتههأثيره فههي قههراراس 

 على المعلوماس. ا عتمادفضاًل عن مجموعة الخصائص كالمالئمة والوقتية ولمكانية 

ة المصههدرة للمعههايير نيههتقههي  الهيئههاس المه -أهميــةجودة المعلومــات المحاســبية: 2-2-4

والمقر هين المحاسبة جودة المعلوماس المحاسبية بوكل رئيسي بقدرتها على مسهاعدة المسهت مرين 

علههههى مقههههدرة الوههههركة لتوليههههد تههههدفقاس نقديههههة مسههههتقبلية تك ههههي لمواجهههههة التزاماتههههها عنههههد اسههههتحقاقها، 

علههههى  وتوزيعههههاس منتظمههههة للمسههههت مرين دون أن يتههههأثر بههههذلك مسههههتوى عمليتههههها اإلنتاجيههههة وقههههدرتها

 (.2011،بن سليمانالنمو)

متخذ القرار، ومن ثم تمكنهه مهن وتؤدي زيادة جودة المعلوماس المحاسبية إلى تخ ي  درجة تردد 

الههذي يحقههق الهههدف المطلههوب، بوههرط تههوافر المعرفههة العلميههة والخبههرة السههابقة  الرشههيداتخههاذ القههرار 

لمتخههذ القههرار بمهها يمكنههه مههن اسههتيعاب المعلومههاس واسههتخدامها فههي صههنع القههرار، فعنههدما   يتههوافر 

ة عالية من جودة المعلوماس المحاسبية لمعلوماس لدى متخذ القرار مع توافر درجلهذا ا ستيعاب 

  يتطلههب تحسههين  جههودة المعلومههاس  الرشههيدتههزداد درجههة تههردد متخههذ القههرار. أي أن اتخههاذ القههرار 

المحاسبية فحسب، ولنما يتطلب ا هتمام بمتخذي القهراراس ورفهع مسهتواهم العلمهي والعملهي وتقويهة 

 (.2009،يوعبد اللطدرجة ثقتهم  بجودة المعلوماس المحاسبية)

أن الخصهههههائص النوعيهههههة  -الخصـــــائص النوعيـــــة للمعلومـــــات المحاســـــبية: 2-2-5

 ،للمعلوماس المحاسبية هي ص اس وص ية غير كمية في المعلومهاس التهي توصهلها القهوائم الماليهة

 (.2005، نصر والسيدوأن توفرس تجعل هذه المعلوماس م يدة لمستخدميها)
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( الصهههادر عهههن مجلههه  معهههايير المحاسهههبة 2( البيهههان رقهههم)2012)خليل ونعهههوم تناولهههص دراسهههةوقهههد 

والمتعلق بالخصائص النوعية التي ينبالي أن تتصو بهها  م1980لسنة  FASBالمالية األمريكي 

للحكهم علهى فائهدة تلهك المعلومهاس.  اسهتخدامهاالمعلوماس المحاسبية الم يدة، واألس  التي ينبالهي 

ئمههة ال الثههة: التوقيههص المناسههب والقيمههة التنبؤيههة والقيمههة وأظهههرس دراسههة أن مكونههاس خاصههية المال

حيث أن التوقيص قد يكون مناسبًا لمسهتخدم  ،العكسية هي خواص نظرية أك ر منها عملية التالذية

ما وغير مناسب لمستخدم أخر. كما   توجد معلوماس محاسبية خاليهة مهن الخطهأ والتحيهز بوهكل 

 المالي بين الوركاس المختل ة.  اإلبالغفي  اختالفاستام، وأن هناك 

معظم الوركاس العاملة فهي  بأن( التي أجريص في البيئة الليبية2004)محمد وجاءس نتائج دراسة 

نطاق مدينة بنالهازي   تتهوفر فيهها الخصهائص النوعيهة لمعلومهاس عنهد أعهدادها لتقاريرهها وقوائمهها 

نههاس المحاسهبية المنوههورة وتأخيرهها وبالتههالي مههن أهميهة البيا اإلقهاللالماليهة، واألمههر الهذي أدي إلههى 

 القراراس الرشيدة. اتخاذعدم ا ست ادة  منها في 

حسههب رأي مجلهه  معههايير المحاسههبة الماليههة  الخصههائص النوعيههة لجههودة المعلومههاس وقههد صههن ص

إلههى مجمههوعتين تبعههًا ألهميتههها همهها : الخصههائص النوعيههة الرئيسههية   FASB(1980األمريكههي)

 (.2005،سلمانيوالخصائص النوعية ال انوية)

أن الخاصههتين  -الخصــائص النوعيــة الرئيســية للمعلومــات المحاســبية: 2-2-5-1

 انوتعتبر هات ،عليها)الموثوقية( ا عتماد ولمكانيةللمعلوماس المحاسبية هما المالئمة  األساسيتين

، ألنهمها  بهد وأن يتهوافر فهي المعلومهاس المحاسهبية لكهي يتان للمعلومهاس الجيهدةاألساسه انالخاصت

 (.1992، نور وبسيونيتكون ذاس من عة عند اتخاذ القراراس)
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أن المالئمهههة والموثوقيهههة همههها  FASBحهههدد مجلههه  معهههايير المحاسهههبة الماليهههة  -المالئمـــة: -1

الخاصهههيتان األساسهههيتان اللتهههان تجعهههالن المعلومهههاس المحاسهههبية م يهههدة لمتخهههذي القهههراراس ويقصهههد 

 (.2009،قاقيش وبطاينةبالمالئمة " أن تكون قادرة على التأثير في القرار المتخذ")

لمعهايير األساسهية ( باعتبهار معيهار المالئمهة أحهد اAAAكما أوصص جمعية المحاسهبة األمريكيهة )

للحكههم علههى جههودة ك ههاءة النظههام المحاسههبي لتقههويم البيانههاس الناتجههة عنههه وأشههارس إلههى أنههه  الالزمههة

عبهد حتى تكون البياناس المحاسبية مالئمة لمتخذ القرار يجب أن ترتبط بالهدف المطلهوب تحقيقُه)

 (.2009،اللطيو

 -:اآلتيةر ولكي تتصو المعلوماس بالمالئمة يجب أن تتضمن العناص

أن تكون لهها القهدرة علهى التنبؤ)القيمهة التنبؤيهة( ولكهي تكهون لمعلومهاس قيمهة التنبؤيهة يجهب أن  -أ

نور تسهههههاعد المسهههههتخدمين علهههههى القيهههههام بتقيهههههيم أفضهههههل ل حهههههداث الما هههههية والحاليهههههة والمسهههههتقبلية)

 (.1992،وبسيوني

تكهون المعلومهاس المحاسهبية و ة( أن تتميز بإمكانية التحقق من التوقعاس)قيمة التالذية العكسهي -ب

سترجاعية إذا ساعدس متخذي القراراس علهى تعزيهز توقعهاتهم السهابقة أو تصهحيحها أو اذاس قيمة 

 (.2005،سلمانيتعديلها أو تقديم توقعاس جديدة)

مراعاة التوقيص المالئم لتوصيل أن أن يحصل عليها متخذ القرار في الوقص المناسب. بمعنى  -ج

المحاسبية إلى مستخدميها يعتبر مهن ا عتبهاراس الضهرورية لزيهادة فعاليهة وتحقيهق أقصهى التقارير 

 (. 2009،عقلفائدة ممكنة من المعلوماس المحاسبية )

لبيانهههاس التهههي تحتويهههها القهههوائم الماليهههة دورًا تقييميهههًا فهههي تحديهههد أسهههعار ل( بهههأن 2007)جبهههر ويهههرى 

اتخاذ قراراتهم المتعلقة ببيع وشهراء األسههم حتهى يهتم األسهم، مما يعني أن المست مرين قد يؤجلون 

إعالن تلهك المعلومهاس. ولهذلك فهإن إعهالن المعلومهاس الماليهة فهي توقيهص المالئهم يسهاعد فهي زيهادة 
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القههوائم الماليههة فههي اتخههاذ القههراراس الضههرورية وزيههادة ك ههاءة األسههواق  اسههتخدامال ائههدة المرجههوة مههن 

ل عمليههاس التخمههين والمضههاربة وتسههريباس واإلشههاعاس فههي السههوق. فههي تقليهه أيضههاً  يسهههمو الماليههة، 

كلما قلص المدة الزمنية المنقضية بين نهاية ال ترة التي تعد عنهها القهوائم الماليهة وبهين تهاريخ  ولذلك

تلههك  اسههتخدامنوههر المعلومههاس التههي تحتويههها تلههك القههوائم أدى ذلههك إلههى زيههادة ال ائههدة المرجههوة مههن 

 .ةالمعلوماس المالي

إصهدار التقهارير الماليهة بهاختالف نهوع  يهصبأن اخهتالف توق (2009)عقل في البيئة المصرية أكد 

الصناعة التي تنتمي لها الوركة، حيث قامص المصارف بإصدار تقاريرها المالية بوكل أسرع مهن 

الوهههركاس األخهههرى التهههي شهههملتها عينهههة الدراسهههة، كمههها أن الوهههركاس كبيهههرة الحجهههم قامهههص بإصهههدار 

 تقاريرها المالية بوكل أسرع من الوركاس الصاليرة. 

( التهههي طبقهههص فهههي البيئهههة العراقيهههة بهههأن المسهههتخدمين   2012)عبد الحسهههن تهههائج دراسهههةوجهههاءس ن

يحصههلون علههى التقههارير الماليههة للوههركاس المدرجههة فههي سههوق عههراق لهه وراق الماليههة بسهههولة ويسههر 

وأنها   تتوفر لهم فهي الوقهص المناسهب وحهاجتهم إليهها، و  يكت هون بمعلومهاس فهي التقهارير الماليهة 

ويحههاولون الحصههول علههى معلومههاس أخههرى ومههن مصههادر أخههرى تسههاعدهم فههي قههراراتهم  للوههركاس

أن عهدم مراعهاة خاصهية التوقيهص المناسهب عنهد إصهدار التقهارير الماليهة مهن شهأنه أن . ا ست مارية

يههؤدي إلههى خلههق طلههب لههدى مسههتخدمي المعلومههاس للحصههول علههى المعلومههاس مههن مصههادر أخههرى 

 (.2009،عقلبخالف التقارير المالية)

علهههى  لتعهههرفى اإلههه ( التهههي طبقهههص فهههي البيئهههة األردنيهههة2009)قهههاقيش وبطاينهههة  ههههدفص دراسهههةوقهههد 

إصههدار التقريههر المههالي السهههنوي للوههركاس المسههاهمة العامههة األردنيههة، وقههد أظههههرس  محههدداس فتههرة

تزداد فيها  ترةإصدار التقرير المالي السنوي تكون أطول للوركاس الصناعية التي باننتائج الدراسة 

 نسبة التمويل بالدين، وتستلم تقرير المراجع في وقص متأخر.
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 ا عتمهههادتكههون المعلومههاس المحاسههبية موثهههوق بههها إذا تمكههن المسههتخدم مههن  -الموثوقيــة: -2

قية وقابليههههههههههههة أي أنههههههههههههها تعههههههههههههرض مهههههههههههها ي تههههههههههههرض عر ههههههههههههه وأن تكههههههههههههون ذاس مصههههههههههههدا ،عليههههههههههههها

 -التالية: ال رعيةخصائص (. وتومل الموثوقية ال2005،سلمانىللتحقيق)

المصههداقية " بأنههها FASB ( 1980عههرف مجلهه  معههايير المحاسههبة الماليههة ) -المصههداقية: -أ

بههد أن حتى تكههون المعلومههاس م يههدة فالو ،عههرض المعلومههاس بوههكل عههادل وقابههل للتحقههق ومحايههد"

تكهههون خاليهههة مهههن األخطهههاء الهامهههة ومهههن التحيهههز وتعبهههر بصهههدق عهههن العمليهههاس الماليهههة واألحهههداث 

 (.2009،عبد اللطيواألخرى)

هنهههاك صهههعوباس مهههن الناحيهههة العمليهههة فهههي ت سهههير م ههههوم  بهههان( 2005)سهههلمانىس فهههي حهههين أشهههار 

الصهههدق بهههالعرض طالمههها أن المعلومهههاس المحاسهههبية ههههي نتيجهههة لمقهههايي  تقريبيهههة وليسهههص مقهههايي  

 محكمة، ألنها تومل على تقديراس متنوعة وتصني اس وملخصاس أحكام.

