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 }ياللْمِ إِالَّ قَلن الْعيتُم ما أُوتمو {  
  

يمظالْع ُقَ ادص  
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 اإلهداء

  ...من أحبه يف ا إىلبني اخللق وقدوتي  ... األكرباملعلم  إىل

  ...رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والسالم

  ...الكون يفأغلى ما ميكن أن ميلكه املرء  إىل

  ...من هلم أفضال علي كعدد النجوم لو أحصيت إىل

  ...وأمي رمحة ا عليهما أبي إىل

  ...األعزاء وأبنائيزوجيت  إىل

  وأصدقائي الكرام ... وأخواتيإخوتي  إيل

  كل من كان هلم الفضل أن أصل إىل ما أرنو أليه إيل

  أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع

  

 الباحث
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  الشكر والتقدیر
الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد خاتم األنبیاء        
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  . هللا على تمام نعمھ وكمال فضلھ

یطیب لي بعد شكر اهللا عز وجل، أن أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان إلي    

لرحابة صدره، وكرم جمعة خلیفة الحاسي  / أستاذي الفاضل الدكتور

عطائھ، طوال فترة إشرافھ على ھذا البحث، وإثراؤه بالمعلومات القیمة          

والتوجیھات السدیدة، وكل ما ھو جدید ومتمیز، حتى ظھر بھذه الصورة،  

  .جزاء اهللا عني خیر الجزاء

وأتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى جمیع أعضاء ھیئة التدریس بكلیة 

االقتصاد، كما أتقدم بالشكر ألخوتي طلبة وطالبات الدراسات العلیا لما قدموه      

لي من دعم معنوي طیلة فترة إعداد الدراسة، وأیضا لكل من ساعدني وقدم    

ذه الرسالة، والشكر موصول لمكتبة كلیة    إیصال ھ  فيلي العون ولو بكلمة    

وكذلك مكتبة الدراسات العلیا بالجامعة، وأخواتنا في     بنغازياالقتصاد بجامعة  

  .أدارة البحوث والدراسات

أسال اهللا تعالى أن ینفعنا بما علمنا وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب  

 . العالمین
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  ملخص الدراسة

أن المعلومات المحاسبیة لھا دور في تدعیم سوق األوراق المالیة وان ھذه      

المعلومات تعتبر أھم دعائم السوق، ویعتمد المستثمرون إلى حد كبیر على المعلومات  

الموجودة بالتقاریر المالیة المنشورة، وذلك الن المعلومات المدرجة بتلك التقاریر         

الدخل والوضع المالي للشركات المدرجة بوق المال والمراد   تعطى صورة فعلیة عن  

  .االستثمار فیھا

وقد ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على مدى إدراك المستثمرین للمحتوى  

ألمعلوماتي للتقاریر المالیة وأثرھا على قراراتھم االستثماریة، ومعرفة مدى إدراكھم         

ر االستثمار، وتكون مجتمع ألھمیة وكفایة المعلومات ومصادرھا في اتخاذ قرا 

الدارسة من المستثمر المؤسسي بسوق األوراق المالیة اللیبي، حیث تم اختیار عینة من           

  .المجتمع المكور

ولغرض تحقیق ھدف الدراسة فقد تم إتباع المنھج الوصفي التحلیلي كما تم            

تیجة ناستخدم استمارة االستبیان لجمع البیانات المطلوبة، وتوصلت الدراسة إلى        

وكفایة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة  أھمیةأن المستثمرون یدركون رئیسیة ب

  .ومصادرھا وأثرھا على قرار االستثمار

كما أوصت الدراسة بإجراء المزید من الدراسات واألبحاث ول المحتوى     

المعلوماتى وأثرھا على قرارات االئتمان المصرفي، وأیضا المحتوى المعلوماتى     

  .تقاریر المالیة وأثرھا على تقریر المراجع الخارجيلل

كما توصى الدراسة بإعادة نفس الدراسة وذلك باستخدام أدوات جمع بیانات    

  .أخرى وأسالیب إحصائیة أخرى
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  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة  1-1

یقوم سوق األوراق المالیة بصفة عامة بدور ھام وفعال في تحقیق التنمیة االقتصادیة           

عن طریق تجمیع مدخرات اإلفراد الذین لیس لدیھم الخبرة الكافیة وتقدیمھا إلى الوحدات     

االقتصادیة والمؤسسات اإلنتاجیة إلقامة مشروعات جدیدة أو التوسیع في المشروعات         

دى سوق األوراق المالیة دورھا بفاعلیة یجب تحقیق التوازن في أسعار      القائمة، ولكي تؤ 

أسھم الشركات المدرجة أسھمھا في السوق، بحیث تعكس ھذه األسعار كافة المعلومات            

المتاحة ومنھا المعلومات المحاسبیة، وبحیث ال یستطیع احد األفراد استغالل المعلومات   

من اتخاذ قرارات االستثماریة في تحقیق عائد غیر        الخاصة غیر المتاحة لكافة المستثمرین     

عادى على استثماراتھم، ولكي یتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات االستثماریة رشیدة          

یجب تحدید أھم المتغیرات المؤثرة على األسعار السوقیة لألسھم، ومن أھم ھذه المتغیرات       

نشورة للشركات المدرجة أسھمھا في     المحتوى المعلوماتى الواردة في التقاریر المالیة الم     

 )2005، المیھي( سوق األوراق المالیة 

تعتبر المحاسبة أحد فروع المعرفة التي تختص بإعداد المعلومات التي تقیس نتائج                 

الوحدات االقتصادیة وتصویر مراكزھا المالیة في تاریخ محدد، لتقوم بتقدیمھا بطریقة   

ین أو المستفیدین من تلك المعلومات الستخدامھا في اتخاذ   مالئمة تفي باحتیاجات المستخدم 

الكثیر من القرارات االستثماریة، فإذا كان األمر یتعلق باألسواق المالیة فإن ھذه المعلومات            

فالمستثمر أو المحلل المالي  . تساعد في تحدید أسعار األوراق المالیة لھذه الشركات   

تالي في تحدید المبلغ الذي یمكن دفعھ مقابل األوراق یستخدمھا في تقییم أداء الشركات و بال

المالیة التي تصدرھا ھذه الشركات، انطالقًا من ھذا األمر فان اإللمام بالمعرفة والمعلومات            

المحاسبیة أمر مھم للجھات المعنیة باالستثمار عبر األسواق المالیة، حیث تصبح مثل ھذه  

الوصول إلى نقطة االستثمار المناسب في   المعلومات أساسا ضروریا یتم من خاللھا   

  ). 1999الراوي، ( الفترات الالحقة للنشاط االستثماري 

بما أن المعلومات المحاسبیة من أھم المعلومات التي یجب إن تقوم بتوفیرھا سوق          

األوراق المالیة، فان األسواق المالیة العالمیة تعطى أھمیة كبرى ألعداد المعلومات     

ونشرھا بصورة دوریة  للمستثمرین، حتى أنھا أصدرت قوانین تلزم الشركات        المحاسبیة
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بإصدار ھذه البیانات واإلفصاح عنھا في أوقات محددة من السنة،  قوائم مالیة سنویة،            

  ).2007حمزة، ( نصف سنویة، ربع سنویة 

وتعتبر المحاسبة نظاما للمعلومات یساھم بدور مھم وفاعل في ترشید قرارات        

االستثمار حتى تواكب التحوالت المتسارعة بغرض توجیھ االستثمارات إلغراض التنمیة        

الشاملة والمستدامة، أن المعلومات التي تقدمھا المحاسبة في سوق األوراق المالیة التي ال          

قدر من الشفافیة حتى یتمكن المستثمرون من اتخاذ قراراتھم وترشیدھا        بد لھا من أن تتمتع ب  

  تدعیما لكفاءة ھذا السوق وتنشیطھ

وقد اھتمت العدید من المنظمات المھنیة بتوفیر المعلومات المحاسبیة الالزمة لخدمة               

أسواق المال في دول العالم المختلفة، وخاصة تلك المعلومات المؤثرة في قرارات   

ستثمار بھدف تدعیم ثقة المستثمر في الشركات المدرجة بتلك األسواق، ولكي تستطیع       اال

األسواق المالیة القیام بدورھا یجب أن تكون على درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة، وواحد             

من أھم األركان التي ترتكز على كفاءة السوق المالي ھو وجود نظام فعال للمعلومات          

    ).1992العراقي، ( ه المعلومات بحیث یضمن تدفق ھذ

الواردة في    المعلومات وتحاول ھذه الدراسة إلقاء المزید من الضوء على المحتوى              

التقاریر المالیة، ومدى ادارك المستثمرین لھذا المحتوى لتحسین جودة قراراتھم       

  .االستثماریة

  :الدراسات السابقة  1-2

اھتمت الدراسة باألھمیة  النسبیة لمفردات المعلومات   ،) 1987( والنبر غرابةدراسة      

التي یمكن أن تتضمنھا التقاریر المالیة السنویة للوحدات االقتصادیة المساھمة العامة         

باألردن لفئتین ھما المستثمرون األفراد والمحللون المالیون بالمصارف والمؤسسات     

یة بالنسبة للمحللین المالیین ھي   المالیة، وتوصلت الدراسة إلى أن العناصر األكثر أھم  

توفیر مصادر األموال واستخداماتھا یلي ذلك األرباح المحققة، وبالنسبة للمستثمرین فتمثل     

مجلس اإلدارة ومعلومات عن مستقبل   بة ذات األھمیة في أسماء أعضاء    المعلومات المطلو

  .القطاع الذي تنتمي إلیھ

ة إلى التعرف على أھمیة المعلومات المالیة     ھدفت ھذه الدراس   ،)1988(دراسة مطر       

في القوائم المالیة المدققة والصادرة من الشركات المساھمة العامة لمتخذي قرارات            
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االستثمار في الكویت ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود اختالف في وجھات النظر بین         

وبنود المعلومات التي    المساھمین والمقرضین حول األھمیة النسبیة للقوائم المالیة المدققة     

  .تحتویھا ھذه القوائم

دراسة مدى أھمیة البیانات الواردة في التقاریر    إلىھدفت  ،)1989(دراسة البشبیشى      

المالیة الصادرة عن الوحدات االقتصادیة القطریة بالنسبة لمتخذي قرارات االستثمار          

ین للمعلومات التي تتضمنھا واالئتمان وذلك بھدف تقییم احتیاجات المستثمرین والمقرض

التقاریر المالیة المنشورة الصادرة عن تلك الوحدات، وقد توصلت الدراسة إلى تركیز    

اھتمام مجموعة المستثمرین ببنود المعلومات التي تساعد في التنبؤ باإلرباح والتوزیعات         

تھا مثل األرباح والخسائر ومتوسط دخل السھم والتنبؤ بمصادر األموال واستخداما    

واجمالى اإلیراد من المبیعات وصافى الدخل وتحلیل اإلیرادات حسب نوع المنتجات       

وإجمالي األصول والخصوم، بینما اھتم المقرضون بالبنود التي تساعد في التنبؤ بمتانة           

  .  المركز المالي والقدرة على السداد

المحاسبیة للمستثمرین  التي تناولت موضوع أھمیة المعلومات      ،)1990(دراسة جاسم       

و قد أوضحت  ،لھذه المعلومات و استخدامھم لھا  في سوق بغداد المالي و مدى فھمھم 

لعملیة اتخاذ   الدراسة أن ھناك إدراكًا عالیا لدى أفراد العینة ألھمیة المعلومات المحاسبیة      

و كیفیة ھذه المعلومات إال أنھم یختلفون في مدى فھمھم و إدراكھم ل  القرار االستثماري

حیث أوضحت الدراسة أن ھناك نسبة أعلى من الفھم و اإلدراك للمعلومات     ،استخدامھا

المحاسبیة و كذلك التعامل معھا الفئات العمریة المرتفعة و ألصحاب المحافظ االستثماریة        

  . الكبیرة

ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان مدى مالئمة معلومات  ، )1990(دراسة الجیوسى وغربیة       

التقاریر المالیة للشركات المساھمة العامة الصناعیة األردنیة  للقرارات االستثماریة، وقد          

توصلت الدراسة إلى تدنى كمیة المعلومات التي تنشرھا الشركات الصناعیة األردنیة في       

تقاریرھا السنویة على الرغم من أن معلومات مقیاس اإلفصاح المستخدم یمكن نشرھا دون   

  .ضافیة لھذه الشركاتتحمل تكلفة إ

ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة القوائم المالیة للمستثمرین  ، )1991(دراسة العیسى      

في سوق عمان المالي ومدى كفایة المعلومات المالیة في اتخاذ قرارات االستثمار، وقد          

لمالیة توصلت ھذه الدراسة إلى أن ھناك اتفاق كبیرا جدا فیما یخص استخدام القوائم ا     



 

 

  5  
  

لغرض اتخاذ قراراتھم، كذلك كان ھناك اتفاق من قبل عینة الدراسة على عدم كفایة               

  . المعلومات المحاسبیة التي تحتویھا التقاریر المالیة لتلبیة احتیاجاتھم

ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة المعلومات المحاسبیة ، )1993(دراسة عبد الرازق       

ذي القرارات اإلداریة في الشركات المساھمة األردنیة كذلك بینت    في تلبیة احتیاجات متخ 

الدراسة المشاكل والصعوبات التي تواجھ متخذي القرارات عند استخدامھم المعلومات       

المحاسبیة، وقد توصلت الدراسة إلى أن نسب كبیرة من مجتمع الدراسة یستخدم المعلومات       

اتخاذ القرارات اإلداریة كذلك یتم استخدام ھذه  المحاسبیة من واقع التقاریر المالیة لغرض 

  . المعلومات لغرض قیاس االنحرافات من خالل مقارنة األداء الفعلي مع المخطط

و التي تناولت عینة من المستثمرین في سوق بغداد    ،)1999 ( دراسة الزبیدي     

و قد أظھرت نتائج الدراسة أن المستثمرین یدركون بدرجة عالیة أھمیة        . المالیة لألوراق

و أن المعلومات المالیة المنشورة في القوائم     ،ات المحاسبیة لقرارھم االستثماري المعلوم

كما أوضحت النتائج أن المعلومات ، جة كافیة التخاذ مثل ھذا القرار المالیة للشركات المدر

  .بالنسبة للمستثمرین بدرجة مقبولةواضحة و مفھومة 

التعرف على مدى مالئمة وكفایة   إلىھدفت ھذه الدراسة  ،)2003(دراسة الھبیل      

م الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة األردنیة لقرارات  1998لسنة ) 1(تعلیمات اإلفصاح 

ات األردنیة المستثمرین في األوراق المالیة في بورصة عمان وتبیان مدى التزام الشرك        

المدرجة في بورصة عمان بتعلیمات اإلفصاح عند إعداد تقاریرھا المالیة المقدمة    

للمستثمرین والتعرف على أثر تلك التعلیمات على جودة المعلومات المحاسبیة المقدمة من    

قبل الشركات المساھمة وبالتالي على أسعار األسھم المتداولة في سوق األوراق المالیة،          

تائج الدراسة مدى مالئمة تعلیمات اإلفصاح الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة    وأوضحت ن

بدرجة كبیرة لخدمة قرار االستثمار في األوراق المالیة في بورصة عمان أال أنھا أشارت     

عدم كفایة تعلیمات اإلفصاح لخدمة قرار االستثمار في بورصة عمان، كما بینت النتائج          إلى

بورصة عمان بتعلیمات اإلفصاح لدى إعدادھا  ھمة المدرجة لدى التزام الشركات المسا

التقاریر المالیة المقدمة للمستثمر في سوق األوراق المالیة، وكما أظھرت النتائج أیضا أن       

على جودة المعلومات المحاسبیة المنشورة، وقد أوصت     اإلفصاحھناك أثرًا لتعلیمات  

الدراسة بالعمل على إصدار قوائم مالیة ربع السنویة مدققة من قبل الشركات المساھمة          

واإلفصاح عن قائمة التدفق النقدي المستقبلیة واإلفصاح عن الدیون المشكوك فیھا   
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اكبر من المعلومات واإلیضاحات    والخسائر الناتجة عنھا عند المقترضین وكذلك  تقدیم قدر        

 سبوعيأبالتقریر النصف السنوي وأدراج القیمة الدفتریة الفعلیة للسھم بشكل یومي أو      

بورصة عمان والعمل على منع المدقق من االستثمار في أسھم الشركات     للمستثمرین في 

  .التي یعمل على تدقیق حساباتھا

مدى تلبیة المعلومات الواردة في التقاریر  معرفة إلىھدفت  ،) 2004(دراسة المھندى      

المالیة السنویة الحتیاجات المستثمرین، وقیاس مستوى اإلفصاح المحاسبي في ھذه التقاریر  

األصول، حجم المبیعات السنویة، عدد      جمالي إ( تمھیدًا لمعرفة مدى تأثیر بعض المتغیرات      

مستوى اإلفصاح، وكذلك دراسة    على ) المساھمین، العائد على االستثمار، ھامش الربح      

العالقة بین مستوى اإلفصاح المحاسبي وبین نسبة في األسعار األسھم للفترة المحیطة  

بتاریخ إصدار التقاریر والعالقة بین مستوى اإلفصاح والقیمة السوقیة لألسھم في تاریخ         

شركات عن  بیان مدى التوافق بین مستوى إفصاح ال     إلىإصدار ھذه التقاریر، وھدفت أیضا    

أن ھناك توافق بین مستوى     إلىبنود المعلومات واألھمیة النسبیة لھا، وتوصلت النتائج       

إفصاح الشركات عن البنود المعلومات في تقاریرھا السنویة وبین األھمیة النسبیة لھذه            

البنود وذلك على مستوى المعلومات ككل، وكما أظھرت النتائج انھ ھناك عالقة بین   

ح في التقاریر المالیة وأسعار األسھم السوقیة في تاریخ النشر ھذه التقاریر  مستوى اإلفصا

على مستوى بنود المعلومات ككل أو على مستوى جمیع المجموعات الفرعیة للمعلومات ،    

كما أوضحت الدراسة إن ھذه العالقة تختلف باختالف مؤشرات األداء المتمثلة في العائد          

  .سھمعلى السھم والعائد الموزع لل

ھدفت ھذه الدراسة إلى دراسة المحتوى االعالمى للمعلومات   ، )2005(دراسة المیھي      

المحاسبیة الواردة في التقاریر المالیة األولیة المنشورة للشركات السعودیة ومدى تأثیر   

اإلعالن عن التقاریر المالیة األولیة على أسعار األسھم وقد تم اختیار عینة من الشركات    

شركة تقوم بإعداد ونشر تقاریر مالیة أولیة خالل الفترة من بدایة الربع           39السعودیة بلغت  

م، وقد توصلت الدراسة إلى    2005م وحتى نھایة الربع الثالث من عام     2004الرابع من عام   

یة التي تھم المستثمر السعودي ھي المعلومات المتعلقة بالربح    أھم المعلومات المحاسبیة  أن

وباألنشطة التشغیلیة كذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثیر لإلعالن        الدخل وبقائمة

  . عن التقاریر المالیة األولیة على أسعار األسھم
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التحقق من مدى أھمیة     إلىھدفت الدراسة    ،)2005(دراسة ابونصار والذنیبات        

یانات الدوریة للشركات  تعلیمات اإلفصاح الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة، والخاصة بالب   

المساھمة العامة في األردن، وذلك من وجھة نظر المدققین الخارجین ومعدي البیانات    

معرفة وجھة نظر عینة الدراسة حول مدى كفایة ھذه        إلىالمالیة والمستثمرون ، كما ھدفت   

التعلیمات ومساھمتھا في تحسین عملیة اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البیانات المالیة،   

وقد تبین من نتائج الدراسة إجماع كل من المدققین ومعدي البیانات والمستثمرون على          

ة مستخدمي القوائم المالیة، كما أھمیة البنود التي تضمنتھا تعلیمات اإلفصاح عن خدم 

أظھرت نتائج الدراسة أن تعلیمات اإلفصاح تساعد في تحسین نوعیة المعلومات المنشورة     

وانھ ال توجد فروق بین وجھات نظر المدققین ومعدي البیانات والمستثمرین في تقییم أھمیة           

قدمت الدراسة مجموعة    البنود التي تضمنتھا تعلیمات اإلفصاح إال لعدد محدود من البنود، و         

من التوصیات من أھمھا ضرورة اخذ ھیئة األوراق المالیة آلراء مختلف الفئات التي      

تستخدم البیانات المالیة المنشورة بعین االعتبار عند تطویر أو تعدیل التعلیمات الخاصة           

الیة باإلفصاح عن البیانات المالیة الدوریة والطلب من جھات المعنیة بھیئة األوراق الم  

اتخاذ خطوات عملیة للتأكد من قیام الشركات المساھمة العامة بااللتزام الفعلي باإلفصاح        

 .عن ھذه البنود  في تقریرھا السنوي

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك المستثمر  ، ) 2006( دراسة نجم       

تقاریر المالیة ومدى اعتماد  ألھمیة المعلومات المحاسبیة ومدى كفایة تلك المعلومات في ال  

أن المستثمرون : علیھا في ترشید القرارات االستثماریة، وأظھرت الدراسة عدة نتائج أھمھا 

في سوق فلسطین لألوراق المالیة یدركون أھمیة استخدام المعلومات المحاسبیة في ترشید    

لیة المنشورة  قرار االستثمار، وان المعلومات المحاسبیة التي تتضمنھا التقاریر الما      

للشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة غیر كافیة ولكن غالبا ما یتم         

استخدامھا في قرارات االستثمار،وأیضا وجود عدة معوقات تحد من استخدام المعلومات         

المحاسبیة في ترشید القرار االستثمار ومن أھمھا أن درجة الثقة في البیانات المحاسبیة التي          

ھا التقاریر المالیة للشركات المدرجة في سوق فلسطین لألوراق المالیة تعتبر        تحتوی

منخفضة نوعا ما، وقلة خبرة المستثمرین في األمور المالیة والتحلیل المالي، وعدم توف ر           

المعلومات بالسرعة المطلوبة، وكذلك صعوبة المقارنة بین القوائم المالیة للشركات    

  .المختلفة
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المستثمر للمحتوى  ھدفت إلى معرفة مستوى إدراك ،)2007(میمي ونعوم راسة التد     