خاصية الحياد أو عدم التحيز" بأنهها عهدم  (FASB)رف مجل  المحاسبة الماليةيع -الحياد: -ب

وجههود تحيههز متعمههد فههي المعلومههاس التههي يههتم تقريرها)اإلفصههاح عنههها( يهههدف إلههى التوصههل لنتههائج 

 سلوك معين. است ارةمحددة مقدمًا أو يهدف إلى 

( أن الحياد يعتبر أمرًا  هروريًا بالنسهبة لمعلومهاس المحاسهبية، وذلهك 1992)نور وبسيوني ويؤكد 

فعلهى  ،هم فئاس متعددة مهن المسهتخدمين ولنمانظرًا ألن مستخدمي القوائم المالية ليسوا فئة واحدة 

المست مرين وحهدهم فهإن ذلهك قهد احتياجاتسبيل الم ال، إذا ما تم تصميم القوائم المالية بحيث تلبي 

 األ رار باحتياجاس الدائنين والذين يم لون فئة أخرى من مستخدمي القوائم المالية. يسبب

تعتمههد أساسههًا علههى مؤشههرين  وا سههت ادةإن خاصههية قابليههة المعلومههاس لل هههم  -القابليههة لل هههم: -ج

 -مهمين:

 درجة الو وح والبساطة واإلفصاح في عرض المعلوماس. -أ
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 لدى مستخدمي تلك المعلوماس.مستوى الوعي واإلدراك وال هم  -ب

( بأنه لكي تكون المعلوماس ذاس فائدة ملموسة  بد من توافر التجان  2004)عبد العزيزويوير 

والتهههأثير علهههى متخهههذ القهههرار، وبالتهههالي تصهههبح المعلومهههاس  ا سهههت ادةبهههين ههههذين الوهههرطين لتحقيهههق 

 .وا ست ادةمتمتعة بخاصية قابليتها لل هم 

حيث  ؛( بان هناك فهم كافي للمعلوماس المحاسبية من قبل المستخدمين2012)عبد الحسن وأكد 

توجهد لهديهم إمكانيهة  سهتخدامها بالوهكل الصهحيح فهي القهراراس ا سهت مارية، ممها يهدل علهى وجههود 

وعههي اسههت ماري لههديهم وأن التقههارير الماليههة تعتبههر مصههدر مهههم لهههم للحصههول علههى معلومههاس عههن 

 سوق.الوركاس المدرجة في ال

مجلههه   بحسههب تصههنيو -لومــات المحاســـبية:الخصــائص الثانويـــة للمع  2-2-5-2

توهههههمل الخصهههههائص ال انويهههههة علهههههى القابليهههههة لمقارنهههههة  FASB( 1980)معهههههايير المحاسهههههبة الماليهههههة

المعلومهههاس الماليهههة  يجهههب أن تتصهههو بهههها الخاصهههيتينوأن كهههل مهههن ههههاتين  ،أو ال بهههاس وا تسهههاق

الم يههههدة ولكههههن لههههي  علههههى ن هههه  الدرجهههههة مههههن األهميههههة لخاصههههيتي المالئمههههة والموثوقيههههة، فتهههههوافر 

قابلية للمقارنة وال باس في المعلوماس   يجعلها لوحدها م يدة ما لهم تتهوفر خاصهيتي ال نيخاصيتال

 المالئمة والموثوقية.

مقارنههة بههين أداء الوههركة فهههي التمكههن مسههتخدمي المعلومههاس المحاسهههبية مههن  القابليههة لمقارنههة: -1

بههين أدائههها مههع أداء الوههركاس  وا خههتالففتههراس ماليههة مختل ههة وكههذلك التعههرف علههى أوجههه التوههابه 

البنهود المتعهددة التهي تهم جمعهها فهي بنهد واحهد علهى ن ه   احتهواءاألخرى. وإلمكانية المقارنهة يجهب 

وحهههدة نقهههد متجانسهههة  واسهههتخدامحهههد عنهههد عهههرض النتهههائج فهههي القهههوائم الماليهههة. البنهههود فهههي مقهههدار وا

ن ه  طهرق القيهاس  اسهتخدامنماذج متوهابهة لعهرض المعلومهاس المحاسهبية، إ هافة إلهى  واستخدام

وأساليب اإلفصاح من فترة زمنيهة إلهى فتهرة زمنيهة أخهرى، واإلفصهاح عهن التاليهراس والظهروف التهي 
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بن علههههى مركزههههها المههههالي مههههن فتههههرة زمنيههههة إلههههى فتههههرة زمنيههههة أخههههرى) تههههؤثر علههههى الوههههركة وتأثيرههههها

 (.2011،سليمان

( بهههان درجهههة مقارنهههة أداء 2005)أبهههو نصهههار وذنيبهههاس وبالنسهههبة للمسهههت مرين فهههي األردن فقهههد أكهههد 

 الوركة لعدة سنواس احتلص المرتبة األولى.

هناك التزام محدود نسبيًا  إلى أن( دراسة توصلص 2005)عتيق البيئة ال لسطينية أجرى  بينما في

 -القابليههههههة للمقارنههههههة -الحيههههههاد -بتطبيههههههق الخصههههههائص النوعيههههههة للمعلومههههههاس المحاسههههههبية)الموثوقية

المالئمههههة(. وذلههههك يههههدل علههههى أن البيانههههاس الماليههههة المتههههوفرة لمتخههههذ القههههرار ا سههههت ماري متوا ههههعة 

 النوعية.

وحهههدة محاسهههبية مهههن فتهههرة  ههههو اسهههتعمال ن ههه  اإلجهههراءاس مهههن قبهههل شهههركة مههها أو -ا تسهههاق: -2

محاسههههبية ألخههههرى، أو هههههو اسههههتعمال م ههههاهيم القيههههاس ون هههه  اإلجههههراءاس علههههى فتههههراس معينههههة فههههي 

 (.2012،خليل ونعوممعينة واحدة) القوائمالمالية لها خواص متوابهة لوركة معينة لمدة

علههى قيههاس أثههر الخصههائص النوعيههة للمعلومههاس المحاسههبية ل( 2009)علههي وفههي محاولههة قههام بههها 

أثههر  جههودة التقههارير الماليههة الصههادرة عههن المصههارف التجاريههة العاملههة فههي الههيمن مههن خههالل قيههاس

الخصههائص األساسههية ومكوناتههها كخاصههية القابليههة لل هههم المعلومههاس المحاسههبية وخاصههية المالئمههة 

لهيمن، وخاصية الموثوقية على جودة التقارير المالية الصادرة عن المصارف التجارية العاملة فهي ا

) ال بههاس وخاصههية وكهذلك الخصههائص ال انويهة للمعلومههاس المحاسههبية ومكوناتهها كخاصههية ا تسهاق

قهههام الباحهههث  الدراسهههة أههههداف، ولتحقيهههق (القابليهههة للمقارنهههة علهههى جهههودة التقهههارير الماليهههة للمصهههارف

ن، وتههم بتصههميم اسههتبانة أسههتهدف مههن خاللههها المههديرين المههاليين والمههراجعين الههداخليين والمحاسههبي

استخدام األساليب اإلحصائية الوص ية لتحليل البياناس واختبار ال ر هياس، وقهد توصهلص الدراسهة 

على جههودة التقههارير الماليههة الخصههائص األساسههية للمعلومههاس المحاسههبية إلههى أن هنههاك تههأثيرا عاليههاً 
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حاسههبية ، كمهها أظهههرس النتههائج الخصههائص ال انويههة للمعلومههاس الم%83حيههث بلالههص نسههبة التههأثير

 نسههبة تههأثير وعلى جههودة التقههارير الماليههة الصههادرة عههن المصههارف التجاريههة العاملههة فههي اليمنههتههؤثر 

توصههههلص إلههههى عهههدم تههههوفر الخصههههائص النوعيههههة ( 2013)أحمههههد دراسهههة . أمهههها %85عاليهههة بلالههههص 

السنوية للمصهارف التجاريهة المدرجهة فهي المالية للمعلوماس المحاسبية بمستوى مقبول في التقارير 

 سوق األوراق المالية الليبي. 

تم ههههل الخصههههائص  -إلفصــــاح عــــن المعلومــــات المحاســــبية:القيــــود علــــى ا 2-2-6

لمعلومهههاس لاألساسهههية والخصهههائص ال انويهههة خصهههائص نوعيهههة يهههؤدي توافرهههها إلهههى تحقيهههق المن عهههة 

د على أنتاج المعلوماس المحاسبية تتم ل فهي القراراس، إ  أن هناك قيو  اتخاذالمحاسبية ألغراض 

المن عههة وم هههوم األهميههة النسههبية. وقههد ت ههرض هههذه القيههود فههي بعهه  األحيههان  -التكل ههة اعتبههاراس

قهد  ا ختيهارالعدول عن ممارسة محاسبية أو ممارسة تقرير كان من الممكن تطبيقها  فيما لو أن 

 (.1992،وبسيونينور تم على أساس الخصائص األساسية وال انوية)

يقتضي هذا الم هوم باإلفصاح المناسب عن البياناس التي لها أثر ملموس  -األهمية النسبية: -1

م اإلفصهاح عهن المعلومهاس فهي البنهود المن صهلة أو يهتفي اتخاذ القرار الرشيد من قبل المهتمهين. و 

كليهًا أو جزئيهًا يهؤثر سهلبًا دمجها مع غيرها طبقًا لحجم أو قيمة البنهد، كمها أن غيهاب ههذه البيانهاس 

 (.2005،عتيقعلى قرار ا ست مار)

( بوجهههود عالقهههة ذاس د لهههة إحصهههائية بهههين انخ هههاض نسهههبة 2007)جهههواد وأظههههرس نتهههائج دراسهههة 

المديونيههة وانخ هههاض ا قتههراض قصهههير األجههل، وذلهههك  ن انخ ههاض نسهههبة المديونيههة يترتهههب عليهههه 

 في قيمة ا قتراض قصير األجل.  زيادة في السيولة النقدية وبالتالي انخ اض

تعتبههر المعلومههاس سههلعة كههأي سههلعة أخههرى مههن حيههث أن قيمتههها يجههب أن تزيههد عههن  -التكل ههة: -2

التكل ة لتكون هذه المعلوماس مرغوبهًا فيهها، ويجهب علهى وا هعي السياسهاس المحاسهبية األخهذ فهي 
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البهدائل للتقهارير المحاسهبية. فمه اًل مهن بهين  ا ختيهارالمقارنة بين المنهافع والتكهاليو عنهد  ا عتبار

عند الطلب مهن الوهركاس اإلفصهاح عهن المعلومهاس القطاعيهة فهإن بعه  الوهركاس عار هص ههذا 

الطلههب ألن هههذه المعلومههاس تحتههاج إلههى تكههاليو عاليههة إلعههدادها. كمهها أنههها قههد تههؤدي إلههى وجههود 

اس نتيجههة لإلفصههاح عههن تكههاليو غيههر مباشههرة متم لههة فههي الضههرر بههالمركز التنافسههي لهههذه الوههرك

، فإن التكاليو والمنافع مهن اإلفصهاح لهي  ا عتبارالمعلوماس قد ت يد المنافسين ورغم أهمية هذا 

 (. 2007، دهراوي من السهل تحديدها وقياسها )

( إلى التعرف على األهميهة النسهبية للبيانهاس الماليهة 2008)عبيد دراسة صفي البيئة المصرية هدف

التههدفقاس النقديههة ودورهها فههي تقيههيم سهيولة الوههركة وربحيتههها ومهدى تأثيرههها علههى  الموهتقة مههن قائمهة

فهههي مصهههر. وأظههههرس دراسهههة أن البيانهههاس الماليهههة الموهههتقة مهههن قائمهههة التهههدفقاس  ا سهههت مارقهههراراس 

، ا ئتمهانالنقدية تعتبر أداة هامة لتقييم سيولة الوهركة مهن وجههة نظهر المحللهين المهاليين ومحللهي 

والمحللهين المهاليين حهول األهميهة النسهبية  ا ئتمهانبين وجهتي نظر محللي  اختالفوكذلك وجود 

يعتبرونههها ذاس درجههة  ا ئتمههانلنسههب قائمههة التههدفقاس النقديههة فههي تقيههيم السههيولة، حيههث أن محللههي 

 القراراس المالية.   تخاذأهمية عالية 

للمســتثمرين وســوق رأس بية وغيــر المحاســبية أهميــة المعلومــات المحاســ 2-2-7

بههديل مههن بههين عههدة بههدائل متاحههة أمههام متخههذ القههرار  اختيههارقههرار هههي  اتخههاذأن عمليههة  -المــال:

قههرار بعههدة  اتخههاذأفضههل البههدائل مههن وجهههة نظههره. وتتههأثر عمليههة  اختيههارهويعتبههر البههديل الههذي تههم 

وكلمها كانهص ههذه العمليهة مبنيهة علهى أسه   ،اتخهاذهعوامل ومتاليراس تنعك  فهي القهرار الهذي يهتم 

صحيحة من المعلوماس كلما كانص أك هر رشهدًا وأفضهل لمصهلحة متخهذ قهرار. وفهي أسهواق األوراق 

الماليهههة فهههإن القهههراراس ا سهههت مارية تعبهههر عهههن قهههراراس المسهههت مرين ببيهههع وشهههراء األسههههم والسهههنداس 
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قههرار  اتخهاذخهل السهوق تم هل عمليهة حيهث أن صه قة بيهع أو شهراء دا ،الوهركاس المدرجهة فهي سهوق 

 (.2012،عبد الحسنالمتاحة له) ا قتصاديةمن قبل المست مر ينتج عنها تصرف في الموارد 

التعرف على ما الذي يعتمد عليه  Chenhall and Juchan(1977)وحاول الباح ان

المست مرين  المست مرين في صنع القرار ا ست ماري، وتم توزيع استمارة استبيان على عينة من

يعتمدون على التقارير المالية في  من المست مرين %30توصلص الدراسة إلى أنفي أستراليا، وقد 

يعتمدون على  % 28  بناء قرارهم ا ست ماري، حيث تعتبر كمصدر رئي  للمعلوماس، بينما

لية يعتمدون على الصحو الما %18المعلوماس التي يوفرها الوسيط المالي في السوق، وأما 

فقد قام بدراسة لتو يح ما يحتاج إليه المست مر من  Elliott(1992) المتخصصة. أما

محاسبية أثناء اتخاذ قرار ا ست مار في سوق األوراق المالية، وقد المحاسبية وغير المعلوماس ال

ا ست ماري  توصلص الدراسة إلى أن المست مرين في الو ياس المتحدة يعتمدون في صنع قراراهم

. وقد جاءس محاسبيةالسواء كان شراًء أو بيعًا ل وراق المالية على المعلوماس المحاسبية وغير 