المعلوماتى لإلعالن عن اإلرباح، كونھ یتحدد في شكل ونوعیة المعلومات المحاسبیة وغیر             

محاسبیة التي تساھم في تحسین قدرة المستثمر على قراءة الرسائل المشفرة التي تتضمنھا  

الدراسة إلى أن ھناك مستوى مرتفع ألدراك فقرات      اإلعالنات عن اإلرباح، وقد توصلت   

اإلعالن عن اإلرباح من قبل المستثمر، كما توصلت الدراسة إلى انھ ال یوجد فروقات ذات            

داللة إحصائیا بین أراء المشاركین في الدراسة سوى المجال المتعلق بتماثل المعلومات في  

   .اإلعالن عن األرباح

ھدفت ھذه الدراسة إلى توضیح مجاالت المساھمة للمعلومات   ، )2007(دراسة جربوع      

اإلداریة للشركات المساھمة العامة ومدى     المحاسبیة بالقوائم المالیة في تحسین القرارات      

في عملیا التخطیط قدرة متخذي القرارات على االستفادة من البیانات المالیة المنشورة  

اھمة عامة في فلسطین یعتمدون على المعلومات      والرقابة وتقییم األداء، وقد كانت شركة مس     

المحاسبیة المعتمدة من القوائم المالیة لدیھم في اتخاذ القرارات، كما أن الشركات المساھمة   

ین لدیھم معرفة جیدة بالقواعد والمعاییر المحاسبیة      بكادرًا متخصصا من المحاس   تستخدم 

ى معلومات محاسبیة تتمیز بالدقة    والقدرة على أعداد القوائم المالیة التي تحتوى عل      

   .الموثوقیة

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على      ،)2009(دراسة الرفاعى والرمحى وجالل        

للحصول علیھا لدعم عملیة االستثمار   نوعیة المعلومات المحاسبیة التي یسعى المستثمرون 

قد تحقق القرار    في األردن، وكذلك تحدید أھم الخصائص المعلومات المحاسبیة التي      

االستثماري السلیم للمستثمر وبیان مدى درجة تحقق نظام معلومات محاسبي من حیث            

المالئمة الموثوقیة في معالجة البیانات المالیة وتحویلھا إلى معلومات محاسبیة، وقد          

توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات منھا أن متوسطات الحسابیة إلجابات         

بنما كانت   3.33بعاد استخدام الحاسوب متوسطة حیث كان المتوسط الكلى        المبحوثین على أ 

النتائج المتوسطات الحسابیة إلجابات المبحوثین على أبعاد خصائص المعلومات مرتفعة 

كذلك أشارت الدراسة إلى أن المتغیرات الفرعیة   3.93حیث أن المتوسط الكلى ھو  

ئمة البرمجیات المستخدمة ھي أكثر متغیرات     والمتعلقة بنوعیة الحواسیب المستخدمة ومال  

استخدام الحاسوب تأثیر في خصائص المعلومات المحاسبیة وان المتغیرات الفرعیة      

والمتعلقة بالدعم والتدریب المقدم لمستخدمي الحاسوب وسھولة االستخدام لیس لھا اثر في    

  .خصائص المعلومات المحاسبیة
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  :یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  3 - 1

یالحظ من خالل الدراسات السابقة أنھا تركز على المعلومات المحاسبیة في التقاریر            

، در الرئیسي للحصول على المعلوماتباعتبارھا المص لقوائم المالیة بالنسبة للمستثمروا

للمحتوى ي البیئة اللیبیة  إدراك المستثمر المؤسسي ف  ودراستنا الحالیة تركز على    

  .أھمیة وكفایة ومصدر المعلومات المعلوماتى من حیث 

  :مشكلة الدراسة 1-4 

ار االستثماري ریواجھ بعض المستثمرین في أسواق المال عدم المقدرة على اتخاذ الق   

 المالیة لقوائمفھم المستثمرین للمحتوى المعلوماتى التي تتضمنھا ا     مالسلیم، أما نتیجة لعد  

للشركات المدرجة في السوق أو نتیجة لعدم كفایة تلك المعلومات، األمر الذي یجعل       

 قراراتھم المستثمرین یعتمدون على خبرتھم الشخصیة أو مصادر خارجیة في توجیھ         

ال یبنى على أسس علمیة سلیمة مما یؤثر في بعض األحیان سلبا على القرار          وبالتالي 

  ).2006نجم،(االستثماري 

مشكلة أدراك المحتوى المعلوماتى الواردة بالتقاریر المالیة المنشورة تنشأ نتیجة        أن     

من ) محللي األوراق المالیة والمستثمرین  (اختالف وعدم تجانس قدرات المستفیدین    

المخرجات المالیة، أي بمعنى أن ھناك فروقات فردیة في درجة التبسیط والتعقید عند      

ر الشخصي الذي یتأثر بطبیعة المعلومات التي یستخدمھا معالجة المعلومات ونمط القرا

فضًال عن تعدد وتنوع بیئة المعلومات التي تساھم   . الفرد ومقدار المعلومات التي یحتاجھا 

في تعمیق فجوة التنبؤ بین المستفیدین والتي تنشأ نتیجة تحمیلھم معلومات تفوق طاقتھم         

ب وعرض المعلومات بشكل یلبي احتیاجاتھم االستیعابیة مما ینعكس على كفاءتھم في ترتی 

  ).2007التمیمي ونعوم،  ( التحلیلیة لصیاغة قراراتھم االستثماریة

إلى أن نجاح أداء سوق األوراق المالیة للشركة یتوقف ) 2001(وقد أشار عبد البدیع     

عن مدى  على مدى دقة المعلومات الكمیة والمالیة التي یوفرھا ھذا السوق من ناحیة، فضال        

دقة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة الخاصة بالوحدات االقتصادیة المقیدة بھذا السوق      

    .من ناحیة أخرى

   :تساؤل األتي وعلیھ یمكن صیاغة مشكلة البحث في 
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 التخاذ ھل یدرك المستثمرون في السوق اللیبي المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة  

  قرار االستثماري؟

ختبار مدى فھم المستثمر للمعلومات المالیة، ومدى كفایة تلك المعلومات ومدى االعتماد           وال

  .علیھا في ترشید القرارات االستثماریة تمت صیاغة الفرضیات الدراسة

   :فرضیات الدراسة  1-5

  : تي ألال اعتمد ھذا البحث على مجموعة من الفرضیات سیتم صیاغتھا في الشك 

 التخاذ ال یدرك المستثمرون المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة     :الفرضیة الرئیسیة  

  .قرار االستثماري

  : فرضیات فرعیة وھىثالث ار ھذه الفرضیات تم اشتقاق والختب

 المالیة للتقاریرالمحتوى المعلوماتى أھمیة ون ال یدرك المستثمر: األولى  الفرضیة

قائمة التغیر  -قائمة التدفقات النقدیة  -قائمة الدخل  -قائمة المركز المالي (  المتثلمة في

  .قرار اتخاذ  في )  حقوق الملكیة في

المالیة قوائم تتضمنھا الال یدرك المستثمرون كفایة  المعلومات التي    : الفرضیة الثانیة  

  .اتخاذ قرار االستثماري  في

 ون مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرار      ال یدرك المستثمر  : الفرضیة الثالثة   

  .االستثماري

  : أھداف الدارسة 6 - 1

التعرف على مدى إدراك المستثمرین للمحتوى المعلوماتى التي  تھدف ھذه الدراسة إلى      

ومعرفة مدى أھمیة وكفایة المعلومات   ،االستثماريقرار  تتضمنھا القوائم المالیة التخاذ 

  .ومصادرھا في اتخاذ قرار االستثمار
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  :  أھمیة الدراسة 7 - 1

ترجع أھمیة ھذا الدراسة إلى أن أسواق رأس المال خاصة في الدول النامیة أداة              

مساعدة في عملیة جذب االستثمارات المحلیة و الخارجیة و توجیھھا نحو االستثمار في           

المشاریع التي تساھم في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة، وأھمیة المعلومات المحاسبیة        

قرار االستثماري في األسواق المالیة، وحداثة كل من سوق اللیبي     كأساس لعملیة اتخاذ ال 

لألوراق المالیة و مستثمریھ الذین یقومون بشراء األسھم یجعل من ھذا البحث ذو أھمیة         

للتعرف على طبیعة المستثمر وما یحتاجھ من معلومات، ومعرفة مدى فھمھ، ومدى      

  .لقرارات االستثماریة السلیمةذ ااستخدامھ لھذه المعلومات التي تساعد في اتخا

  : منھجیة الدراسة 1-8

ھذه الدراسة ھو  فيعن سؤالھا فان المنھج المتبع   ولإلجابةالدراسة  أھدافسعیا لتحقیق 

وظواھر  أحداثالبحث تتناول  فيیعرف بأنھ طریقة  والذي، التحلیلي الوصفيالمنھج 

مجریاتھا ویستطیع  فيدون التدخل  ھيومتاحة للدراسة والقیاس كما   وممارسات موجودة،

 إدراكبھدف دراسة مدى   ) 2009العزایزة،  ( یتفاعل معھا فیصفھا ویحللھا     أنالباحث 

  .على قرارات االستثمار وأثرھاالمستثمرین للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة 

  :أسلوب تحلیل البیانات 1-8-1

 التحلیل الوصفي للبیانات  األول, نوعینالدراسة علي  أسلوب تحلیل بیانات ھذه  شتمل أ     

ي اختبار فرضیات  أما الثاني من التحلیل ف   , ة االستبیانتم تجمیعھا بواسطة صحیف   التي 

  .) االستداللي( وصفيالالدراسة وذلك من خالل اإلحصاء 

  :جتمع وعینة الدراسةم 1-8-2

والمصارف التجاریة وصنادیق االستثمار   التامین من شركات 1یتكون مجتمع الدراسة       

التي تقوم ببیع وشراء األسھم في سوق األوراق المالیة اللیبي في مدینتي طرابلس وبنغازي            

                                                             
) 2012(وأیضا دراسة الرفادى ) 2013(، ودراسة الفضلى )2013(وذلك وفقا لدراسة التھامي مؤسسة  24یتكون مجتمع الدراسة من  1

  .كعینة للدراسة التي أجریت على المستثمر المؤسسي بسوق األوراق المالیة اللیبي
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بالسوق وذلك ألنھا تمتلك القدرات المالیة والكوادر       2والتي تمثل المستثمر المؤسسي   

كات المدرجة بسوق البشریة ویفترض فیھا الوعي بضرورة القیام بتحلیل بیانات الشر   

ل اتخاذ قرارات  األوراق المالیة اللیبي وتقییم وضعھا المالي وتقدیر قیمتھا الحقیقیة قب     

مبینة % 58.3وقد بلغ حجم العینة    تم اختیار عینة من مجتمع الدراسة     االستثمار بھا، و 

 ، وسیتم استھداف الفئات المشاركة في الدراسة والمؤثرة في عملیة )1-1(بالجدول رقم 

رؤساء أقسام االستثمار والمساھمین في المصارف وشركات  ( اتخاذ قرارات االستثمار من 

  ).التامین وصنادیق االستثمار

  عینة الدراسة) 1-1(جدول رقم 

                                                             
على رأس ھذه  أتيالمستثمر المؤسسي وتشمل ھذه المجموعة أقسام االستثمار في المصارف وصنادیق االستثمار وشركات التامین وی 2

المؤسسات فئة متمیزة من مدیري االستثمار الذین یتمتعون بالكفاءة والخبرة، ویسیطر المستثمر المؤسسي على نسبة كبیرة من إجمالي 
  ).2007الحناوي، (االستثمارات في األوراق المالیة 