مؤيد لما توصلص إليه الدراساس السابقة بان المست مرين   Bouwman(1995)نتائج الدراسة

كما إن  يعتمدون على المعلوماس المحاسبية بوكل أساسي على قرارهم ا ست ماري في األسهم،

لم تتوفر بجانب المعلوماس المحاسبية معلوماس غير محاسبية)نقاًل  إذايكون أقل أهمية  أي قرار

 (.205، ص 2006، رحمنعن عبد ال

بههههان المسههههت مر المؤسسهههي أك ههههر إدراكههههًا مههههن المسههههت مر  Segdam(1989نتههههائج دراسههههة) وجهههاءس

ال هههههردي فهههههي درجهههههة ا سهههههت ادة مهههههن المعلومهههههاس المحاسهههههبية بسهههههبب امتالكهههههه الك هههههاءاس والقهههههدراس 

واإلمكانياس التي تساعده في التحليل واتخاذ القراراس ا ست مارية على أس  مو وعية، وقد رتب 

 -ر عليهها علهى النحهو: ا تصها س الوخصهيةمصادر المعلوماس من حيث درجة اعتمهاد المسهت م

تقريهههر المراجهههع الخهههارجي ومنوهههوراس السهههوق  -القهههوائم الماليهههة المنوهههورة -المختصهههون  األشهههخاص
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المهههههالي والجرائهههههد الرسهههههمية. كمههههها أن القهههههوائم الماليهههههة  تهههههوفر كامهههههل احتياجهههههاس المسهههههت مرين مهههههن 

جانههب اسههتخدامهم للمعلومههاس  المعلومههاس، حيههث إنهههم يسههتخدمون المعلومههاس غيههر محاسههبية إلههى

( بدراسة لمعرفهة مهدى اعتمهاد 2005قام حيزان ) (.251، ص 2005، عتيقالمحاسبية)نقاًل عن 

األسهم، وتوصلص الدراسة المست مرين على المعلوماس الواردة في قائمة الدخل عند ا ست مار في 

سههبية، أمهها أهههم مصههادر إلههى أن نسههبة كبيههرة مههن المسههت مرين يعتمههدون علههى المعلومههاس غيههر محا

المعلوماس التي يبني عليها المست مر قراره ا ست ماري هي اإلشاعاس ونصائح األصدقاء. وبينهص 

مهن المسهت مرين يت قهون علهى عههدم ك ايهة المعلومهاس فهي قائمهة الهدخل)نقاًل عههن  %65الدراسهة أن 

البيئهة  ( التي طبقهص فهي2007)فضل توير دراسة .(208-207، ص ص 2006عبد الرحمن، 

األردنية والبيئة العراقية بهأن هنهاك معلومهاس أخهرى غيهر المعلومهاس المسهتمدة مهن التقهارير الماليهة 

السهههنوية يعتمهههد عليهههها المسهههت مرون فهههي كهههل مهههن السهههوقين، وبهههذلك فهههإن المعلومهههاس المسهههتمدة مهههن 

 التقارير المالية السنوية   تعد المصدر الوحيد للمست مر العراقي واألردني.

( بههان هنههاك معلومههاس أخههرى غيههر المعلومههاس الههواردة فههي القههوائم الماليههة تههؤثر 2006)نجههم د وأكهه

قههرار ا سههت مار فههي سههوق فلسههطين وهههي نصههائح الوسههطاء المههاليين ومعلومههاس مههن النوههراس  علههى

رائههد ومعلومههاس الخاصههة بالسههوق ومعلومههاس مههن النوههراس الحكوميههة ومعلومههاس مههن المجههالس والج

( التههههي أجريههههص فههههي البيئههههة 2010)عبد الحسههههين فههههي حههههين أشههههارس دراسههههةمههههن زيههههارة الوههههركاس. 

العراقيةبأن المست مرين لديهم فههم ومعرفهة كافيهة للمعلومهاس التهي تتضهمنها التقهارير الماليهة، وأنههم 

 يجهههههدون صهههههعوبة فهههههي الحصهههههول علهههههى التقهههههارير الماليهههههة وأن إداراس الوهههههركاس   تظههههههر جميهههههع

 المعلوماس في هذه التقارير. 

( بعهدم ك ايهة كميهة البيانهاس الماليهة التهي 2005)عتيهق بينما في البيئة ال لسطينية أظههرس دراسهة 

تحويههها التقههارير الماليههة المنوههورة للوههركاس المسههاهمة العامههة المدرجههة أسهههمها للتههداول فههي سههوق 
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قهههانوني يلهههزم الوهههركاس بمزيهههد مهههن  فلسهههطين لههه وراق الماليهههة. ويعهههود ذلهههك إلهههى عهههدم وجهههود إطهههار

 اإلفصاح عن احتياجاس المست مر المالية.  

المسهههت مرين يحتهههاجون إلهههى المعلومهههاس المحاسهههبية التهههي تمكهههنهم مهههن  بهههان (2007)دههههراوي ويهههرى 

 -:اآلتيتحقيق 

تقهههدير التهههدفقاس النقديهههة المسهههتقبلية والمتم لهههة فهههي التوزيعهههاس التهههي يسهههتلمها المسهههت مر وكهههذلك  -1

 في قيمة األسهم. ا رت اعباح الرأسمالية الناتجة من األر 

تقدير درجة المخاطرة الخاصة باألسهم وتتم ل في درجهة التبهاين لعائهد السهوق للسههم التهي قهد  -2

تنهههتج مههههن متاليههههراس تتعلههههق بالسههههوق وهههههي مههها تسههههمى بدرجههههة المخههههاطرة المنتظمههههة، وكههههذلك درجههههة 

 ن سها والتي تسمى بدرجة المخاطر غير المنتظمة. المخاطرة الناتجة عن متاليراس راجعة للوركة 

إلههى مسههاعدة المسههت مرين علههى تكههوين مح ظههة مناسههبة لهه وراق الماليههة. ويهههدف المسههت مرين  -3

 .ا ست مارتكوين المح ظة إلى تجنب المخاطر غير المنتظمة عن طريق تنويع 

البيئهههههة السهههههعوديةحول تهههههأثير المعلومهههههاس  فهههههي ( التهههههي طبقهههههص2010)حهههههزوري وتمحهههههورس دراسهههههة 

، حيهههث أظههههرس ههههذه يالمحاسهههبية المنوهههورة علهههى المسهههت مرين فهههي سهههوق األوراق الماليهههة السهههعود

الدراسة أن نسبة كبيرة من المست مرين يعرفون القوائم المالية ويرون أن لها أهميهة كبيهرة لكهن علهى 

لقهههوائم و  يعتمهههدون عليهههها فهههي قهههراراتهم الهههرغم مهههن ذلهههك هنهههاك عهههدد كبيهههر مهههنهم   يتهههابعون ههههذه ا

 ا سههت مار. وكمهها أن هنههاك فئههة مههن المسههت مرين يهتمههون بمعرفههة ربحيههة الوههركاس قبههل ا سههت مارية

في أسهمها، وأن المست مر السعودي يعرف جيدًا لماذا يقوم بوراء األسهم)إما بهدف المضهاربة أو 

 طويل األجل(. لالست مار

( التههههي طبقههههص فههههي البيئههههة الكويتيههههة بههههأن المسههههت مر الكههههويتي يهههههتم 1999) راشههههد وتوههههير دراسههههة

بالمعلوماس المحاسبية، كما يهتم أيضًا بالمعلوماس غير المحاسهبية عنهد شهراء أو بيهع األسههم فهي 
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سوق الكويص ل وراق المالية. على الرغم من عدم ك اية المعلوماس المحاسبية المنوورة فهي سهوق 

 الكويتي.

تقهارير الماليهة للوهركاس، اللقهوائم و ابأن المسهت مرين يولهون اهتمهام كبيهر  Alqudah( 2005) وأكد

 بينما تعتبر الجرائد والمجالس من مصادر المعلوماس أقل أهمية بالنسبة لهم.

للتعرف على مدى إدراك المسهت مر  (2009)بحيصي ونجم وفي البيئة ال لسطينية جاءس محاولة 

 ا عتمههادألهميههة المعلومههاس المحاسههبية ومههدى ك ايههة تلههك المعلومههاس فههي التقههارير الماليههة ومههدى 

، وقههد توصههلص الدراسههة إلههى نتههائج منههها أن المسههت مرين فههي ا سههت ماريةعليههها فههي ترشههيد القههراراس 

ومههاس المحاسههبية فههي ترشههيد قههراراس المعل اسههتخدامسههوق فلسههطين لهه وراق الماليههة يههدركون أهميههة 

المعلومهههاس المحاسهههبية  فهههي ترشهههيد القهههرار  اسهههتخدامد معوقهههاس تحهههد مهههن و وجهههوبينهههص . ا سهههت مار

ومهههن أهمهههها أن درجهههة ال قهههة فهههي البيانهههاس المحاسهههبية التهههي تحتويهههها التقهههارير الماليهههة  ا سهههت ماري 

 للوركاس تعتبر منخ ضة. 

( بهأن مهن أههم مصهادر المعلومهاس التهي 2006)رحمن اله عبهد في البيئهة السهعودية توصهلص دراسهة

يعتمد عليها المست مرين في سوق األسههم السهعودي أثنهاء عمليهة البيهع وشهراء األسههم ههي المواقهع 

المختصهههة باألسههههم وموقهههع هيئهههة سهههوق المهههال والتقهههارير الماليهههة والتقهههارير ربهههع سهههنوية. كمههها أثبهههص 

سهههت مر ومصهههادر المعلومهههاس المنوهههورة فهههي المواقهههع أو الدراسهههة وجهههود عالقهههة طرديهههة بهههين خبهههرة الم

درجههة  ارت عههصاألخبههار الصههادرة مههن النوههراس ا قتصههادية فههي التل زيونههاس المحليههة والعربيههة، فكلمهها 

المؤهل العلمي لدى المست مر اتسع فهمهه للتقهارير الماليهة السهنوية وبالتهالي كهان لهه اثهر فهي اتخهاذ 

 باألسهم ل ترة أخرى. ا حت اظكان بالبيع أو الوراء أو القرار ا ست ماري السليم سواء 

( بههان المسههت مرين يحههاولون الحصههول علههى معلومههاس أخههرى 2012)عبههد الحسههن وأظهههرس دراسههة 

تسهههاعدهم فهههي قهههراراتهم ا سهههت مارية. حيهههث كانهههص نصهههائح الوسهههطاء المهههاليين ونصهههائح األصهههدقاء 
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هههم. فههي حههين لههم تعتبههر المجههالس والجرائههد واإلشههاعاس هههي مصههادر المعلومههاس األخههرى بالنسههبة ل

 واإلعالناس وكذلك القراراس الحكومية من بين المصادر األخرى للحصول على المعلوماس.

( بهههان المسهههت مرين فهههي سهههوق عهههراق لههه وراق الماليهههة يجهههدون أن نصهههائح 2010)زبيهههدي وقهههد بهههين 

تليه القراراس الحكوميهة ثهم نوهراس  الوسطاء ذاس أهمية كبيرة جدًا في اتخاذ قراراتهم ا ست مارية ثم

الخاصة بالسوق ثم يليه اإلشاعاس، وعدم أهميهة المجهالس والصهحو واإلعالنهاس للمسهت مرين فهي 

نصهائح األقربهاء واألصهدقاء، إذ إن المسهت مرين األفهراد يهدركون اتخهاذ قهراراتهم ا سهت مارية ثهم يليهه 

 أهمية المعلوماس المحاسبية الداخلية والخارجية.

يتضح مما سبق أن بع  الدراساس تؤكد أهمية المعلوماس المحاسهبية الهواردة فهي تقهارير الماليهة و 

المسههت مرين فههي سههوق يعتمههدون علههى  بههانفي سههوق األوراق الماليههة، وبعضههها تههرى ا سههت مار لقرار 

علهههى المعلومهههاس المحاسهههبية. وتحهههاول الدراسهههة  اعتمهههادهمالمعلومهههاس غيهههر المحاسهههبية أك هههر مهههن 

المعلومهههاس المحاسهههبية و غيهههر المحاسهههبية علهههى قهههرار أثهههر اإلفصهههاح عهههن ة التعهههرف علهههى الحاليههه

 .في األسهم في البيئة الليبية ا ست مار

تههم تقسههيم هههذا ال صههل إلههى مبح ههين لالههرض تههوفير قاعههدة نظريههة شههاملة لمو ههوع  -الخالصــة :

ومسهههتوياته وأهميتهههه، الدراسهههة حيهههث تنهههاول المبحهههث األول ماهيهههة اإلفصهههاح المحاسهههبي وم هومهههه 

وأسباب اإلفصاح وعدم اإلفصاح عن المعلومهاس المحاسهبية، والمقومهاس األساسهية لإلفصهاح عهن 

المعلومههاس المحاسههبية، وطههرق اإلفصههاح المحاسههبي، باإل ههافة إلههى العوامههل المههؤثرة فههي اإلفصههاح 

 المحاسبي.

ة، وكهههههذلك مسهههههتخدمو بيانهههههاس المحاسههههبيأمهههها المبحهههههث ال ههههاني تطهههههرق إلههههى تعريهههههف المعلومههههاس وال

المعلومههههاس المحاسههههبية، وطبيعههههة جههههودة المعلومههههاس المحاسههههبية وأهميتههههها، والخصههههائص النوعيههههة 
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للمسههت مرين وسههوق  وغيههر المحاسههبية للمعلومههاس المحاسههبية، وأخيههرًا أهميههة المعلومههاس المحاسههبية

 رأس المال.