  

  طبیعة النشاط  االسم  الرقم
  مصرف التجاري الوطني  1

  مصارف تجاریة

  مصرف الوحدة  2

  مصرف الجمھوریة  3
  مصرف الصحاري  4

  التجارة والتنمیة مصرف  5

  العربي اإلجماعمصرف   6

  مصرف المتوسط  7

  السرایامصرف   8
      
  شركة لیبیا للتامین  9

  شركات تأمین
  شركة الصحاري للتأمین  10

  نیشركة المتحدة للتأم  11

  شركة الثقة للتأمین  12
      
  صندوق الضمان االجتماعي  13

  االقتصادي االجتماعي اإلنماءصندوق   14  صنادیق استثمار
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  :حدود ونطاق الدراسة 9 - 1

المالیة اللیبي ومدى   األوراقبسوق  المؤسسياقتصرت ھذه الدراسة على المستثمر       

وكفایة المعلومات ومصادرھا  أھمیةللمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة من ناحیة  إدراكھم

عن المحتوى   واإلفصاحطرق العرض   إلىعلى قرارات االستثمار، دون التطرق    وأثرھا

م وحتى تاریخ 2014المعلوماتى واقتصرت ھذه الدراسة على الفترة الزمنیة من بدایة    

  .م2015نھایة  إلىالدراسة  أعداد

  :تقسیمات الدراسة  10 - 1

إلى أربعة فصول استعرض الفصل األول مقدمة الدراسة والدراسات الدراسة تم تقسیم ھذه 

الدراسة وأھمیتھا وأھدافھا ومنھجیتھا وحدود نطاقھا وتقسیماتھا، أما   السابقة ومشكلة  

الفصل الثاني فقد استعرض المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة، والفصل الثالث احتوى         

النتائج والفصل الرابع تناول الدراسة المیدانیة    المالیة، وأخیًرا  على االستثمار في األوراق 

  .والتوصیات

  :الدراسةمحددات   11 - 1

توقفھا عن العمل خالل    لنتیجة  دراسةالد شركات الوساطة المالیة من مجتمع     تم استبعا 

  .م  2011أحداث 



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة
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  المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة

  :مقـــدمـة 2-1

اھتمت النظریة المحاسبیة بالمحتوى المعلوماتي، بوصفھ أحد أھم المصادر المتاحة         

لمستخدمي التقاریر المالیة، وما یحتویھ من معلومات مھمة لجمیع المستخدمین منھم         

  .المستثمرون ومحللي األوراق المالیة لتمكینھم من صیاغة قراراتھم االستثماریة

اتي للتقاریر المالیة منھجًا شامًال ومتكامًال إلى ربط المعلومات    یعتبر المحتوى المعلوم      

المفصح عنھا بالتقاریر المالیة للشركات بعملیات تقییم الورقة المالیة وتحدید قیمتھا من            

جانب، ومن جانب آخر تضییق فجوة التباین بین تنبؤات المستثمرین ومحللي األوراق    

المحتوى ألمعلوماتي للتقاریر المالیة ینشأ نتیجة  المالیة، كما أن االختالف في أدراك 

من ) محللي األوراق المالیة والمستثمرین  (اختالف وعدم تجانس قدرات المستفیدین    

المخرجات المالیة، أي بمعنى ھناك فروقات فردیة في درجة التبسیط والتعقید عند معالجة    

ات التي یستخدمھا ومقدار المعلومات ونمط القرار الشخصي الذي یتأثر بطبیعة المعلوم

المعلومات التي یحتاجھا، فضًال عن تعدد وتنوع بیئة المعلومات التي تساھم في تعمیق          

فجوة التنبؤ بین المستفیدین والتي تنشأ نتیجة تحمیلھم معلومات تفوق طاقتھم االستیعابیة مما          

تحلیلیة ینعكس على كفاءتھم في ترتیب وعرض المعلومات بشكل یلبي احتیاجاتھم ال        

  ).2007التمیمي ونعوم،(لصیاغة قراراتھم االستثماریة 

  :القوائم والتقاریر المالیة  2 -2

تعتبر القوائم المالیة الوسیلة الرئیسیة التي یتم من خاللھا توصیل المعلومات إلى         

، )المیزانیة العمومیة( قائمة المركز المالي : األطراف الخارجیة، وتشمل القوائم المالیة  

قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدیة، وقائمة األرباح المحتجزة، وأیضا المالحظات على 

القوائم والجداول الملحقة والتي تعتبر جزء مكمل للقوائم المالیة، وبعض المعلومات یتم           

  ) .2005حماد، ( تقدیمھا من خالل التقاریر المالیة زیادة في اإلفصاح عن المعلومات

ویقصد بالتقاریر المالیة مجموعة القوائم المالیة إضافة إلى تقریر مجلس إدارة الشركة         

الموجھ للمساھمین والمستثمرین، وتوقعات وتنبؤات اإلدارة بخصوص نشاط الشركة       

الحالي والمستقبلي، منھا التنبؤات الخاصة بمحللي القوائم المالیة بالنسبة لألرباح المحاسبیة    
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وكذلك تقریر المراجع الخارجي الذي یضفى صفة المصداقیة والعدالة لتلك  وأسعار األسھم 

  ).2011الدھراوى، (المعلومات الواردة في المحتوى المعلوماتى للقوائم المالیة 

  :أھداف التقاریر المالیة 3 -2

بن غربیة، بیت    الحاسي،(تھدف التقاریر المالیة إلى توفیر معلومات لألغراض التالیة              

  ) :2006 مال،ال

القرارات باالستثمار أو  اذاتخمفیدة للمستثمرین تساعدھم على تقدیم معلومات  -

اإلقراض أو تخفیض استثماراتھم أو زیادتھا وغیرھا من القرارات المماثلة، وتقدم        

ھذه المعلومات بطریقة یسھل فھمھا لمن لدیھم قدر من االطالع والمعرفة باألمور   

  .المالیة أو من لدیھم الرغبة لتفھم مثل ھذه األمور

دراسة مستقبل التدفق النقدي للمشروع    تقدیم معلومات تساعد المستثمرین على   -

ومواعید ھذه التدفقات والمخاطر التي تتعرض لھا، وتشمل ھذه التدفقات مختلف         

مثل األرباح العائدة من االستثمارات والفوائد وإیرادات المبیعات       المصادر،

والمتحصالت من القروض واالستثمارات المباعة، وتتأثر قیم التدفقات بقدرة   

لى تدبیر النقدیة الالزمة لمقابلة االلتزامات في مواعیدھا والصرف على          المشروع ع

أعمال المشروع العادیة بما في ذلك دفع توزیعات األرباح على المساھمین، كما        

تتأثر ھذه التقدیرات بنظرة المستثمرین نحو قدرة المشروع وانعكاس ذلك على  

  .أسعار األسھم والسندات في األسواق المالیة

تقاریر ال تھدف إلى تقییم المشروع، بل إلى تقدیم معلومات تساعد المستثمرین  إن ال -

على التعرف على موارد المشروع االقتصادیة وااللتزامات المترتبة على ھذه      

حقوق أصحاب  (أو داخلیة ) خصوم(الموارد سواء كانت التزامات خارجیة    

ھا في ھذه الموارد وتأثیر األحداث المختلفة والتغیرات التي تحدث ) المشروع

  .وااللتزامات

تقدیم معلومات عن أداء المشروع خالل فترة معینة، وبالرغم من أن المستثمرین           -

یبنون قراراتھم على توقعاتھم حول حالة األداء في المستقبل إال أن المعلومات التي     

  یستخدمونھا ھي بیانات تاریخیة في معظمھا

مكانیة سداد الدیون إال أن الدخل ومكوناتھ     ورغم أن المستثمرین تھمھم التدفقات وإ   

أصبح أكثر أھمیة لما لھ من دالالت تلقى الضوء أمام الكثیر من المستثمرین حول     
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مستقبل المشروع، فأرقام الدخل قد تستخدم للتدلیل على كفاءة اإلدارة أو للتنبؤ      

قد  باألرباح مستقبًال أو تكوین فكرة عن دخل المشروع في األمد الطویل وما   

یواجھھ من مخاطر، كما أن أرقام الدخل قد تستخدم لتأكید توقعات سابقة أو نفیھا أو           

 .تغییرھا

تقدیم معلومات عن المصادر المختلفة لموارد المشروع وكیفیة التصرف في ھذه         -

الموارد ویشمل ذلك تدبیر النقدیة والتصرف فیھا وعقد القروض وكیفیة سدادھا          

یعات المحتملة لألصول على المالك وغیرھا من األمور  وتوزیعات األرباح  والتوز

  .المتعلقة بسیولة المشروع

تقدیم معلومات توضح كیفیة تسییر المشروع والتصرف في أموال المستثمرین     -

ویعنى ذلك محاسبة إدارة المشروع عن األصول المختلفة وكیفیة الحفاظ علیھا     

ستغالل األمثل وحمایة ھذه   ومعرفة كفاءة اإلدارة في استغالل ھذه األصول اال   

 .األصول من التأثیرات االقتصادیة، مثل التضخم والتغیرات الفنیة واالجتماعیة

 :خصائص البیانات المحاسبیة  4 -2

، بعض خصائص البیانات المحاسبة  )2006( ، بن غربیة، بیت المال حدد الحاسي       

  :ومن ھذه الخصائص ما یلي

مالئمة للقرار المتخذ ویعنى ذلك أن تكون البیانات مناسبة   أن تكون البیانات المالیة  -

للقرار المراد اتخاذه في حدود األھداف العامة للقوائم المالیة التي سبق ذكرھا وإال   

اعتبرت ھذه البیانات عدیمة النفع، والمالئمة عنصر نسبى یختلف باختالف القرار، 

ا ال تكون كذلك لقرار آخر، ویمكن     فقد تكون البیانات مالئمة التخاذ قرار معین بینم      

للتدلیل على مالئمة البیانات اختبار قدرة ھذه البیانات على تغییر القرار المتخذ في             

حالة استخدامھا عن ذلك القرار الذي اتخذ في غیاب ھذه المعلومات، فلو كانت         

البیانات المستخدمة ال تؤثر في القرار المتخذ، دل ذلك على عدم أھمیة ھذه           

یانات، ویرتبط ھذا بقدرة البیانات على التنبؤ باإلحداث المقبلة، فالبیانات التي           الب

تقدمھا القوائم المالیة رغم أنھا معدة على أساس التكلفة التاریخیة إال أنھا تستخدم       

كثیرًا في أغراض متابعة القرارات السابقة، وبالتالي قد تؤكد أو تعدل التوقعات         

  .لتنبؤ باألحداث في المستقبلالسابقة، ومن ثم تستخدم ل
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كما أن ھناك عامًال آخر یرتبط بالمالئمة وھو عنصر الزمن والوقتیة، ویقصد بھ      

ضرورة توفیر المعلومات عند الحاجة إلیھا ودون تأخیر، ویبدو ھذا واضحا بالنسبة           

  .لبعض المعلومات التي تفقد أھمیتھا بمرور الوقت

نى ثقة المستثمر في أن البیانات التي تحتویھا       تع: إمكانیة االعتماد على البیانات     -

التقاریر المالیة ھي بیانات األحداث االقتصادیة التي تھدف التقاریر إلى تقدیمھا،         

وال یقصد بالثقة أن المعلومات دقیقة في احتسابھا، فمن المعروف أن القوائم المالیة     

ستھالك وتقدیر السعر  تحتوى على تقدیرات وآراء حكمیة، كما ھو الحال بالنسبة لال   

السوقي للمخزون وغیرھا، وھذه رغم أنھا لیست دقیقة إال أنھا معلومات یوثق بھا   

  .ویعتمد علیھا

 ):المیزانیة(قائمة المركز المالي   5 -2

دة االقتصادیة من  الخاصة بالوح   األصول تقدم قائمة المركز المالي معلومات عن وضع             

كون بنود ھذه القائمة من أرصدة وقتیة لمختلف بنودھا        من جھة أخرى، وتت  الخصوم جھة و

في تاریخ إعداد القوائم المالیة، مما یساعد مستخدمیھا للتعرف على الوضع المالي للوحدة   

  ).2006خنفر وآخرون، (االقتصادیة في ذلك التاریخ 

تقاریر  تعتمد قرارات االستثمار التي یتخذھا المستثمرون على المحتوى المعلوماتى لل             

، باعتبارھا تقدم معلومات  )المیزانیة(المالیة والتي من بینھا محتوى قائمة المركز المالي     

  .حول السیولة والمرونة المالیة عن الوحدات االقتصادیة

، أھمیة قائمة المركز المالي باعتبارھا المصدر الرئیسي      )2002(ولقد حدد فداغ         

  : للمعلومات حول سیولة الوحدة االقتصادیة ومرونتھا المالیة 

تعرف بأنھا الوقت المتوقع ألصل من األصول كي یتحقق أو یمكن تحویلھ         : السیولة -

ء ألجل قصیر أو ألجل طویل   إلى نقد أو یتم دفع التزام ما، فكل المقرضین سوا     

یھمھم التعرف على نسب السیولة في المدى القصیر لتقییم قدرة المنشأة على تسدید             

التزاماتھا قصیرة األجل، وكذلك فإن المالكین الحالیین والمحتملین یدرسون سیولة       

الوحدة االقتصادیة لتقییم إمكانیة استمرار أو زیادة أرباح أسھمھم أو أمكانیة توسیع     

الوحدة االقتصادیة، وبشكل عام فكلما ازدادت سیولة الوحدة االقتصادیة كلما كانت      

  .خطورة فشل الوحدة أقل
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وھى تعبر عن قدرة الوحدة االقتصادیة في اتخاذ اإلجراءات   : المرونة المالیة -

الفعالة لتحسین مركزھا االقتصادي، وفى توقیت التدفق النقدي حتى تتمكن من  

النقدیة واستغالل فرص االستثمار غیر المتوقعة، فالمیزانیة      مواجھة احتیاجاتھا 

وعن طریق عرضھا للمصادر االقتصادیة المتاحة فإنھا توفر معلومات تفید في           

تقییم المرونة المالیة للوحدة االقتصادیة، مثًال فأن نسبة الدیون طویلة األجل إلى        

وحدة االقتصادیة على  حقوق الملكیة قد تكون كبیرة جدا مما یعنى ضعف قدرة ال   

االقتراض في المستقبل عند ظھور الحاجة للنقدیة، وعند ذلك فإن الوحدة االقتصادیة         

قد تصبح مجبرة على إصدار أسھم إضافیة لزیادة رأس المال مما یؤدى إلى      

انخفاض ربحیة السھم الواحد، وتعتبر مثل ھذه المعلومات مھمة للمستثمرین           

  .الحالیین والمستقبلیین

، بأن قائمة المركز المالي یشوبھا بعض القصور،  فھي ال     )2002(كما أشار فداغ أیضا   

تعكس القیمة الجاریة للوحدة االقتصادیة، وذلك ألن المحاسبین یتبنون أساس التكلفة   

 الفروض في تقییمھم لبنود المیزانیة، وعندما یتم إعداد المیزانیة العمومیة وفق     3التاریخیة

، فإن معظم األصول تسجل بالتكلفة    اییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمع لمبادئوا

التاریخیة، في حین إن االقتصادیون یرون أن كل األصول یجب أن یعاد تقییمھا باستخدام       

القیمة الجاریة ومع ذلك یوجد اختالف كبیر في وجھات النظر حول الطریقة التي یجب       

القوائم المالیة المعروضة بالتكلفة التاریخیة   إتباعھا كأساس للتقییم، فبعضھم یجادل بأن 

یجب أن تعدل حسب التغیر في المستوى العام لألسعار عندما یكون التضخم ذا أھمیة، بینما            

  .ھو أكثر فائدة) المستوى الخاص لتغیر األسعار( یعتقد آخرون بأن مفھوم التكلفة الجاریة 

قائمة المركز المالي ھو أنھ البد من      وأیضا من األشیاء التي یشوبھا القصور في           

إن تحصیل الدیون، وإمكانیة بیع البضاعة، : استخدام الحكم الشخصي في التقدیرات 

والعمر التشغیلي لألصول الملموسة وغیر الملموسة طویلة األجل من الصعب تحدیدھا،           

رة وبالرغم من إن إجراءات االستھالك لألصول طویلة األجل ھو تطبیق مقبول بصو    

  .عامة، إال أن االعتراف بالزیادة في قیمة األصل یتم تجاھلھا من قبل المحاسبین

  

                                                             
تعتبر المبادئ المحاسبیة المقبولة قبوًال عامًا، أن معظم األصول وااللتزامات یجب المحاسبة عنھا على أساس سعر : التكلفة التاریخیة -3

  ).  2010الصبان وآخرون (االستحواذ وھو ما یشار إلیھ بمبدأ التكلفة التاریخیة 
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  :قائمة الدخل  6 -2

فھي   للمشروع  األساسیة  القائمة  لكونھا  ،المحاسبة  علم  في  ھامة  مكانة  الدخل  قائمة  تمثل      

الموارد   استغالل  في  معینة  زمنیة  فترة  خالل  المشروع  نجاح  مدى  یقیس  الذي  التقریر  تمثل 

 اإلیرادات  لتقدیر  المستثمرین  نظر  وجھة  من  فائدة  وأكثرھا  الربح،  تحقیق  أجل  من  المتاحة 

 األرباح  لتوزیع  مؤشر  أفضل  بدوره  یمثل  الذي  المستقبلي  األداء وكذلك  الحالیة والمستقبلیة،  

 مزج  في  اإلدارة وكفاءة  فعالیة  مدى  على  للحكم  كمقیاس  استخدامھا  إلى  المستقبلیة، إضافة  

 التي  المعلومات  استخدام  وأیضاً  وخدمات،  سلع  صور  في  تقدمھا  اإلنتاج المختلفة   عوامل 

 المشروع  بربحیة  المرتبطة  المؤشرات  تلك  خاصة  المالي  التحلیل  تسھیل عملیة   في  توفرھا 

   .)2006الھباش، (

 المركز  لقائمة  مكمال  جزءا  تعد  حیث  المالي  التحلیل  ألغراض  مھمة  الدخل  قائمة  وتعتبر      

المالیة   المشروع  حیاة  عن  متكاملة  صورة  إلعطاء  وذلك  األخرى،  المالیة  والقوائم  المالي 

أھمیة قائمة الدخل في أنھا توفر للمستثمرین والدائنین         وتكمن ،)2000أل أدم وآخرون، (

المعلومات التي تساعدھم في التنبؤ بمقدار وتوقیت ودرجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات      

النقدیة في المستقبل، حیث یساعد التنبؤ بالتدفقات النقدیة في تقدیر قیمة الوحدة االقتصادیة،             

حقوقھم بالوحدة وتقییم األداء الخاص بھا في السنوات  وتحدید احتمال استرداد الدائنین ل

  ) . 1999الحجاج، (السابقة 

  : حقوق الملكیةالتغیرات في قائمة   7 -2

تعتبر حقوق الملكیة ھي باقي قیمة األصول بعد استبعاد قیمة االلتزامات، وبناءًا علیھ        

وااللتزامات، فحینما یستثمر المالك    فإن قیمة حقوق الملكیة تتوقف على تقییم األصول       

أمواًال في مشروع فإن تقییم األصول ھو الذي یحدد المبلغ المضاف لحقوق الملكیة، وحینما          

مبلغ صافى الدخل المضاف    عكسیتم تلخیص نتائج العملیات فإن الزیادة في قیمة األصول ت      

میة اعتمادًا على الشكل   لحقوق المالك، وتختلف بیانات حقوق الملكیة في المیزانیة العمو     

القانوني للوحدة االقتصادیة، وما إذا كانت الوحدة االقتصادیة  شركات أشخاص أو شركات     

مساھمة، فغالبًا ما یتم إظھار حقوق الملكیة في المیزانیة العمومیة لشركات األشخاص  

ثناء كمبلغ لكل مالك بصفة مستقلة، مع توضیح اإلضافات في حقوق الملكیة التي حدثت أ  

على إن تطرح المسحوبات أثناء السنة، أما فیما       ) الربح وعمولة وغیرھا    نصیب في  (السنة  
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یتعلق بشركات األموال فإن إظھار حقوق الملكیة یتأثر ببعض االعتبارات القانونیة،         

شحاتة وآخرون،  (وعمومًا یتم التفرقة بین العناصر التالیة عند إظھار حقوق الملكیة     

2003 : (  

 :األسھم  رأس مال •

  .رأس المال المرخص بھ وعدد األسھم المصدرة وقیمة كل سھم -

  .الجزء الذي لم یدفع بعد من رأس المال -

  .الحركة التي طرأت على حسابات  رأس مال األسھم خالل الفترة المالیة -

الحقوق واالمتیازات والقیود المتعلقة بتوزیعات األرباح على حملة األسھم          -

 .الوالمرتبطة برد رأس الم

 .متجمع التوزیعات المستحقة ألرباح حملة األسھم الممتازة -

  )أسھم الخزانة( عدد وتكلفة األسھم المعاد حیازتھا بمعرفة الشركة  -

 :حقوق الملكیة األخرى •

  :مع بیان حركتھا خالل الفترة المالیة وأي قیود ترد على توزیعاتھا

صورة عالوة إصدار   في ( المدفوع بالزیادة عن القیمة االسمیة لرأس المال        -

 ).لألسھم

 .فائض إعادة التقییم -

 .االحتیاطیات -

 .األرباح المحتجزة غیر مقیدة  -

  :قائمة التدفقات النقدیة  8 -2

تنبع أھمیة قائمة التدفقات النقدیة من دورھا في توفیر معلومات ال تظھر في أي من             

وصل بین ھاتین   حلقةتعتبر ھذه القائمة بمثابة   و ،قائمة المركز المالي قائمة الدخل  

القائمتین، كما أنھا أكثر مالئمة منھما لتحدید نقاط القوة والضعف في نشاط الوحدة       

االقتصادیة فتشكل بما تحویھ من معلومات وما یمكن اشتقاقھ منھا من مؤشرات كمیة أداة    

ي مجال التمویل واالستثمار وكذلك  فعالة لتقییم مدى كفاءة السیاسات التي تتبناھا اإلدارة ف   

في استكشاف خططھا المستقبلیة في التوسع، كما ھو الحال بالنسبة لقائمتي الدخل والمركز             

المالي یمكن االستفادة من المعلومات التي تعرضھا قائمة التدفق النقدي في اشتقاق مجموعة           