ة تجميهع البيانهاس وتحليلهها. أما ال صل التالي يتناول الجانب العلمي للدراسة وفيه نسهتعرض طريقه

 بينما ال صل الرابع يحتوي على نتائج الدراسة والتوصياس المقترحة.
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المعلومهههاس أثهههر اإلفصهههاح عهههن لتحقيهههق أههههداف الدراسهههة والمتم لهههة فهههي التعهههرف علهههى  -مقدمـــة:

الجانب النظري من  استكمال، كان من  رورة ا ست مارمحاسبية على قراراس الالمحاسبية وغير 

هههذا ال صههل يتنههاول فههإن ن لكههل دراسههة عمليههة مههنهج وطريقههة مهها أهههذه الدراسههة بالجانههب العملههي، وب

وذلك من خالل شرح خطواس المنهجية التي تم أتباعها، وطرق تجميهع  ،الجانب المنهجي للدراسة

 البياناس وتحليلها للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة.

الطريههق الههذي يسههلكه الباحههث للتعههرف علههى  بأنهههالمقصههود بههالمنهج  -منهجيــة الدراســة: 3-1

ض التوصههل إلههى الظههاهرة أو الموههكلة مو ههوع الدراسههة والكوههو عههن الحقههائق المرتبطههة بههها بالههر 

مجموعههة مههن األدواس  اسههتخدامإجابههاس علههى األسههئلة التههي ت يرههها الموههكلة أو الظههاهرة مههن خههالل 

علهههههههى تلهههههههك  اإلجابهههههههةع البيانهههههههاس وتحليلهههههههها والتوصهههههههل إلهههههههى النتهههههههائج التهههههههي تسهههههههاعد فهههههههي يهههههههلتجم

وتههم ا عتمههاد  .ا سههتقرائي ا سههتنباطيالمههنهج  اسههتخدامتههم و .(2007)محمود وعبههد هللا،التسههاؤ س

 -كما يلي:على مجموعة من المصادر وهي 

ومهؤتمراس  والهدورياس هذه المصهادر فهي الكتهب والرسهائل العلميهة تم لص  -المصادر ال انوية: -1

 ومحركاس البحث في الوبكة الدولية)انترنص(. الندواس العلمية

 ة الرئيسهيةسالدراندس الباح ة في جمع البياناس األولية من خالل أداة است -المصادر األولية: -2

أثههر تعههرف علههى لوالتههي صههممص  سههتطالع  أراء أفههراد عينههة الدراسههة ل )المقابلههة الوخصههية(وهههي 

حيههههههث تههههههم  ،يههههههر المحاسههههههبية علههههههى قههههههرار ا سههههههت مارالمعلومههههههاس المحاسههههههبية و غاإلفصهههههاح عههههههن 

ودراسهههههههههة مهنهههههههههدى وصهههههههههيام  ،2006ة عبهههههههههد الهههههههههرحمن )دراسههههههههها عتمهههههههههادعلى الدراسهههههههههاس السابقة

 .األكاديمي في مجالوا ختصاص  الخبرة واستوارة ذوي .(2007
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فئتههين يتوقهع أن يكههون لهمهها يتكههون مجتمهع الدراسههة مهن  -مجتمـع وعينــة الدراســة: 3-1-1

المسهههت مرين األفهههراد والمسهههت مرين  -دور حيهههوي وفعهههال فهههي عمليهههة اإلفصهههاح وهاتهههان ال ئتهههان همههها:

التركيههههز بوههههكل أكبههههر علههههى  مههههع. يههههار عينههههة قصههههدية مههههن مجتمههههع الدراسههههة. وتههههم اختالمؤسسههههاس

شههركاس  -المصههارف -صههندوق الضههمان ا جتمههاعي -المسههت مرين المؤسساس)شههركاس الوسههاطة

محاسهههبية الالمحاسهههبية وغيهههر التهههأمين( وذلهههك لمعهههرفتهم أك هههر مهههن غيهههرهم بمهههدى أهميهههة المعلومهههاس 

 للمست مرين.

. المنظمةأسههلوبالمقابلة اسهتخداملتحقيهق أههداف الدراسهة تهم  -أداة تجميـع البيانـات: 3-1-3

نههههوع مههههن الحههههديث الهههههادف مههههع بعهههه  األشههههخاص الههههذين لههههديهم  بأنهههههاالمقابلههههة  يمكههههن تعريههههفو 

المعلوماس غر ها الحصول على المعلوماس من األشهخاص الهذين لهديهم ههذه المعلومهاس، والتهي 

ي أمههاكن أخههرى. وتههدور أسههئلة المقابلههة حههول أراء أو حقههائق أو سههلوك أو ربمهها   تكههون موجههودة فهه

(.كما أن المقابالس الوخصية تهتم شه ويًا 2005وآخرون،  كاملمعتقداس أو اتجاهاس األشخاص)

ويقهههههوم الباحهههههث أو مهههههن يسهههههاعده مهههههن األشهههههخاص المهههههدربين بتسهههههجيل اإلجابهههههاس علهههههى األسهههههئلة 

تهههم و  سهههئلة المقابلهههة الوخصهههيةأقامهههص الباح هههة بإعهههداد نمهههوذج و (.2002، مراد وههههاديالمطروحهههة)

 -تقسيمها إلى قسمين:

 -المؤهل العلمهي -وظي ةالوخصية ل فراد عينة الدراسة)ال معلوماسيحتوي على ال -القسم األول:

 سنواس الخبرة(. -لعمرا -التخصص 

 دراسة.العلوماس عن مبتتعلق وقد احتوى هذا القسم على مجموعة من األسئلة  -القسم ال اني:

تههم قامههص الباح ههة بزيههارة موقههع سههوق األوراق الماليههة فههي مدينههة بنالههازي ومدينههة طههرابل ، وقههد كمهها 

 -:جدول التاليال. ويمكن تو يح ذلك في ( مقابلة شخصية مع أفراد عينة الدراسة24إجراء عدد)
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 ( مواعيد المقابالس مع المواركين في الدراسة 1-3جدول)

 المكان الوقص التاريخ اليوم المست مر
 سوق الماليال 10إلى  9.30 2014-2-3 ا ثنين 1
 سوق الماليال 10.35إلى  9.5 2014-2-4 ال الثاء 2
 سوق الماليال 11إلى  10 2014-2-5 األربعاء 3
  جتماعيصندوق الضمان ا 1إلى  12 2014-2-6 الخمي  4
 الضمان ا جتماعيصندوق  10إلى  9.30 2014-2-9 األحد 5
 سوق الماليال 11إلى  10 2014-2-10 ا ثنين 6
 سوق الماليال 11.10إلى  10 2014-2-11 ال الثاء 7
 مصرفال 1إلى  12 2014-2-12 األربعاء 8
 مصرفال 12.15إلى  11 2014-2-13 الخمي  9

 وركةال 12إلى  11 2014-2-16 األحد 10
 وركةال 11إلى  10 2014-2-17 ا ثنين 11
 السوق المالي 12إلى  10.30 2014-2-18 ال الثاء 12
 سوق الماليال 12إلى  11 2014-2-19 األربعاء 13
 سوق الماليال 11.10إلى  10 2014-2-20 الخمي  14
 سوق الماليال 10إلى  9.30 2014-2-23 األحد 15
 وركةال 12إلى  11 2014-2-24 ا ثنين 16
 سوق الماليال 1إلى  12 2014-2-25 ال الثاء 17
 سوق الماليال 11.20إلى  10 2014-2-26 األربعاء 18
 سوق الماليال 1.15إلى  12 2014-2-27 الخمي  19
 سوق الماليال 11إلى  10 2014-3-10 ا ثنين 20
 وركةال 12إلى  11.30 2014-3-10 ا ثنين 21
 الوركة 10.40إلى  10 2014-3-11 ال الثاء 22
 سوق الماليال 11إلى  10.30 2014-3-12 األربعاء 23
 مصرفال 12إلى  11.30 2014-3-12 األربعاء 24
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مههن ميههزاس هههذا األسههلوب أنههه  -وعيــوب أســلوب المقابلــة الشخصــية: يــامزا 3-1-3-1

مهههههن خهههههالل قيهههههام الباحهههههث بتو هههههيح وشهههههرح أي  اإلجابهههههةيسهههههاعد األشهههههخاص الموهههههمولين علهههههى 

المعطيهههاس وتقليهههل نسهههبة الخطهههأ فيهههها، كمههها يتهههيح ههههذا  فهههي دراسهههةأوغموض، ممههها يسهههاعد است سهههار 

المعطيهههاس  اسهههتعمالممههها يسههههل  ،حهههوال األشهههخاص المبحهههوثينأاألسهههلوب للباحهههث التعهههرف علهههى 

الخاصة بهم أحيانًا. أما عيوبها فتتم ل بحاجتها إلى أعداد كبيرة من الباح ين مما يؤدي إلى زيادة 

كل ة المسح، باإل افة إلى أنها قد تؤدي إلى تحيز الباحث أو قيامه بتعديل بع  اإلجاباس التي 

 (.2005يسجلها من خالل التأثير الوخصي)عبد الحميد،

ذلك باستخدام النسب تم استخدام اإلحصاء الوص ي، و  -ل البيانات:أساليب تحلي 3-1-4

 المئوية والتكراراس من أجل تحليل البياناس والوصول إلى نتائج الدراسة.

 -أس لة المعلومات الشخصية: -أواًل:

 الوظي ة توزيع المواركين حسب( 3-2)رقم  جدولال
 النسبة التكرار الوظي ة

 50.0 12 مست مر فردي
 25.0 6 إدارةمدير 

عملياس  من ذ
 ل سهم التداول

4 16.7 

 8.3 2 رئي  قسم
 100.0 24 المجموع

 

، بينمهها األفههرادمسههت مرين الهههم من( مههن الموههاركين %.50مهها نسههبته ) إن( 3-2لنهها الجههدول ) يبههين

وبلالهص ، (%16.7بنسهبة ) ل سههم التهداولعمليهاس  ، والمن هذين(%.25المدراء باإلداراس بنسهبة )

 (.%8.3نسبة ممن يواللون وظي ة رئي  قسم )
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 المؤهل العلمي توزيع المواركين حسب( 3-3) رقم جدولال
 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 70.8 17 بكالوريوس
 29.2 7 ماجستير
 100.0 24 المجموع

 
المؤهههل الدراسههة مههن حملههة فههي ( مههن الموههاركين %70.8مهها نسههبته ) إن( 3-3بههين لنهها الجههدول )ي

 .(%29.2الجامعي، بينما حملة الماجستير كانص نسبتهم )

 التخصص توزيع المواركين حسب( 3-4) رقم جدولال
 النسبة التكرار التخصص
 25.0 6 محاسبة

 25.0 6 تمويل ومصارف
 20.8 5 إدارةإعمال

 12.5 3 هندسة
 16.7 4 اقتصاد
 100.0 24 المجموع

 
( مهههن الموهههاركين تخصصهههاتهم محاسهههبة وتمويهههل %25مههها نسهههبته ) إن( 3-4لنههها الجهههدول ) يبهههين

المتخصصين با قتصهاد نسهبتهم و  ،اإلعمال( منهم متخصصين بإدارة %20.8ومصارف، بينما )

 .(%12.5في الهندسة بلالص نسبتهم )(، أما المتخصصين 16.7%)
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 العمر توزيع المواركين حسب( 3-5) رقم جدولال
 النسبة التكرار العمر

 33.3 8 سنة25اقل من 
 45.8 11 سنة45-25
 20.8 5 سنة45اكبر من 

 100.0 24 المجموع
 

-25( مههن الموههاركين فئههتهم العمريههة مهها بههين )%45.8مهها نسههبته ) إن( 3-5لنهها الجههدول ) يبههين

 وأماالهذين(، %33.3عمارهم عن خمسة وعورون سنة بلالص نسهبتهم )أ تقل الذين سنة(، بينما 45

 ( .%20.8( بلالص نسبتهم )فأك رسنة 45عن )عمارهم أ تزيد 

 
 سنواس الخبرة توزيع المواركين حسب( 3-6) رقم جدولال

 النسبة التكرار سنواس الخبرة
 16.7 4 سنواس5اقل من 
 70.8 17 سنواس10-5

 12.5 3 سنواس10من  أك ر
 100.0 24 المجموع

 
 ،سنواس(5-10)خبرتهم ما بين( من المواركين %70ما نسبته ) إن( 3-6لنا الجدول ) يبين

تزيد خبهرتهم عهن  وأما الذين(، %16.7تقل خبرتهم عن خمسة سنواس بلالص نسبتهم ) الذينبينما 

 .(%12.5( بلالص نسبتهم )فأك رسنواس 10)

لإلجابة على تساؤ س الدراسة وتحقيق أهدافها  -الدراسة: اختبار فرضيات  3-1-4-1
 -التالي:تم صياغة فر ياس دراسة على النحو 

  ت ي المعلوماس المحاسبية الم صح عنها في القوائم المالية للوركاس  :األولىال ر ية 

 باحتياجاس المست مرين.
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 للمست مرينالمحاسبية ( ك اية المعلوماس 3-7) رقم الجدول

   نعم 

 النسبة العدد النسبة العدد المجموع

تعتبههههههر المعلومههههههاس الم صههههههح عنههههههها فههههههي 

 24 79.2 19 20.8 5 المالية كافيةالقوائم 
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ماهي المعلوماس التي يرغب المست مر الحصهول عليهها وغيهر متهوفرة فهي القهوائم  -السؤال السابع:

 المالية وملحقاتها؟

 غير متوفرة في القوائم المالية ( المعلوماس3-8الجدول رقم )