شاط المختلفة خاصة ما یتعلق    من النسب المالیة التي یمكن االسترشاد بھا في تقییم أوجھ الن       
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منھا باختبار مدى مالئمة الموارد المالیة لتوظیفاتھا، ومن أھم استخدامات  قائمة التدفق          

  ) :2010مطر، ( النقدي ما یلي 

 .تقییم جودة أو نوعیة أرباح الشركة -

 .تقییم السیولة -

 .تقییم ومعرفة سیاسات التمویل -

 .التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة -

  :تبویب المعلومات في قائمة التدفق النقدي

بموجب الشروط التي تتطلبھا المعاییر المحاسبیة بشأن إعداد قائمة التدفق النقدي ومنھا           

، یتوجب تبویب أو تصنیف المعلومات التي تعرضھا ھذه )7(المعیار المحاسبي الدولي رقم 

وعین من التدفقات، تدفقات نقدیة    القائمة في ثالثة أبواب رئیسیة یتألف كل باب منھا ن        

( داخلة، وأخرى خارجة، وھذه األبواب ھي كما یلي حسب عرضھا في القائمة     

  ) :2010مطر،

 .التدفق من األنشطة التشغیلیة -

 .التدفق من األنشطة االستثماریة -

 .التدفق من األنشطة التمویلیة -

   : اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیةالمرفقات و 9 -2

جزءًا منھا، إذ أن لھا أھمیة كبیرة في المساعدة      تعتبر اإلیضاحات المرفقة للقوائم المالیة    

على فھم القوائم المالیة، حیث أنھا توضح المعلومات التي یصعب أدراجھا في تلك القوائم،             

وتساھم في تقدیم معلومات عن األسس والسیاسات المحاسبیة المستخدمة في أعداد القوائم      

والتغیرات التي تحدث فیھا مع بیان األسباب التي أوجبت تلك التغیرات، باإلضافة     المالیة

إلى المعلومات محددة لشرح بعض األرقام الواردة في القوائم المالیة، وأیضا اإلفصاح عن         

أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة وطبیعة األحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة العمومیة     

لي، وكذلك وصف عالقة الشركة مع األطراف األخرى والعقود التي أبرمتھا   وتأثیرھا الما

ابونصار ( مع تلك األطراف، وتوضیح العملیات التي تؤثر على حقوق المساھمین بالشركة          

  ) .2013وحمیدات، 
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یتطلب مبدأ اإلفصاح ضرورة استخدام قائمة اإلیضاحات المتممة المرفقة بالقوائم              

في   المدرجة بطریقة غیر تفصیلیة   وسیلة إلیضاح بعض الحقائق الھامة     المالیة، وذلك ك 

  ). 2003أبو المكارم وآخرون، (القوائم المالیة، 

یؤدى التركیز على أھمیة القوائم المالیة كمصدر أساسي من مصادر المعلومات التي            

بین من ر المناسب تساعد في اتخاذ القرار إلى قاعدة عامة لتقییم الطرق المحاسبیة، والختیا        

 وأنواعاألسالیب المتاحة لإلفصاح، وطالما إن ھناك مجاًال للمفاضلة بین الطرق المحاسبیة    

فأنھ یجب اختیار الطریقة مناسبة من بین ھذه الطرق أو أسلوب اإلفصاح الذي     4اإلفصاح

یعطى معلومات أكثر فائدة لمساعدة المستفیدین من التقاریر المالیة على اتخاذ قراراتھم،        

وھذا ما توفره لنا قائمة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة، إذ تتطلب تلك اإلیضاحات أن       

  ).2005البشتانى، ( دامات جمیع الفئاتتكون مالئمة الستخ

وبناءًا على ذلك یجب أعداد التقاریر المالیة واإلیضاحات المتممة لھا في ظل فرضیة         

أساسیة وھى وجود مستویات مختلفة من الكفاءة في تفسیر المعلومات المحاسبیة لدى الفئات          

توفر لدى اى مستخدم للبیانات المستخدمة لھذه التقاریر، وفى جمیع األحوال فأنھ یجب أن ی 

المحاسبیة الحد األدنى من المھارة والخبرة والكفاءة التي تمكنھ من تفسیر ھذه المعلومات    

  ).2011الطمیزى، (وتحلیلھا 

  :  لمعلوماتيامستخدموا المحتوى  10 -2

تتعدد األطراف المستخدمة للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة و یمكن تقسیم       

  ) :2007الدھراوى، (دمي القوائم المالیة إلى قسمین رئیسیین مستخ

یشمل المستخدمین ذوى المصلحة المباشرة في المشروع، ھؤالء المستخدمین     :  القسم األول

یشملوا المالك الحالیین والمستقبلین وكذلك الدائنین والموردین وإدارة المشروعات     

  .والسلطات الضریبیة والعاملین وكذلك المستھلكین

مساعدة أو  ھيھم یشمل المستخدمین ذوى المصلحة غیر المباشرة ألن مھمت  :  القسم الثاني

لعدم خبرتھم بالمحاسبة أو لعدم توفر عنصر       راف الذین لھم مصلحة مباشرة إما    حمایة اإلط 

  .الوقت إلدارة إستثمارتھم

                                                             
، اإلفصاح ) االعالمى ( فصاح الكافي ، اإلفصاح المالئم ، اإلفصاح التثقیفي اإلفصاح الكامل ،اإلفصاح العادل ،اإل: أنواع اإلفصاح  -4

  ).2007عبد اللطیف زیود وآخرون، (الوقائي،  
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ونظرًا لوجود العدید من المستخدمین الحالیین والمحتملین والذین تكون قراراتھم               

فة ومتنوعة وھو ما یؤثر على     مختلفة ومتنوعة، فإن احتیاجاتھم من المعلومات ستكون مختل     

طریقة إعداد القوائم المحاسبیة واالختیار من بین الطرق والسیاسات المحاسبیة، ولھذا     

السبب، فإن القوائم المحاسبیة تعد على أساس أنھا قوائم ذات أغراض عامة بحیث یمكن       

المباشرین تلبیة احتیاجات العدید من المستخدمین مع التركیز على احتیاجات المستخدمین       

، والذین لیس لدیھم السلطة للحصول على المعلومات المحاسبیة وھم المستثمرین والدائنین     

مستخدمي المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة واحتیاجاتھم من    ) 1-2(یوضح الجدول رقم  

  .ذلك المحتوى

  )1-2( الجدول رقم 

  منھا مستخدمي المحتوى المعلوماتى للتقاریر واحتیاجاتھم

 احتیـاجـات المستخــدمین المستخــدمیــن

  :المستخدمین ذوى المصلحة المباشرة •

  ).الحالیین والمحتملین( المساھمین .1

 ).قصیرة وطویلة األجل(الدائنین  .2

 .المدیرین .3

 .العاملین .4

 .المستھلكین .5

 .الموردین .6

 .المنافسین .7

 :المستخدمین ذوى المصلحة غیر المباشرة •

  .البورصة محللي القوائم المالیة وسماسرة .1

 .اتحادات العمال .2

 .الوكاالت والھیئات الحكومیة .3

الجھات المھنیة ومصدري المعاییر     .4

 .المحاسبیة

  :القیاس الشامل لألداء •

  .قیاس مطلق .1

 .بالمقارنة مع األھداف والمعاییر .2

 .بالمقارنة مع الشركات أخرى .3

 :تقییم أداء اإلدارة  •

  .األرباح والكفاءة في استخدام الموارد .1

 القانونیةالمسئولیة  .2

 :التوقعات المستقبلیة  •

  .األرباح .1

 .التوزیعات والفوائد .2

 .االستثمارات .3

 .التوظیف .4

 :الحكم على المركز المالي  •

  .تقییم الیسر المالي .1

  تقییم درجة السیولة .2

  .تحدید درجة المخاطرة وعدم التأكد .3

 .تخصیص الموارد •

  .تقییم الدیون وحقوق الملكیة •

  .والقوانینتقییم االلتزام باللوائح  •

تقییم مساھمة المشروع االجتماعیة وخدمة البیئة     •

 .واالقتصاد القومي

  )16: 2007:الدھراوى، :( المصدر
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  and Mostونظرا الختالف أھمیة القوائم من وجھة نظر المستخدمین فقد قام              

Chang  )1981(5    المالیة ، بإجراء دراسة لمعرفة تفضیالت المستثمرین والمحللین للقوائم

حول تفضیلھم  ارآئھم  في كًال من الوالیات المتحدة األمریكیة و بریطانیا  وذلك باستقصاء   

نتائج الدراسة )  2-2(ویبین جدول رقم   ،ألھم مصادر محتوى ألمعلوماتي للتقاریر المالیة   

:  

  )2-2(جدول رقم 

  للتقاریر المالیةتفضیل المستثمرین والمحللین المالیین ألھم مصادر محتوى المعلوماتى 

  )تنازلیا(ترتیب أجزاء القوائم المالیة حسب أھمیتھا 

  القوائم

  في بریطانیا  في الوالیات المتحدة األمریكیة

المستثمر 

  الفردي

المستثمر 

  المؤسسي

المحللون 

  المالیون

المستثمر 

  الفردي

المستثمر 

  المؤسسي

المحللون 

  المالیون

  1  1  1  1  1  1  قائمة الدخل

  2  2  2  2  2  2  المركز الماليقائمة 

  3  3  3  3  3  3  قائمة التغیرات في المركز المالي

  4  4  5  4  5  5  السیاسات المحاسبیة

  5  5  6  5  4  4  المالحظات األخرى على القوائم المالیة

  6  6  4  6  6  6  تقریر مراجع الخارجي

  )and Most  Chang, 1981:(المصدر 

التقاریر المالیة لمتخذي القرارات بفئاتھم المختلفة في  أھمیة  أظھرت نتائج ھذه دراسة      

مجال القرارات االستثماریة، وأھمیة البیانات الواردة في التقاریر المالیة، وقد اتضح من        

تحصلتا على المرتبة ) قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ( خالل الدراسة بأن قائمتین 

في الوالیات المتحدة أو بریطانیا، حیث یرتكز      األولى سواء عند المستثمرین أو المحللین     

رباح وما یتعلق بھا من اھتمام المستثمرین على المعلومات المتعلقة بالربحیة وتوزیعات األ 

لمعلوماتي لقائمة الدخل، وكما أوضحت الدراسة أن    اوھى ما تمثل المحتوى   ، ربح السھم 

                                                             
ولكونھا تھتم بأھمیة المحتوى المعلوماتى، وبالرغم من التغیر الذي طرأ في القوائم المالیة  1981الدراسة المذكورة أجریت في سنة  -5

  الزالت تظھر أھمیة المعلومات المحاسبیة لھذا تم التطرق إلیھاالمذكورة أال أنھا 
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ة من أجل اتخاذ قرارات البیع     المستثمرین یحتاجون إلى العدید من المعلومات المحاسبی      

المصادر المھمة التي تستخلص منھا المعلومات      احد رتعتبوالشراء، وأن التقاریر المالیة   