   نعم 

 النسبة العدد النسبة العدد المجموع

المقارنههههههة لعههههههدة سههههههنواس عههههههن أداء  أرقههههههام

 24 20.8 5 79.2 19 الوركاس

معلوماس جديهدة علهى  يآلنور الوركاس 

 24 20.8 5 79.2 19 مواقعها ا لكترونية 

معلومههههههاس عههههههن تنههههههوع فههههههي ا سههههههت ماراس 

 24 33.3 8 66.7 16 المالية لدى الوركة

تحليههل ربحيههة الوههركة)ماهو النوههاط الههذي 

 24 33.3 8 66.7 16 حقق الربح(

 24 41.7 10 58.3 14 معلوماس الما ية والحالية عن الوركة

تحليههههل مصههههروفاس الوههههركة)ماهو السههههبب 

 24 .50 12 .50 12 الذي أدى لزيادة تلك المصروفاس(

تالييههههههر مجلهههههه  إدارة الوههههههركة دون ذكهههههههر 

 24 95.8 23 4.2 1 السبب الذي أدى لذلك
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 غيههر كافيههة والتقههارير الماليههةالمعلومههاس الم صههح عنههها فههي القههوائم  بههأن(  3-7لنهها الجههدول ) يبههين

 ( 2005وهههههذا مهههها توصههههلص إليههههه دراسههههة عبههههد الههههرحمن ) .(%79.2) بالنسههههبة للموههههاركين وبنسههههبة

أمهههههها  (.2006(، وكههههههذلك دراسههههههة فضههههههل ونههههههور)2006ودراسههههههة نجههههههم )( 2005ودراسههههههة عتيههههههق )

ويمكن ترتيبهها حسهب  المواركين الحصول عليها،أهم المعلوماس التي يرغب  ( يبين3-8الجدول)

 المرتبههة األولهههى أرقههام المقارنهههة لعههدة سههنواس عهههن أداء الوههركاساحتلتاألولويههة بالنسههبة لههههم، حيههث 

وتليههها مههن  (.2005، وهههذا مهها توصههلص إليههه دراسههة أبههو نصههار وذنيبههاس)(%79.2) وذلههك بنسههبة

علومههاس جديههدة علههى مواقعههها ا لكترونيههة م آلينوههر الوههركاس  حيههث األهميههة بالنسههبة للموههاركين

معلومهاس عهن تنهوع  (،أمها2012وتت هق نتهائج ههذه الدراسهة مهع دراسهة مطيهري) ،(%79.2)وبنسبة

وتليههها مههن حيههث  (،%66.7)المرتبههة ال انيههة وبنسههبة احتلههص فههي ا سههت ماراس الماليههة لههدى الوههركة

 بنسهههههبة النوهههههاط الهههههذي حقهههههق الهههههربحمعرفهههههة ل ربحيهههههة الوهههههركة تحليهههههل األهميهههههة بالنسهههههبة للموهههههاركين

وبذلك   نرف  (. %58.3وبنسبة) المعلوماس الما ية والحالية عن الوركةوكذلك  ،(66.7%)

المعلومهههاس المحاسهههبية الم صهههح عنهههها فهههي القهههوائم والتقهههارير الماليهههة  أنال ر هههية األولهههى، بمعنهههى 

 السنوية للوركاس   ت ي باحتياجاس المست مرين.

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 تؤثر على قراراك ا ست ماري؟ بأنهاماهي المعلوماس التي تهمك وتعتقد  -السؤال ال امن:

 ( المعلوماس التي تهم المست مر3-9الجدول رقم )

   نعم 

 النسبة العدد النسبة العدد المجموع

بهههههإعالن الوهههههركة عهههههن  ون يههههههتم الموهههههارك

 24 4.2 1 95.8 23 توزيعاس أرباح النقدية

 24 8.3 2 91.7 22 ن بتقرير المراجع الخارجيو المواركيهتم 

تههههههههأخر الوههههههههركاس فههههههههي إصههههههههدار القههههههههوائم 

 24 8.3 2 91.7 22 والتقارير المالية السنوية

تالير في حجهم ونهوع اإلفصهاح فهي القهوائم 

 24 12.5 3 87.5 21 المالية يؤثر على قرار ا ست ماري 

ن بالمعلومهههههاس التهههههي لهههههها و يههههههتم الموهههههارك

 24 29.2 7 70.8 17 بالتنبؤ بمخاطر ا ست مارعالقة 

  -يهتم المواركون بمعلوماس الواردة في:

 24 33.3 8 66.7 16 قائمة الدخل1- 

 24 62.5 15 37.5 9 قائمة المركز المالي2-

 24 66.7 16 33.3 8 تقرير مجل  اإلدارة    3-

 24 .75 18 .25 6 قائمة التدفقاس النقدية   4-
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ن فههههي سههههوق األوراق الماليهههههة الليبههههي أهميههههة المعلومهههههاس و   يههههدرك المسهههههت مر  -ال انيههههة:ال ر ههههية 

 المحاسبية في ترشيد قرار ا ست ماري.

 ن يهتمون بإعالن الوركة عن توزيعاس أرباح النقدية بنسهبةيالموارك بان (3-9الجدول )يبين لنا 

(، وكذلك 2007( ودراسة كيالني )2005وهذا ما توصلص إليه دراسة عبد الرحمن ) (،95.8%)

وههذا ، يهتمون بتقرير المراجع الخهارجي (%91.7) نسبته في حين أن ما (.2009دراسة خلي ة )

الوهركاس تتهأخر  بهانيهرون ( %91.7مها نسهبته ) و .Alqudah( 2005ما توصلص إليه دراسة )

( 2005دراسههة عبههد الههرحمن )وهذا مهها توصههلص إليههه فههي إصههدار القههوائم والتقههارير الماليههة السههنوية،

مهههن  (%87.5) مههها نسهههبتهفهههي حين(.2006(، وكهههذلك دراسهههة فضهههل ونهههور )2006ودراسهههة أنهههور )

تاليههههر فهههههي حجههههم ونههههوع اإلفصهههههاح فههههي القههههوائم الماليهههههة يههههؤثر علههههى قهههههرارهم الموههههاركين يههههرون أن 

مههههن (70.8%) نسههههبته و مهههها. Alshayeb( 2003، وهههههذا مهههها توصههههلص إليههههه دراسههههة)ا سههههت ماري 

وهذا مها توصهلص إليهه لهها عالقهة بهالتنبؤ بمخهاطر ا سهت مار، التهيالمواركين يهتمهون بالمعلومهاس 

وتعتبهههر قائمهههة الهههدخل مهههن أههههم القهههوائم والتقهههارير الماليهههة السهههنوية بالنسهههبة  (.2007دراسهههة جبهههر )

(، وكههذلك 2002وهههذا مهها توصههلص إليهه دراسههة أبههو نصههار ودبعههي ) ،(%66.7) للموهاركين بنسههبة

المسههت مرون يههدركون  إنوبههذلك   نقبههل ال ر ههية ال انيههة، بمعنههى  .(2006دراسههة عبههد الههرحمن )

 أهمية المعلوماس المحاسبية في ترشيد قرار ا ست ماري.
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 ماهي المعلوماس التي يستخدمها المست مر دائمًا في اتخاذ قرار ا ست ماري؟ -السؤال التاسع:

 المست مرين للمعلوماس المحاسبية استخدام (3-10الجدول رقم )

   نعم 
 النسبة العدد النسبة العدد المجموع

يههههتم الموهههاركون بالمعلومههههاس عهههن ربحيههههة 
 الوركة

23 95.8 1 3.2 24 

يهههههههههتم الموههههههههاركون بقههههههههدرة الوههههههههركة علههههههههى 
 ا قتراض والتمويل

20 83.3 4 16.7 24 

 -أك ر استخداما للمواركين:
 الماليةالقوائم والتقارير 1-

16 66.7 8 33.3 24 

 24 66.7 16 33.3 8 الخبرة الوخصية2-
 -يهتم المواركون:

 24 4.2 1 95.8 23 توزيعاس األرباح1-

 24 62.5 15 37.5 9 المصروفاس2-
 24 66.7 16 33.3 8 حجم التداول)بيع وشراء األسهم(3-
 24 83.3 20 16.7 4 إجمالي األصول4-
 24 83.3 20 16.7 4 حقوق الملكية5-
 24 87.5 21 12.5 3 األرباح العائدة على السهم6-
 24 91.7 22 8.3 2 األرباح المحتجزة7-
 24 91.7 22 8.3 2 ا ست ماراس لدى الوركة8-
 24 95.5 23 4.2 1 رأس مال الوركة9- 

 24 95.5 23 4.2 1 قيمة الضرائب والمخصصاس -    10
 

 ن المعلوماس المحاسبية في ترشيد قراراس ا ست مار.و المست مر   يستخدم  -ال ر ية ال ال ة:

ن يهتمههههههههون بالمعلومههههههههاس عههههههههن ربحيههههههههة الوههههههههركة يالموههههههههارك بههههههههأن( 3-10يبههههههههين لنهههههههها الجههههههههدول)

ودراسههة مهنههدى وصههيام  ،(2006وهههذا مهها توصههلص إليههه دراسههة عبههد الههرحمن ) (،95.8%بنسههبة)
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قهدرة الوهركة علهى ا قتهراض ب يهتمهون ( مهن الموهاركين %83.3في حين أن ما نسبته) (.2007)

 ( مهن الموهاركين66.7%) مها نسهبته بينمها (.2007وهذا مها توصهلص إليهه دراسهة جبهر )والتمويل،

لخبهرتهم الوخصهية،  اسهتخدامهمأك هر مهن  لقهوائم والتقهارير الماليهة السهنويةا مون ستخديرون بأنهم ي

ود التههي تسههتخرجها مههن بنههأن أهههم الكمهها تبههين .(2006هههذا مهها توصههلص إليههه دراسههة عبههد الههرحمن )

(، وههذا مها توصهلص %95.8) بنسهبة وذلهك توزيعاس األربهاح وهالقوائم المالية بالنسبة للمواركين 

(، ودراسههة 2007(، ودراسههة كيالنههي )2007فضههل )دراسههة و  ،(2005إليههه دراسههة عبههد الههرحمن )

ال ال ههههههة، بمعنههههههى أن وبههههههذلك   نقبههههههل ال ر ههههههية ، (2009و دراسههههههة خلي ههههههة )، (2008دراغمههههههة )

 ن يستخدمون المعلوماس المحاسبية في ترشيد قراراس ا ست مار.و المست مر 
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 ماهي مصادر المعلوماس التي تستخدمها في اتخاذ قراراس ا ست مار؟ -السؤال العاشر:

 ( مصادر المعلوماس التي يستخدمها المست مرين3-11الجدول رقم)

 مصادر المعلوماس
   نعم

 النسبة العدد النسبة العدد المجموع
األخبهههار التهههي يتهههداولها النهههاس عهههن أسههههم 

 الوركاس
13 54.2 11 45.8 24 

شاشهههة تهههداول األسههههم)أوامر بيهههع أو شهههراء 
 ل سهم في السوق(

11 45.8 13 54.2 24 

موقههههههع السههههههوق ومواقههههههع الوههههههركاس علههههههى 
 الوبكة الدولية)انترنص(

10 41.7 14 58.3 24 

الموجههههودة فههههي شههههريط إعههههالن إفصههههاحاس 
 للواشة المست مرين في السوق 

8 33.3 16 66.7 24 

 24 70.8 17 29.2 7 الصحو والمجالس

 24 79.2 19 20.8 5 القوائم والتقارير المالية

 24 83.3 20 16.7 4 السجل التاريخي للوركاس

 24 83.3 20 16.7 4 سعر السهم الموجود في السوق 

 24 87.5 21 12.5 3 عن الوركاسالمعلوماس الداخلية 

أخبهههار فهههي إذاعهههة المسهههموعة عهههن السهههوق 
 والوركاس

2 8.2 22 91.8 24 

 24 95.8 23 4.2 1 أخبار عن مجل  اإلدارة

 24 95.8 23 4.2 1 الندواس واجتماعاس الوركاس

 العوامل غير المحاسبية
 العوامل السياسية-1

16 66.7 8 33.3 24 

 24 58.3 14 41.7 10 ك اءة إدارة الوركة-2
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 24 66.7 16 33.3 8 حجم الوركة وحجم تداولها-3

سهههههههجل التهههههههاريخي لتوزيعهههههههاس أربهههههههاح  -4
 الوركة

7 29.2 17 70.8 24 

 24 87.5 21 12.5 3 العوامل البيئية-5

 24 87.5 21 12.5 3 العوامل ا قتصادية-6

 24 91.7 22 8.3 2 نصائح األقرباء-7

 24 91.7 22 8.3 2 العوامل الدينية-8

 

  توجد مصادر أخرى غير المعلوماس الواردة في القوائم المالية تؤثر في قرار  -ال ر ية الرابعة:

 ا ست مار.

الموههههاركين يهتمههههون باألخبههههار التههههي يتههههداولها النههههاس عههههن أسهههههم  بههههان( 3-11يبههههين لنهههها الجههههدول)

( ودراسههههة حههههزوري 2005وهههههذا مهههها توصههههلص إليههههه دراسههههة عتيههههق ) (،54.2%) الوههههركاس بنسههههبة

وموقهع السهوق ، األسههم)أوامر بيهع أو شهراء ل سههم فهي السهوق( تهداولشاشة كما تعتبر  (2010)

وهذا ما  ،للمواركينمن مصادر المعلوماس بالنسبة  ومواقع الوركاس على الوبكة الدولية)انترنص(

أمها العوامهل السياسهية تعتبهر  (.2006ودراسهة عبهد الهرحمن )، (1999توصلص إليهه دراسهة راشهد )

(، كمههها أن ك هههاءة إدارة 66.7%) الموهههاركين بنسهههبة تههههممهههن أههههم العوامهههل غيهههر المحاسهههبية التهههي 

، خدمها الموههاركين فههي اتخههاذ قههرارهم ا سههت ماري تالوههركة تعتبههر مههن مصههادر المعلومههاس التههي يسهه

الرابعههة، بمعنههى أن هنههاك   نقبههل ال ر ههية  وبههذلك .(2007وهههذا مهها توصههلص إليههه دراسههة فضههل )

 غير المعلوماس الواردة في القوائم المالية تؤثر في قرار ا ست مار. مصادر أخرى 
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وطريقة تجميع البياناس  إتباعهااحتوى هذا ال صل على منهجية الدراسة التي تم  -الخالصة:

وذلك باستخدام النسب المئوية  ،الوص ي باإلحصاءتحليل بياناس الدراسة  تم، و االزمة لهلا

إلى نتائج الدراسة التي سيتم عر ها في ال صل  والوصول ختبار فر ياس الدراسة والتكراراس 

 التالي مع التوصياس المقترحة.
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 الفصل الرابع

 

 النتائج والتوصيات
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 النتائج والتوصيات

محاسههبية الالمعلومههاس المحاسههبية وغيههر اإلفصههاح عههن هههدفص الدراسههة الحاليههة التعههرف علههى أثههر 

 .على قرار ا ست مار

توصلص الدراسة إلى عدد من النتائج بناًء على ما تهم استعرا هه فهي ال صهول  -النتائج: 4-1

 -لي:ي امالسابقة من الدراسة، وهي ك

أن المعلومههاس الم صههح عنههها فههي القههوائم والتقههارير الماليههة السههنوية غيههر  أكههدس نتههائج الدراسههة -1

 كافية بالنسبة للمست مرين.

 النقدية يؤثر على القرار ا ست ماري. األرباحعن توزيع  اإلعالنبينص نتائج الدراسة أن  -2

ر علهى قهرار أكدس نتائج الدراسة بان تقرير المراجهع الخهارجي حهول سهالمة القهوائم الماليهة يهؤث -3

 ا ست مار في األسهم.

أظههههرس نتهههائج  الدراسهههة أن الوهههركاس المدرجهههة فهههي سهههوق األوراق الماليهههة الليبهههي تتهههأخر فهههي  -4

 إصدار القوائم والتقارير المالية السنوية.

أو حص نتهائج إجابهاس أفهراد عينهة الدراسهة أن مهن أههم أجهزاء تقهارير الماليهة التهي تسهاعد فهي  -5

 .في األسهم في سوق األوراق المالية الليبي هي قائمة الدخل  اتخاذ قرار شراء

البنهود التهي تسهتخرج مهن القهوائم الماليهة أههم أما فيما يتعلق بإجابهاس أفهراد عينهة الدراسهة حهول  -6

 توزيعاس األرباح. وه

أن مههن أههم مصههادر المعلومهاس التههي يعتمهد عليههها المسهت مرين فههي سههوق بينهص نتههائج الدراسهة  -7

 هههي األخبههار التههي يتههداولها النههاس عههن األسهههم، األوراق الماليههة الليبههي أثنههاء عمليههة البيههع والوههراء

اإلفصهاحاس و كذلك ، وموقع السوق ومواقع الوركاس المدرجة شاشة التداول ل سهم في السوق،و 

 .الموجودة في شريط إعالن للواشة المست مرين في السوق 



101 

 

وأظهههرس نتههائج الدراسههة أن العوامههل غيههر المحاسههبية التههي تههؤثر علههى قههرار ا سههت ماري مرتبههة  -8

وحجهم الوهركة وحجهم ك هاءة إدارة الوهركة، العوامل السياسية و حسب األهمية بالنسبة ل فراد العينة 

 .تداولها

للدراسهة، وكههذلك بنهاًء علههى النتهائج التهي تههم التوصهل إليهها فههي األدب النظهري  -التوصـيات: 4-2

 نتائج التي تم الحصول عليها من واقع التحليل اإلحصائي للبياناس، توصي الباح ة بما يلي:

أن يقوم سوق األوراق المالية الليبي بو ع قوانين سوق األوراق المالية الليبي يجبر الوركاس  -1

مراجهههع الخهههارجي علهههى إصهههدار القهههوائم والتقهههارير الماليهههة السهههنوية فهههي وقهههص محهههدد ومعتمهههدة مهههن 

 ولصدار عقوباس للوركاس التي تتأخر عن المدة المحددة.

 محاولة جذب شركاس األجنبية لالست مار في سوق األوراق المالية الليبي. -2

لمسههههت مرين المتهههوقعين وكههههذلك قيههههام بمههههؤتمراس لالقيهههام بتجههههارب محاكههههاة لبيهههع وشههههراء األسهههههم  -3

بههي فههي فتههراس طويلههة علههى مههدار السههنة واإلعههالن عنههها ونههدواس لتنوههيط سههوق األوراق الماليههة اللي

 بوكل مك و.

حههول مو ههوع أثههر المعلومههاس المحاسههبية وغيههر المحاسههبية  واألبحههاثمزيههدًا مههن الدراسههاس  اجههري 

سهههنوية علهههى أسهههعار العلهههى أسهههعار األسههههم، أو تهههأثير المعلومهههاس الهههواردة فهههي القهههوائم الماليهههة ربهههع 

أداء المحهههافظ ا سهههت مارية وتأثيرهههها علهههى القيمهههة السهههوقية ل سههههم فهههي مو هههوع األسههههم، وكهههذلك 

 السوق. 
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 قائمة المــراجع

 -:الكتب -أ

"، الطبعهههة الرابعة،)اإلسهههكندرية: جامعهههة النظريهههة المحاسهههبة(، "1990أبهههو زيهههد، كمهههال خلي هههة ) -1

 اإلسكندرية(.

أسه  المحاسهبة (، "2004)حنان، ر وان حلوة و حارس، أسهامة و أبهو جهاموس، فهوز الهدين -2

 "،  الطبعة األولى، ) دار الحامد(.المالية

"، الطبعههههة ال انيههههة، )دار وائههههل مههههدخل النظريههههة المحاسههههبية(، "2009حنههههان، ر ههههوان حلههههوة ) -3

 للنور(.

"المحاسههبة الماليههة فههي القيههاس وا عتههراف (، 2002حيههالي، وليههد نههاجي وعلههون، بههدر محمههد ) -4

 بعة األولى، الجزء األول، )مؤسسة الوراق للنور والتوزيع(."، الطواإلفصاح المحاسبي

"أصهههول المحاسهههبة (، 2004خهههداش، حسهههام الهههدين و زكريههها، وليهههد و إبهههراهيم، عبهههد الناصهههر ) -5

 "، الجزاء األول، الطبعة ال ال ة، )مؤسسة الوراق للنور والتوزيع(.المالية

 "، )الدار الجامعية(.وسطةالمحاسبة المت(، "2007دهراوي، كمال الدين مصط ى ) -6

الطبعهههة "، أسهههاليب البحهههث العلمهههي والتحليهههل اإلحصهههائي(، "2005عبهههد الحميهههد، عبهههد المجيهههد) -7

 األولى، )دار الوروق للنور والتوزيع(.

"، الطبعهههههههة األولى)الهههههههدار مقدمهههههههة فهههههههي نظريهههههههة المحاسهههههههبة(، "2004عبهههههههد العزيهههههههز، كمهههههههال ) -8

 للنور والتوزيع(.الجامعية(.الطبعة األولى، )دار الوروق 

"، الطبعهة األولهى، )دار ال قافهة نظرية المحاسهبة(، "2007قا ي، حسين و حمدان، مأمون ) -9

 للنور والتوزيع عمان(.

 ، )الدار الجامعية للنور(."مبادئ المحاسبة( ، "2005قبائي، ثناء على ) -10
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من وعليهههان، خليهههل كامهههل، فريهههد واإلبهههراهيم، مهههروان و قنهههديلجي، عهههامر وعهههدس، عبهههد الهههرح -11

 "، )دار المسيرة للنور والتوزيع والطباعة(.مناهج البحث العلمي، طرق البحث النوعي(، "2005)

 "، )الدار الجامعية(.نظرية المحاسبة منظور التوافق الدولي(، "2005أمين السيد )، لط ي-12

األداء وا سهت مار فهي التحليل المالي ألغراض تقييم ومراجعة (، "2007أمين السيد ) ،لط ي-13

 "، )اإلبراهيمية: الدار الجامعية(.البورصة

"، )الهههدار الجامعيهههة منهههاهج البحهههث العلمهههي(، "2007محمهههود، مصهههط ى وعبهههد هللا، أحمهههد ) -14

 للنور(.

"، جراءاتهههاتصههميماتها ول -طرائههق البحههث العلمههي(، "2002، فوزيههة )و هههاديصههالح  مههراد، -15

 )دار الكتاب الحديث(.

نظريهة المحاسهبة (، "1996، وليهد نهاجي )وحيهالي، حكمهص أحمهد وراوي محمد عطيهة  مطر، -16

 "، ) دار حنين(.واقتصاد المعلوماس

، التأصههههيل النظههههري فههههي مجهههها س القيههههاس والعههههرض واإلفصههههاح"(، "2004)مطههههر، محمههههد  -17

 الطبعة األولى، )عمان: دار وائل للنور(.

 "، )الدار الجامعية(."مبادئ المحاسبة المالية(، 0520نصر، عبد الوهاب والسيد، شحاته ) -18

، المحاسهههبة الماليهههة القيهههاس وا تصهههال المحاسهههبي"(، "1992نهههور، أحمهههد و بسهههيوني، أحمهههد )-19

 )الدار الجامعية(.

 -:الدوريات -ب

(، "أثههههر جهههههودة األربهههههاح 2011أبههههو علهههههى، سههههوزي و دبعهههههي، مههههأمون وأبهههههو نصههههار، محمهههههد ) -1

المحاسهههبية علههههى تكل ههههة ا قتههههراض طبقههها لمعههههايير اإلبههههالغ المههههالي الدوليهههة: دراسههههة تطبيقيههههة علههههى 



104 

 

المجلههة األردنيهة فههي الوهركاس المسههاهمة العامهة الصههناعية والخدميهة المدرجههة فهي بورصههة عمهان"، 

 459-433(، ص ص3(،العدد)7مجلد)، الإدارة األعمال

(، "المضمون المعلوماتي للعناصر الرئيسة لقائمة 2002أبو نصار، محمد و دبعي، مأمون ) -2

 .296-278(، ص ص2(، العدد)29، المجلد)دراساس العلوم اإلداريةالدخل"، 

 (، "أهميههة تعليمههاس اإلفصههاح2005أبههو نصههار، محمههد حسههين و ذنيبههاس، علههى عبههد القههادر ) -3

الصادر عن هيئة األوراق المالية ومدى ك ايتهها فهي تلبيهة احتياجهاس مسهتخدمي البيانهاس الماليهة"، 

 .139-115(، ص ص1(، العدد )32، المجلد )دراساس العلوم اإلدارية

(،"جريمة اإلفصاح عن المعلومهاس الداخليهة فهي نظهام السهوق 2007بجاد، محمد بن ناصر ) -4

 .71-50(، ص ص4(، العدد)47، المجلد)اإلدارة العامةالمالية السعودي: دراسة تحليلية"، 

(، "مههدى إدراك المسههت مرين 2009بحيصههي، عصههام محمههد البحيصههي و نجههم، أنههور عههدنان ) -5

ق الماليهههههة ألهميهههههة اسهههههتخدام المعلومهههههاس المحاسهههههبية لترشهههههيد قهههههراراتهم فهههههي سهههههوق فلسهههههطين لههههه ورا

(، ص ص 2(، العدد)7،المجلد)المجلة الجامعة اإلسالمية)سلسلة الدراساس اإلنسانية(است مارية"، 

713-739. 