من أجل اتخاذ القرارات االستثماریة، ولذلك یھتم المستثمرین بالمحتوى المعلوماتي عن           

المستقبل ألنھ یعطى لھم مؤشرات عن مدى استمراریة وقوة المركز المالي للوحدات    

  .دیةاالقتصادیة وبالتالي تزداد الثقة في أسھم ھذه الوحدات االقتصا

  :أھم المعلومات المحاسبیة بالنسبة للمستثمر في األوراق المالیة 11 -2

یوجد العدید من المعلومات المحاسبیة التي تؤثر في عملیة اتخاذ القرارات االستثماریة        

وتؤثر على حركة تداول األوراق المالیة ویتطلب األمر نشر ھذه المعلومات طالما إن     

تفوق تكلفة النشر ویعتبر رقما ربح السھم والمبیعات من أھم مفردات           المنفعة المحققة منھا   

المعلومات المحاسبیة الالزمة ألتحاذ القرارات االستثماریة كما أن البیانات المتعلقة        

بالتدفقات النقدیة لھا عالقة وثیقة بالتنبؤ بتوزیع األرباح وتكون ذات أھمیة في اتخاذ      

  ):1985دوبان، (  یلي معلومات في ماقرارات االستثمار وتتمثل ھذه ال

 :الربح المحاسبي •

یعتبر الربح من المعلومات المحاسبیة التي تؤثر في قرارات االستثمار في األوراق            

المالیة سواء بالشراء والبیع أو االحتفاظ بھ، ویعتبر الربح من المعلومات التي    

توضح ربحیة الوحدة االقتصادیة والتي تعطى مؤشرا على مدى كفاءة الوحدة    

 عطىت وأیضا قة،لھا خالل الفترة الساب االقتصادیة في استخدام الموارد المتاحة

باإلضافة إلى أن التغیر في الربح    ،خالل الفترة معلومات عن التدفقات النقدیة 

وعلى ذلك یمكن القول أن الربح     ،یرتبط بالتغیر في أسعار األسھم   الذي السنوي 

المحاسبي یمثل عامال مھما في أسعار األسھم، ویستخدم الربح المحاسبي في       

ج العدید من النسب والمؤشرات مثل العائد على االستثمار، نصیب السھم        استخرا

من  التوزیعات والتي تستخدم في المقارنة بین الوحدات االقتصادیة  المتماثلة في       

التنبؤ بأسعار األسھم، ولكي تكون المعلومات المتعلقة بالربحیة مؤثرة على قرارات  

أن تكون متاحة للجمیع وان تنشر بصفة      االستثمار في األوراق المالیة فأنھا یجب    

منتظمة ودوریة ویتم إعدادھا وفقا لقواعد وأسس ثابتة من عام ألخر كما یجب          

أساس للتنبؤ كتوفرھا لمدة سابقة ال تقل عن خمس سنوات حتى یتم استخدامھا      

  . والمقارنة
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الربح المحاسبي من أھم المعلومات التي تؤثر على قرارات    والخالصة یعتبر 

المستثمر في األوراق المالیة حیث تؤثر على قیمة السھم، لما لھا من اثر على الربح        

  . الدفتریة للسھم السھم وكذلك على القیمة

  :ربح السھم  •

یمثل نصیب السھم من األرباح في نھایة كل عام سواء تم توزیع جزء منھ في شكل        

اعتبر من أھم  أو ثم احتجاز في صورة احتیاط أرباح مرحلة، وقد) كوبونات(

المعلومات المحاسبیة التي تؤثر على قرارات االستثمار، كما انھ یعتبر مؤشرا   

 .مقبوال للداللة على مقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا القائمة

  :توزیعات اإلرباح  •

یتأثر سلوك المستثمر في التعامل باألوراق المالیة لیس باإلرباح التي تحققھا الوحدة           

ل أو ربح السھم، بل یتأثر أیضا بقرارات توزیع ھذه األرباح فالسعر          االقتصادیة كك 

الذي یرغب المستثمر في الشراء أو البیع على أساسھ یتوقف على العائد المتوقع       

الذي یمكن أن یحققھ السھم في المستقبل، وعلى درجة التأكد من تحقیق العوائد            

األسھم، سواء كانت نقدا أو    وبقائھا، ومن أھم ھذه العوائد األرباح الموزعة على    

، كما أن معرفة المستثمر بقرارات توزیع األرباح  )أسھم عینة(أسھم ممنوحة شكل 

واألسباب التي تبنى علیھا مثل ھذه القرارات،  تعتبر من المعلومات الھامة المؤثرة            

على سلوكھ في مجال التعامل في األوراق المالیة، وتعتبر األرباح المحققة     

یة، باإلضافة إلى دالالتھا   عامال مؤثرا للتدفقات النقدیة للوحدة االقتصاد    والموزعة 

  .مستوى التشغیل في الوحدة االقتصادیةعلى 

، بأن ھناك  )2004( أسامة الحارس و فوز الدین أبو جاموس   و كما إضافة حنان       

  :معلومات مھمة للمستثمرین وھذه المعلومات ھي 

المستثمرون الحصول علیھا مستقبال في شكل توزیعات      التي یتوقع : التدفقات النقدیة  •

  .ألموال المستثمرین في الشركة أرباح نقدیة وھى تمثل استرداد

أي مقدرة الشركة على تحقیق األرباح في الفترات  : معرفة القدرة الربحیة للشركة •

كسبیة في السابقة وفى الفترة الحالیة والتنبؤ للفترة التالیة، ویتم التعرف على القدرة ال    

  .شكل توزیع أرباح المساھمین وسداد الفوائد المستحقة للمقرضین عن قروضھم
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وذلك من خالل تحلیل السیولة وقدرة الشركة على سداد         :  تقییم الوضع المالي للشركة    •

التزاماتھا في األجل القصیر، وكذلك قدرة الشركة على تولید تدفقات نقدیة مستقبلیة          

  . لمواجھة التزاماتھا ودیونھا

  : التعامل مع المعلومات بسوق األوراق المالیة   12 -2

مالیة لھا مصادر متعددة وال تقتصر فقط أن المعلومات المؤثرة في أسعار األوراق ال     

على المعلومات الصادرة عن الجھة المصدرة للورقة المالیة والملزمة باإلفصاح عنھا، فھي            

قد تكون معلومات اقتصادیة أو سیاسیة أو أي نوع أخر من المعلومات من شأنھ التأثیر في  

ة عن المعلومات المتعلقة  أسعار األوراق المالیة، كما أن ھذه المعلومات قد تكون عبار   

تجاه ھذه  البالتداول وحركتھ وأحجامھ وغیر ذلك، حیث على المستثمر أن یكون مدركًا         

المعلومات وان یتعلم كیف یقرأھا ویتعامل معھا، بما یكفل لھ اتخاذ القرار االستثماري  

الصحیح، وبحسب مصادر المعلومات فان ھناك ثالثة مستویات یجب أن یكون المستثمر         

  ):2006ربابعة وحطاب، ( ملمًا بھا 

المعلومات المتعلقة بالجھة المصدرة للورقة المالیة، وعلى المستثمر ھنا أن   -

 . لألوراق المالیة 6یكون ملمًا بمبادئ التحلیل االساسى

المعلومات المتعلقة بالسوق بشكل عام، وعلى المستثمر ھنا أن یفھم كیف تؤثر           -

  .األوراق المالیة سعارأاألحداث السیاسیة واالقتصادیة في 

المعلومات المتعلقة بتداول األوراق المالیة، وعلى المستثمر ھنا أن یتعلم    -

ق المالیة ولو بشكل بسیط لیدرك طبیعة سوق األورا   7أسیاسیات التحلیل الفني 

 .وتأثیر حركتھ التاریخیة بحركتھ المستقبلیة

ومن المھم أن یدرك المستثمر أن االعتماد على جانب واحد من ھذه الجوانب الثالث ال      

  .یكفى، إذ البد أن تؤخذ كل الجوانب بعین االعتبار عند اتخاذ القرار االستثماري

  

                                                             
عملیة یتم من خاللھا استكشاف أو اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمیة والنوعیة حول نشاط المشروع : التحلیل المالي االساسى  -6

خالل معلومات تستخرج من القوائم المالیة  االقتصادي تساھم في تحدید أھمیة وخواص األنشطة التشغیلیة والمالیة للمشروع وذلك من
  ).3: 2010مطر،  (ومصادر أخرى وذلك لكي یتم استخدام ھذه المؤشرات بعد ذلك في تقییم أداة المنشأة بقصد اتخاذ القرارات 

خالل متابعة تغیرات  وذلك من) عادة في شكل خرائط ورسومات ( أسلوب تسجیل بیانات التداول الفعلیة والتاریخیة : " التحلیل الفني -7
األسعار، وحجم التداول وغیرھا، لسھم معین أو متوسط العام ثم قوم بعد ذلك باستنتاج االتجاه المحتمل للمستقبل من خالل الصورة 

 ) 310:  2006حماد، " (التاریخیة للماضي 
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  : اإلفصاح المحاسبي للمحتوى المعلوماتى وأھمیتھ للمستثمرین  13 -2

یعتبر اإلفصاح في التقاریر المالیة من المواضیع الحیویة والمھمة التي القت اھتمامًا           

اإلفصاح في التقاریر المالیة عن      حیث یعبر   ،)2011،صبایحي ( السنوات األخیرة  كبیرًا في   

داء األمثل ألسواق رأس المال، ویعنى ذلك وجوب   المعلومات الضروریة التي تكفل األ 

عرض معلومات تمسح بالتنبؤ باتجاھات التوزیعات المستقبلیة واختالف وتغیر اإلیرادات        

  .المستقبلیة للوحدات االقتصادیة

وتركز معظم مفاھیم اإلفصاح على تزوید جمیع الفئات بالمعلومات التي تعد مفیدة في       

تثماریة الرشیدة، إذ أن قیام الوحدة االقتصادیة بنشر معلومات تفصیلیة    اتخاذ القرارات االس 

وكثیرة دون أن یكون لھا معنى وداللة یؤدى في الوقت ذاتھ إلى تضلیل متخذي القرار           

  ).2002الخطیب، ( أیضا 

ویمثل االستثمار في األوراق المالیة أحد أبرز أنواع االستثمارات التي تتأثر بصورة              

باإلفصاح في التقاریر المالیة وبناءًا على أھمیة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة   مباشرة

في ترشید قرار االستثمار ظھرت آراء تطالب بمزید من اإلفصاح عن معلومات أخرى          

خالف تلك الواردة في القوائم المالیة التقلیدیة والتي أھمھا اإلفصاح عن التنبؤات المالیة،     

ارات في أسواق رأس المال یعانون من عدم تماثل المعلومات بینھم      حیث أن متخذي القر 

( وبین مدراء الوحدات االقتصادیة المساھمة، مما یؤثر سلبا على كفاءة سوق رأس المال      

  ).2007الحیزان، 

  :الخـالصـــــــــــــــة  14 -2

استعرض ھذا المبحث المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة،  من حیث مفھومھ،                

وأھمیتھا، وأھدافھا، وبعد تحدید أھداف تلك القوائم والتقاریر المالیة  تم استعرض   

خصائص البیانات المحاسبیة التي ینبغي توافرھا في المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة،     

ى مستخدمي المحتوى المعلوماتي  واحتیاجاتھم، وأنواع المعلومات      كما تم  التطرق إل   

  .المطلوبة ومصادرھا وأھمھا بنسبة للمستثمر في السوق، والتعامل معھا في السوق  

یتضح أن المستثمرون ومستخدمي القوائم المالیة كانوا یركزوا  ومن خالل ما استعرض      

في تحلیالتھم وبشكل أدق على صافى الدخل      في  الماضي وبشكل أساسي على قائمة الدخل       
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وربحیة السھم الواحد كأساس التخاذ قراراتھم ، ومؤخرًا  بدأ مستخدموا القوائم المالیة في     