، مجلههههههههة اإلدارة العامههههههههة(،"جههههههههودة المعلومههههههههاس المحاسههههههههبية"، 2011بههههههههن سههههههههليمان، محمههههههههد ) -6

 .423-403ص  (، ص3(، العدد)51المجلد)

(، "المعلومههاس المسههتمدة مههن اإلعههالن عههن األربههاح 1982بههن غربيههة، سههالم محمههد بههن غربيههة) -7

 .45-20(، ص ص1(، العدد)18، المجلد)دراساس في ا قتصاد والتجارةربع سنوية"، 

(، "العالقههههة بيههههص توقيههههص اإلعههههالن عههههن المعلومههههاس الماليههههة 2007جبههههر، يحيههههى بههههن علههههى ) -8

 167(، ص ص 2(، العدد)47مجلد)، الاإلدارة العامةوخصائص الوركاس المساهمة السعودية"، 

188. 
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(، "أثههر اإلفصههاح عههن التنبههؤاس الماليههة فههي قههراراس ا سههت مار 2007حيههزان، أسههامة بههن فهههد ) -9

 .310-282(، ص ص3(، العدد )47، المجلد )اإلدارة العامةلية"، في أوراق الما

(،"تههأثير التههدفقاس النقديههة علههى القيمههة السههوقية لسهههم البنههوك 2003خريههوش، حسههني علههى ) -10

 52-37(، ص ص 1(، العدد)10، المجلد)المجلة العربية للعلوموالوركاس المساهمة األردنية"، 

مجلهة المحاسهبة واإلدارة (، "محهدداس قهرار توزيعهاس األربهاح"، 2009خلي ة، يسهري حسهين ) -11

 .87-55(، ص ص 48(، السنة )47، العدد)والتأمين

(، " دور المعلومههاس المحاسههبية فههي ترشههيد قههراراس ا سههت مار 2005خليههل، عطهها هللا وراد  ) -12

(، 17، األردن، المجلهههههد)عهههههة الزيتونهههههةجامفهههههي سهههههوق عمهههههان لههههه وراق الماليهههههة: دارسهههههة تحليليهههههة"، 

 .  26-2(، ص ص 2العدد)

(،"ههل تسهبق أسهعار األسههم األربهاح المحاسهبية 2001دبعي، مأمون و أبو نصار، محمهد ) -13

(، 28، المجلهههد)دراسهههاس العلهههوم اإلداريهههةفهههي عكههه  المعلومهههاس المالئمهههة لتحديهههد قيمهههة المنوهههأة"، 

 .64-54(، ص ص 1العدد)

(، "أثر النمو والحجم ودرجة الرفع المالي على المحتهوى 2008دراغمة، زهران محمد علي ) -14

قطاع  -المعلوماتي للتدفقاس النقدية من النواطاس التواليلية واألرباح المحاسبية: دليل من األردن

 .395-375(، ص ص 3(، العدد)15، المجلد)المجلة العربية للعلوم اإلداريةالصناعة"، 

(، "أهميههة المعلومههاس المحاسههبية ومههدى ك ايتههها لخدمههة قههراراس 1999) إبههراهيمشههد،  وائههل را -15

المجلهة العربيهة ا ست مار في األوراق المالية: دراسة تحليلية لسوق األوراق المالية بدولة الكويهص"، 

 . 64-27(، ص ص 1(، العدد)3، المجلد)للمحاسبة
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ختيههههار اإلدارة للسياسههههاس المحاسههههبية المههههدخل (، "محههههدداس ا2003صههههالح، ر هههها إبههههراهيم ) -16

(، 3(، العهدد)43، المجلهد)مجلهة اإلدارة العامهةاإليجابي دراسة اختيارية على الوركاس السهعودية"، 

 .495-482ص ص 

(، "اإلفصههاح عههن المعلومههاس 2005صههالح، مصههط ى محمههد وبيههري، تههوني وكههولن، جههون ) -17

المحاسههبية فههي ظههل غيههاب سههوق لهه وراق الماليههة دراسههة حالههة إحههدى الوههركاس الصههناعية الليبيههة"، 

 .23-1(، ص ص2(، العدد)16، المجلد)مجلة البحوث ا قتصادية

( ،"المعلومههاس الماليههة دالههة للجههدارة التنافسههية دراسههة 2006صههياح، عبههد السههتار مصههط ى ) -18

(، 1(،العههدد)33، المجلههد)دراسههاس العلههوم اإلداريههةتحليليههة فههي صههناعة البنههوك التجاريههة األردنيههة"، 

 .141-126ص ص

ول فههي (، "أثههر العالقههة بههين المتاليههراس المحاسههبية وحجههم التههدا2011عبههد الحسههين، مجيههد ) -19

مجلههههة العربيههههة القيمههههة السههههوقية ألسهههههم الوههههركاس المدرجههههة فههههي سههههوق العههههراق لهههه وراق الماليههههة"، 

 .72-55(، ص ص1(، العدد)14، المجلد)للمحاسبة

(، "العالقهة بهين المتاليهراس المحاسهبية وأسهعار 2005عبد الرحمن، عبد اللطيو بهن محمهد ) -20

 .184-171(، ص ص2(، العدد)19المجلد)، مجلة جامعة الملك عبد العزيزاألسهم"، 

(، "جههههدوى المعلومههههاس المحاسههههبية وغيههههر 2006عبههههد اللطيههههو بههههن محمههههد )عبههههد الههههرحمن،  -21

المجلههة العلميههة لالقتصههاد المحاسههبية فههي ترشههيد قههراراس ا سههت مار فههي سههوق األسهههم السههعودي"، 

 .225-201(، ص ص1، العدد)والتجارة ربع السنوية

(، "أثههههر الخههههدماس األخههههرى لمراجههههع الحسههههاباس علههههى جهههههودة 2009عبههههد اللطيههههو، مزنههههة ) -22

 .421-401(، ص ص 2(، العدد)49، المجلد)مجلة اإلدارة العامةالمعلوماس المحاسبية"، 



107 

 

(، "دور التقارير المالية المنوهورة فهي تخ هي  حالهة عهدم تماثهل 2008عبيد، إبراهيم السيد ) -23

مجلهة المحاسههبة المهال: دراسهة نظريهة وميدانيهة علهى السهوق المصهري"، المعلومهاس فهي سهوق رأس 

 .277-213(، ص ص70(، العدد)47، السنة)واإلدارة والتأمين

(،"تقيههيم واقههع القههرار ا سههت ماري فههي سههوق فلسههطين لهه وراق 2005عتيههق، إبههراهيم  محمههد ) -24

 .261-249 (، ص ص2(، العدد)32، المجلد)دراساس العلوم اإلداريةالمالية"، 

(، "محدداس توقيص إصدار التقارير المالية للوركاس المقيهدة فهي 2009عقل، يون  حسن ) -25

(، 43، العههدد)مجلههة المحاسههبة واإلدارة والتههأمينسههوق األوراق الماليههة المصههري: دراسههة اختباريههه"، 

 .731-693(، ص ص 48السنة )

اسهههبية ومهههدى توفرهههها فهههي التقهههارير (، "أهميهههة المعلومهههاس المح1991عيسهههى، ياسهههين أحمهههد ) -26

، مجلهة مؤتهة للبحهوث والدراسهاسالمالية المنوورة في األردن للمست مرين فهي سهوق عمهان المهالي"، 

 .415-385(، ص ص 2(، العدد)6المجلد)

(، "العالقة بين اإلفصاح المحاسبي وكل من حجم الوركة 2001فضل، مؤيد محمد علي ) -27

، اإلداري اليههههههة ونههههههوع نوههههههاطها دراسههههههة ميدانيههههههة فههههههي العههههههراق"، وأسههههههعار أسهههههههمها فههههههي السههههههوق الم

 .86-75(، ص ص 84(،العدد)23السنة)

(، "محههههدداس السههههلوك اإلداري فههههي اختبههههار السياسهههههاس 2006فضههههل، مؤيههههد محمههههد علههههي ) -28

دراسهههة اختباريهههة فهههي الوهههركاس المسهههاهمة العامهههة فهههي  -المحاسهههبية فهههي  هههوء النظريهههة اإليجابيهههة

 .222-200، ص ص (1(، العدد)46، المجلد)العامةاإلدارة األردن"، 

(، "العالقهههة بهههين المحتهههوى المعلومهههاتي للتقهههارير السهههنوية 2007فضهههل، مؤيهههد محمهههد علهههي ) -29

للوهههركاس والعوائهههد السهههوقية غيهههر العاديهههة علهههى أسههههمها ومهههدى تهههأثر ههههذه العالقهههة بمتاليهههر الحجهههم: 
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(، ص ص 1(، العهدد)10، المجلهد)ة للمحاسبةالمجلة العربيدراسة اختبارية على العراق واألردن"، 

42-65. 

(، "تحليههل أهميههة العوامههل 2006فضههل، مؤيههد محمههد ال ضههل ونههور، عبههد الناصههر إبههراهيم ) -30

المهههؤثرة فهههي تهههأخير إصهههدار التقهههارير السهههنوية للوهههركاس: دراسهههة مقارنهههة مهههن وجههههة نظهههر المهههديرين 

(، 2(، العدد)33، المجلد)اساس العلوم اإلداريةدر  والمدققين القانونيين في كل من العراق واألردن"،

282-311. 

(، "العوامههل المحههددة ل تههرة إصههدار 2009قههاقيش، محمههود حسههن  وبطاينههة، هنههادي تركههي ) -31

المجلههة  ردنيههة المدرجههة فههي بورصههة عمههان"، التقريههر المههالي السههنوي للوههركاس المسههاهمة العامههة األ

 .45-8(، ص ص1العدد)(، 12، المجلد)العربية للمحاسبة

(، "التنبهههؤ بهههالقيم السهههوقية ل سههههم: دراسهههة لعينهههة مهههن األسههههم 2007كيالنهههي، قهههي  أديهههب )-32

(، 29، السهههههنة)اإلداري م("، 2002هههههه1998المدرجهههههة فهههههي بورصهههههة عمهههههان لههههه وراق الماليهههههة لل تهههههرة)

 .320-201(، ص ص109العدد)

حالهههة  -(، "معوقهههاس اإلفصهههاح البيئهههي فهههي التقهههارير الماليهههة2005فههههيم أبهههو العهههزم ) محمهههد، -33

 .45-20، ص ص (1(، العدد)45، المجلد)اإلدارة العامةمجلة جمهورية مصر العربية"، 

(، "دراسهههة تحليليهههة لإلفصهههاح المحاسهههبي فهههي  هههوء 1992محمهههد،  محمهههد صهههالح الهههدين ) -34

(، 25، المجلهههد)مجلههة اإلدارة"، 1991( لسهههنة203رقههم)مقتضههياس قههانون شهههركاس قطههاع األعمهههال 

 (.2العدد)

(، "قيههاس أثههر المعلومههاس الماليههة وغيههر الماليههة علههى أداء 2004مصههط ى، صههادق حامههد ) -35

مجلهة جامعهة الملهك عبهد اإلجراءاس التحليلية ألغراض تخطيط عمليهة المراجعهة: دراسهة تجريبيهة"، 

 .113-39ص(، ص 2(، العدد)18، المجلد)العزيز
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بههههالتطبيق الكلههههي  ا لتههههزام(،" معوقههههاس وأسههههباب عههههدم 2003عههههدنان بههههن عبههههد هللا )ملحههههم،  -36

، المجلهههة العربيهههة للمحاسهههبةلمتطلبهههاس اإلفصهههاح المحاسهههبي فهههي الوهههركاس المسهههاهمة السهههعودية"، 

 .21-1، ص ص(1(، العدد)6المجلد)

التقارير (، "أثر اإلفصاح المحاسبي في 2007، وليد زكريا )و صياممحمد عبد هللا مهندى، -37

(، ص ص 2(، العهدد)34)، المجلهددراساس العلوم اإلداريهةالمالية المنوورة على أسعار األسهم "، 

258-285. 

 -األبحاث غير منشورة :-ج

(، "اإلفصهههاح فهههي القهههوائم الماليهههة المنوهههورة مهههن قبهههل 1992أبهههو القاسهههم ، مصهههط ى ساسهههي ) -1

"، رسههالة ماجسههتير غيههر منوههورة، جامعههة اإلسههتراتيجيةالوههركاس الليبيههة التابعههة ألمانههة الصههناعاس 

 قاريون ، كلية ا قتصاد.

بية فهي القهوائم (،" اختبار الخصائص النوعية للمعلوماس المحاسه2013أحمد، محمد الهادي ) -2

 المالية المنوورة"، رسالة ماجستير غير منوورة، جامعة طرابل ، كلية ا قتصاد.

(، "دراسهههة تحليليهههة العالقهههة بهههين قهههراراس ا سهههت مار فهههي 2004أحميهههدة،  صهههبري عبهههد السهههيد ) -3

األوراق الماليهههة والمعلومهههاس المحاسهههبية"، رسهههالة ماجسهههتير غيهههر منوهههورة، جامعهههة قهههاريون ، كليهههة 

 ا قتصاد.

(، " أثههر الخصههائص النوعيههة للمعلومههاس المحاسههبية علههى جههودة التقههارير 2009أكههرم يحيههى ) -4

الماليههة للبنههوك التجاريههة العاملههة فههي جمهوريههة اليمنيههة" رسههالة ماجسههتير، جامعههة الوههرق األوسههط، 

 .األردن. ماجستير غير منوورة، جامعة األردنية
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(، "العالقهة بهين المتاليهراس الماليهة والبيئيهة ومسهتوى اإلفصهاح 2009حويطاس،  محمد سليم ) -5

دراسة تطبيقية علهى الوهركاس  -وفقًا لمتطلباس اإلفصاح الصادرة عن هيئة الوراق المالية األردنية

 المساهمة العامة األردنية"، رسالة ماجستير غير منوورة، جامعة األردنية. 

(، "المحتهوى المعلومهاتي للبيانهاس الماليهة المنوهورة الصهادرة عهن 2010)يوسهو صالح، أنالهام -6

الوههركاس الصههناعية المسههاهمة العامههة األردنيههة مههن وجهههة نظههر المسههت مرين والمقر ههين ومههدققي 

 الحساباس الخارجيين" رسالة ماجستير، جامعة الورق األوسط، األردن.

عالقههههة بههههين اإلفصههههاح المحاسههههبي وخصههههائص (، "ال2011عبههههد الههههرحيم، عبههههد الههههرحيم عمههههر ) -7

 غير منوورة، جامعة األردنية.الوركاس الصناعية والخدمية المدرجة في بوصة عمان"، رسالة 

(، "دور اإلفصهاح المحاسهبي فهي إظههار القيمهة السهوقية الحقيقيهة 2004قضاة، يحيى محمد ) -8

 منوورة، جامعة األردنية. ألسهم الوركاس المتداولة في بورصة عمان"، رسالة ماجستير غير

(، "الخصههائص النوعيههة للبيانههاس والمعلومههاس المحاسههبية"، 2004)المهههدوي  إسههماعيلمحمههد،  -9

 رسالة ماجستير غير منوورة، جامعة قاريون ، كلية ا قتصاد.

(، "العوامهههل المهههؤثرة فهههي مسهههتوى اإلفصهههاح عهههن المعلومهههاس 2012مطيهههري، غهههزأي سهههبيل  ) 10

رنهص فهي القهوائم الماليهة الصهادرة عهن الوهركاس المسهاهمة العامهة الكويتيهة" رسهالة المالية علهى ا نت

 ماجستير، جامعة الورق األوسط، األردن.

(، "اإلفصاح المحاسهبي فهي القهوائم الماليهة للمصهارف التجاريهة 2000سليمة حمد )مهدوي،  -11

 ا قتصاد.الليبية"، رسالة ماجستير غير منوورة، جامعة قاريون ، كلية 

(، "مههدى إدراك المسههت مرين فههي سههوق فلسههطين لهه وراق الماليههة 2006نجههم، أنههور عههدنان ) -12

ألهميهههة اسهههتخدام المعلومهههاس المحاسهههبية لترشهههيد قهههراراتهم ا سهههت مارية"، رسهههالة ماجسهههتير، جامعهههة 

 اإلسالمية، غزة.
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 -مصادر أخرى : -د

ماليههة العالميههة وانعكاسههاتها وحلولههها، مههؤتمر (، نههدوة بعنههوان "األزمههة ال2009الههداوي ) شههيخ،   -1
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(، ندوة بعنوان" دور جودة أمن المعلومهاس المحاسهبية 2009)و بوشوشة، هبة بوعوةمبارك،  -2

 المية"، مؤتمر العلمي الدولي السابع، جامعة الزرقاء الخاصة، األردن.في إدارة األزمة المالية الع

  -مواقع االلكترونية: -ه

 www.iasj.netموقع المجلة األكاديمية العراقية على الوبكة الدولية 
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(، "أثهر اإلفصهاح المحاسهبي علهى اتجاههاس 2011إبراهيم،  محمود و الطاهر، عبهد السهتار ) -2
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 (.1العدد)
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 (.2(، العدد)24، المجلد)ا قتصادية والقانونية مجلة جامعة دموق للعلومالنقدية"، 

(، "أثهر المعلومهاس المحاسهبية التهي تتضهمنها التقهارير الماليهة 2010زبيدي، فراس خضير ) -12

عنههد اتخههاذ قهههراراس ا سههت مار مهههن  حيههث بيهههع وشههراء أسهههم الوهههركاس المسههجلة فهههي سههوق العهههراق 

 (.3(، العدد)12، المجلد)ة وا قتصاديةمجلة القادسية للعلوم اإلداريل وراق المالية"، 
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(، "أثر اإلعهالن عهن توزيعهاس األربهاح علهى أسهعار 2007زعرب، حمدي وشراب، صباح ) -13
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 الشخصية ةأس لة المقابل نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 جامعة بنالازي 

 ا قتصادكلية 

 دراساس العليا

 قسم المحاسبة

 

المعلوماس المحاسبية وغير اإلفصاح عن التعرف على أثر هدف من إجراء هذه المقابلة 

جامعة  ، كمتطلب لنيل درجة الماجستير في المحاسبة منا ست مارقراراس  علىالمحاسبية 

 بنالازي.

نأمل من سيادتكم التكرم بقراءة ما ورد في هذه الورقة من فقراس بدقة واإلجابة عما جاء فيها 

 بمو وعية، والتي تعبر عن وجهة نظركم.

المعلوماس الواردة في هذه الورقة  بانإن تعاونكم معنا سيكون سببًا في نجاح هذا البحث، علمًا 

 هي ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرين لكم حسن التعاون ،،،،،،،،،،                                                

 

 الباح ة                                                              

 أحالم محمد الحراري                                                               

 

 فرنةبو تاح أشراف الدكتور فاخر م 
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 -:شخصيةأس لة المعلومات ال -أواًل:

 الوظي ة: -السؤال األول:

 مدير عام           مدير مالي            رئي  قسم                                       

 أخرى)حدد(......................................                              

 المؤهل العلمي: -السؤال ال اني:

 ثانوية عامة أو أقل                             

 دبلوم                              

 بكالوريوس                             

 ماجستير                            

 دكتوراه                             

 التخصص: -السؤال ال الث:

 محاسبة                           

 إدارة أعمال 

 اقتصاد 

 تمويل 

 أخرى)حدد(......................................                                                     

 العمر: -السؤال الرابع:

 45أكبر من          45وأقل من  25أكبر من           25أقل من  
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 سنواس الخبرة: -السؤال الخام :

 سنواس 10-5سنواس               مابين 5أقل من 

 أك ر من عور سنواس

 -:معلومات تتعلق بدراسة -ثانيًا:

 هل تعتبر المعلوماس الم صح عنها في القوائم المالية كافية ؟ 6س

.............................................................................................

............................................................................................. 

القوائم المالية هي المعلوماس التي يرغب المست مر الحصول عليها وغير متوفرة في  ما 7س

 وملحقاتها؟

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ؟تؤثر على قراراك ا ست ماري  بأنهاهي المعلوماس التي تهمك وتعتقد  ما 8س 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 المست مر دائمَا في اتخاذ قرار ا ست ماري؟المعلوماس التي يستخدمها ما هي  9س 

.............................................................................................

............................................................................................. 

............................................................................................ 
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 ما هي مصادر المعلوماس التي تستخدمها في اتخاذ قراراس ا ست مار؟ 10س 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 
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Frequencies 

 الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 50.0 50.0 50.0 12 مستثمرفردي 

 75.0 25.0 25.0 6 مديرادارة

 91.7 16.7 16.7 4 منفذ

 100.0 8.3 8.3 2 رئيسقسم

Total 24 100.0 100.0  

 

العلمي المؤهل  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 70.8 70.8 70.8 17 بكالوريوس 

 100.0 29.2 29.2 7 ماجستير

Total 24 100.0 100.0  

 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 25.0 25.0 25.0 6 محاسبة 

ومصارف تمويل  6 25.0 25.0 50.0 

عمالأ دارةإ  5 20.8 20.8 70.8 

 83.3 12.5 12.5 3 هندسة

 100.0 16.7 16.7 4 اقتصاد

Total 24 100.0 100.0  

 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 سنة25 اقلمن 

 79.2 45.8 45.8 11 سنة25-45

 100.0 20.8 20.8 5 سنة45 اكبرمن

Total 24 100.0 100.0  

الخبرة سنوات  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 4 سنوات5 اقلمن 

 87.5 70.8 70.8 17 سنوات10-5

كثرمنأ  100.0 12.5 12.5 3 سنوات10 

Total 24 100.0 100.0  
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 المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية كافيةتعتبر 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20.8 20.8 20.8 5 نعم 

 100.0 79.2 79.2 19 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 أرقام المقارنة لعدة سنوات عن أداء الشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 79.2 79.2 79.2 19 نعم 

 100.0 20.8 20.8 5 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 نشر الشركات إلي معلومات جديدة على مواقعها االلكترونية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 79.2 79.2 79.2 19 نعم 

 100.0 20.8 20.8 5 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 معلومات عن تنوع في االستثمارات المالية لدى الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 16 نعم 

 100.0 33.3 33.3 8 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 (الربحتحليل ربحية الشركة)ما هو النشاط الذي حقق 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 16 نعم 

 100.0 33.3 33.3 8 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 معلومات الماضية والحالية عن الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 58.3 58.3 58.3 14 نعم 

 100.0 41.7 41.7 10 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 (تحليل مصروفات الشركة)ما هو السبب الذي أدى لزيادة تلك المصروفات

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 50.0 50.0 50.0 12 نعم 

 100.0 50.0 50.0 12 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 يهتم المشاركون بإعالن الشركة عن توزيعات أرباح النقدية

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 يهتم المشاركون بتقرير المراجع الخارجي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 91.7 91.7 91.7 22 نعم 

 100.0 8.3 8.3 2 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 تأخر الشركات في إصدار القوائم والتقارير المالية السنوية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 91.7 91.7 91.7 22 نعم 

 100.0 8.3 8.3 2 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 تغير في حجم ونوع اإلفصاح في القوائم المالية يؤثر على قرار االستثماري

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 87.5 87.5 87.5 21 نعم 

 100.0 12.5 12.5 3 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 بالمعلومات التي لها عالقة بالتنبؤ بمخاطر االستثماريهتم المشاركون 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70.8 70.8 70.8 17 نعم 

 100.0 29.2 29.2 7 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 يهتم المشاركون بمعلومات الواردة في: قائمة الدخل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 16 نعم 

 100.0 33.3 33.3 8 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 يهتم المشاركون بمعلومات الواردة في: قائمة المركز المالي

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 9 نعم 

 100.0 62.5 62.5 15 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 دارةإليهتم المشاركون بمعلومات الواردة في:تقرير مجلس ا

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 نعم 

 100.0 66.7 66.7 16 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 الواردة في: قائمة التدفقات المالية يهتم المشاركون بمعلومات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25.0 25.0 25.0 6 نعم 

 100.0 75.0 75.0 18 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 يهتم المشاركون بالمعلومات عن ربحية الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 95.8 95.8 95.8 23 نعم 

 100.0 4.2 4.2 1 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 يهتم المشاركون بقدرة الشركة على االقتراض والتمويل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 83.3 83.3 83.3 20 نعم 

 100.0 16.7 16.7 4 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 القوائم والتقارير المالية-أكثر استخداما للمشاركين:

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 16 نعم 

 100.0 33.3 33.3 8 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 الخبرة الشخصية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 نعم 

 100.0 66.7 66.7 16 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 توزيعات األرباح-يهتم المشاركون:

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 95.8 95.8 95.8 23 نعم 

 100.0 4.2 4.2 1 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 المصروفات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 37.5 37.5 37.5 9 نعم 

 100.0 62.5 62.5 15 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 (حجم التداول)بيع وشراء األسهم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 نعم 

 100.0 66.7 66.7 16 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 إجمالي األصول

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 4 نعم 

 100.0 83.3 83.3 20 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 حقوق الملكية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 4 نعم 

 100.0 83.3 83.3 20 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 األرباح العائدة على السهم

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.5 12.5 12.5 3 نعم 

 100.0 87.5 87.5 21 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 المحتجزةاألرباح 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 االستثمارات لدى الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 رأس مال الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.2 4.2 4.2 1 نعم 

 100.0 95.8 95.8 23 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 قيمة الضرائب والمخصصات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.2 4.2 4.2 1 نعم 

 100.0 95.8 95.8 23 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 األخبار التي يتداولها الناس عن أسهم الشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 54.2 54.2 54.2 13 نعم 

 100.0 45.8 45.8 11 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 (شاشة تداول األسهم)أوامر بيع أو شراء لألسهم في السوق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 45.8 45.8 45.8 11 نعم 

 100.0 54.2 54.2 13 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 (موقع السوق ومواقع الشركات على الشبكة الدولية)انترنت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41.7 41.7 41.7 10 نعم 

 100.0 58.3 58.3 14 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 



131 

 

 إفصاحات الموجودة في شريط إعالن للشاشة المستثمرين في السوق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 نعم 

 100.0 66.7 66.7 16 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 الصحف والمجالت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29.2 29.2 29.2 7 نعم 

 100.0 70.8 70.8 17 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 القوائم والتقارير المالية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20.8 20.8 20.8 5 نعم 

 100.0 79.2 79.2 19 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 السجل التاريخي للشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 4 نعم 

 100.0 83.3 83.3 20 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 سعر السهم الموجود في السوق

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 4 نعم 

 100.0 83.3 83.3 20 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 المعلومات الداخلية عن الشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.5 12.5 12.5 3 نعم 

 100.0 87.5 87.5 21 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 أخبار في إذاعة المسموعة عن السوق والشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 مجلس اإلدارةأخبار عن 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.2 4.2 4.2 1 نعم 

 100.0 95.8 95.8 23 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 الندوات واجتماعات الشركات

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4.2 4.2 4.2 1 نعم 

 100.0 95.8 95.8 23 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 العوامل السياسية-1العوامل غير المحاسبية 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 16 نعم 

 100.0 33.3 33.3 8 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 كفاءة إدارة الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 41.7 41.7 41.7 10 نعم 

 100.0 58.3 58.3 14 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 حجم الشركة وحجم تداولها-

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 8 نعم 

 100.0 66.7 66.7 16 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 سجل التاريخي لتوزيعات أرباح الشركة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 29.2 29.2 29.2 7 نعم 

 100.0 70.8 70.8 17 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 العوامل البيئية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.5 12.5 12.5 3 نعم 

 100.0 87.5 87.5 21 ال

Total 24 100.0 100.0  
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 العوامل االقتصادية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12.5 12.5 12.5 3 نعم 

 100.0 87.5 87.5 21 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 

 نصائح األقرباء

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  

 

 

 العوامل الدينية

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8.3 8.3 8.3 2 نعم 

 100.0 91.7 91.7 22 ال

Total 24 100.0 100.0  
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Abstract 

 

 
The annual financial statements and the accompanying notes are considered the most 

important sources of information for investors in the capital markets. The quality of 

their investment decisions depends on these statements and on their ability to explain 

their information content and the explanatory notes. This study aims for knowing the 

effect of disclosure accounting information and non-accountinginvestment decisions 

in shares,and to achieve the objectives of the study was formulated five hypotheses 

and the study usedasample of individual investors and institutional investors in 

Libyan stock market in both Benghazi and Tripoli during the year 2014, the 

participants which numbers reached 24, the interview method was used as atool to 

collect the necessary data from the sample of the study. and the study data were 

analyzed indescriptive statisticsusing repetition spreadsheets and percentages.The 

study concluded anumber of results the most important of which are:The annual 

financial statements are not sufficient for investors. registered companies in the 

Libyan stock market delay in issuing  for long time, and it has also concluded to the 

fact that important items extracted from financial statementsand that may have an 

effect on the selling and buying decisions in shares profitability priority of the 

company.the study come to the advice that the Libyan stock market starts by setting 

laws for the Libyan stock market which compels companies to issue statements in a 

determined time an approved by a certified external audit and to issue penalties for 

companies which delay on determined time. 
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