التركیز بشكل متزاید على السیولة والمرونة المالیة ، ونتیجة لذلك فقد أنتقل االھتمام إلى      

مع اھتمامھم بقائمة الدخل، حیث   ) لمیزانیةا( قائمة التدفقات النقدیة وقائمة المركز المالي    

كما تم توضیح اإلفصاح    ، بین القوائم والتقاریر المالیة    اعتبرت ھذه القوائم األكثر أھمیة ما     

  .المحاسبي للمحتوى المعلوماتى وأھمیتھ للمستثمرین في اتخاذ القرار االستثماري

في األوراق المالیة  باعتباره  سیتم خالل الفصل التالي  استعراض  موضوع االستثمار         

  .متعلق بموضوع الدراسة 



  

  

  

  الفصل الثالث

  االستثمار في األوراق المالیة

  

  

  

  



 

 

  32  
  

  االستثمار في األوراق المالیة

  :مقدمة 1 -3

یعد االستثمار المحرك األساس في نمو واستقرار االقتصاد، ولقد وجدت نظریات          

ونماذج وأنظمة عدیدة لالستثمار من قبل المدارس االقتصادیة، كما أصبح االستثمار مسألة  

، وبرز االقتصاد  األوروبیة إلى اقتصادیات عالمیة   رئیسیة بعد أن تحولت االقتصادیات  

األمریكي كقوة اقتصادیة جدیدة دولیًا وظھرت بوادر االقتصاد الیاباني الحدیث، وأصبحت     

حركة رؤوس األموال الدولیة من والى الدول المسیطرة تخضع لمؤشرات الربحیة التجاریة 

والمالیة والتي تتم وفق استراتیجیات وسیاسات وأنظمة تعتمد من قبل ھیئات حكومیة    

  ). 2003كاكاموال، ( ساتیة وسوقیة ومؤس

والمستخدم في العملیة اإلنتاجیة    بعد التوزیعات  من الدخل    المتبقيفاالستثمار یعد الجزء        

لتكوین رأس المال مما یشكل إضافة فعلیة لرأس المال األصلي، ولعل ذلك ما یجعل   

ك أن زیادة أحداھما  االستثمار مرتكزًا في أساسھ على مفھومي العائد والمخاطرة، وال ش        

سیزید اآلخر، ولالستثمار أسس علمیة مدروسة لھا أسسھا وقواعدھا العلمیة المستندة إلى      

دیدة تتقاسم عملیات استثماریة متشابھة إضافة لكونھا عملیة إیجابیة تشارك فیھا أطراف ع   

  ). 2003صیام، (األرباح فیما بینھا 

ستثمار وموضوع ھذه الدراسة، تم تخصیص   ونتیجة لالرتباط الوثیق بین موضوع اال       

ھذا المبحث للجوانب العملیة لالستثمار، وتناول ھذا المبحث ، مفاھیم االستثمار، التحلیل         

  .واتخاذ القرارات

  :مفھوم االستثمار  2 -3

یغطي مفھوم االستثمار عدد كبیر من األنشطة، وغالبا ما یشیر ھذا المفھوم إلى         

استثمارا ألموال في شھادات اإلیداع واألسھم والسندات وصنادیق االستثمار، باإلضافة إلى   

  ).2007الحناوي وآخرون،(االستثمار التقلیدي في األصول الحقیقة الملموسة 
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  :الخاصة باالستثماركما تعددت التعریفات     

العملیة التي یتم فیھا بناء قرار على مستوى    " بأنھ  ،) 13: 1985(فلقد عرف عبیدات         

إداري عاٍل،ووضع مخصصات معینة سواء عینیھ أو نقدیة، في سبیل تحقیق أھداف بعیدة      

     ".لمصلحة مشروع معین

بأنھ توظیف لألموال لفترة   االستثمار"،  )37: 2004(التمیمي و سالم وقد أضاف        

زمنیة محددة للحصول على تدفقات نقدیة في المستقبل، تعویضًا عن القیمة الحالیة لألصول           

  ".ومخاطرة التضخم وتقلب تلك التدفقات

إرجاء أو تأجیل االستھالك لفترة  " ، االستثمار بأنھ )16: 2005(في حین عرف حنفي       

  ".االستثمار ولیس لالكتناز قادمة، ثم توجیھ ھذه األموال إلى

ھو استغالل الموارد المتاحة، ووضع توقعات     : ونلخص من تعریفات االستثمار بأنھ         

مستقبلیة للزیادة منھا، قد یعتمد االستثمار أیضا على األصول الحقیقیة، كقطع االراضى،       

غیر الحقیقیة مثل العالمات التجاریة المعروفة، تختلف النظرة نحو  األصولوالسیارات، أو 

فكر اقتصادي، وفكر مالي،    إلىتقسم  والتياالستثمار بناًء على طبیعة تفكیر المستثمر،    

وإضافة قیمة مالیة للسلع، والخدمات    اإلنتاج فيیعتمد على المساھمة  : الفكر االقتصادي  

یھتم : ، أما الفكر المالي  األرباحسسة للحصول على  المؤ أوالمقدمة من قبل الشركة،  

واألدوات المالیة في   عن طریق توظیف األموال،   بتحقیق الربح المالي كھدف أساسي لھ    

  .عدة مشاریع استثماریة ناجحة

مشروع اقتصادي یعود بالمنفعة   أونشاط  أيھو توظیف المال في  :تعریف االستثمار 

  .المشروعة على البلد

  .ھو توجیھ األموال المتاحة من اجل الحصول على أصول مالیة: المالي لالستثمارالمفھوم 

  :أھداف االستثمار  3 -3

تتعدد أھداف االستثمار حسب اإلمكانیات المالیة المتاحة للمستثمر ومستوى وطبیعة        

طموحاتھ االقتصادیة وما یتوفر لدیھ من معلومات بشأن فرص االستثمار المختلفة وما            

یسود من مناخ استثمار في محیط نشاطاتھ، ومع كل ذلك یمكن التركیز بشكل عام على     

  ): 2003وال، كاكام( األھداف التالیة 
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الحفاظ على األصول المادیة والمالیة التي یمتلكھا المستثمر أو یحق لھ التصرف          •

بھا، وذلك بعد دراسة المخاطر المتوقعة، أن ھدف الحفاظ على األصول الرأسمالیة  

یعد أمرًا استراتیجیًا ألن التضحیة بجزء من األصول أو كلھا إما أن تؤدى إلى    

ھا المستثمر في نشاطات سابقة أو أن تجعلھ تحت طائلة  ضیاع ممتلكات خاصة حقق

الدیون دون أن یتمكن من اإلیفاء بھا في الوقت المناسب ووفق الشروط المحددة،        

لذلك یجب االھتمام بمسألة االستخدام الكفء لألصول المستثمرة سواء كان ذلك عند          

ل المعینة في  التخصیص األولى واتخاذ القرار االستثماري أو عند تشغیل األصو        

  .عملیات تتمیز بأدنى الخسائر وأفضل العوائد

تحقیق عوائد مستقرة، أي أن تكون ھذه العوائد ذات تدفقات غیر متقطعة، وھنا     •

یجب االھتمام بمسألة القیمة الحالیة الصافیة للعوائد المعنیة بحیث تحافظ ھذه العوائد          

ب وتتجاوز التكالیف المتأتیة   على قوتھا الشرائیة أي على قیمتھا الحقیقیة من جان     

  .عن البدائل األخرى من جانب آخر

استمرار السیولة النقدیة وذلك رغم أن ھذه السیولة ال تعد المحور االستراتیجي     •

إال أنھا تعتبر ضروریة كجزء من الموارد لعدة       )  االعتیادي  ( الھتمام المستثمر   

  :أسباب منھا 

 .ت التشغیلتغطیة النفقات الجاریة الخاصة بعملیا -

  .إیفاء الدیون المستحقة وبنفس العمالت التي تم تمویل ھذه الدیون بھا  -

  .مواجھة متطلبات الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والصحیة  -

استمرار الدخول وزیادتھا بشكل متصاعد، ویعتبر ھذا الھدف من أھم طموحات           •

كید رغباتھ في رفع مستویات   المستثمر للخروج من دورة حیاتھ االعتیادیة ولتأ  

معیشتھ ومن ثم قدرتھ اإلنتاجیة ویمكن من خالل ذلك تعزیز المحفظة االستثماریة   

  .بمزید من النشاطات الجدیدة

  :أنواع االستثمار  4 -3

  :االستثمار إلى نوعین یمكن تصنیف أنواع

ویعنى األنفاق على األصول اإلنتاجیة أو   :)  الحقیقي(  مباشراالستثمار ال •

االستثمارات الجدیدة والذي یترتب علیھ إنتاج إضافي وفرص عمل إضافیة لزیادة     

  ). 1999الشمري وآخرون، ( المخزون من المواد األولیة المختلفة 
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وھو االستثمار في األدوات المالیة المتاحة في      :) المالي ( الغیر مباشر االستثمار  •

واألوراق المالیة األخرى، بھدف اقتنائھا لفترة  ) األسھم والسندات(السوق المالي 

معینة ثم بیعھا عندما یرتفع سعرھا في السوق المالي والحصول على أرباح      

بفاعلیتھا  أضافیة، ویتم تداول االستثمارات المالیة في األسواق المالیة التي تتمیز       

خاصة إذا كانت ھذه األسواق ذات كفاءة عالیة ومن خصائصھا االتساع والتعمیق        

  ).2009آل شبیب، (

ویمثل االستثمار في األوراق المالیة أحد أبرز أنواع االستثمارات ویعتمد عند اتخاذه من     

فع التي تقدمھا   قبل  األفراد على محددات أساسیة تتوقف على مقارنة المنافع المتوقعة بالمنا          

البدائل األخرى، وعند قیام أي فرد أو مستثمر باتخاذ  قرار شراء األوراق المالیة من      

  ):2008یوسف، (فإنھ یختار بدیًال من عدة البدائل ) أسھم أو سندات (البورصة 

 .إیداع المبلغ في المصرف والحصول على فائدة ثابتة دوریة -

  .شراء أذون خزانة محددة العائد -

أوراق مالیة من البورصة والحصول على عائد من ذلك ممثال في عائد  شراء  -

عادى وھو توزیعات األرباح التي تقررھا الشركات، وعائد غیر عادى ممثًال    

 .بأي عائد یتحقق نتیجة بیع الورقة المالیة بسعر أعلى من شرائھا

  :المحافظ االستثماریة وأنواعھا 5 -3

  :المحفظة االستثماریة  5-1 -3

أداة مركبة من  " ، المحفظة االستثماریة على أنھا    )283: 2008( لقد عرف آل شبیب        

مجموعة األوراق المالیة واألدوات االستثماریة األخرى، أو ھي مجموع من األصول التي        

یمتلكھا المستثمر سواء كانت ھذه األدوات أصوًال حقیقة أو مالیة بھدف الحصول على أكبر            

كان مستثمرًا محافظًا أو  اطرة، والتي تتالءم مع رغبة المستثمر سواءعائد بأقل درجة مخ

أو رشیدًا، وتخضع المحفظة إلدارة مدیر المحفظة الذي قد یكون ھو مالكھا أو یعمل            مغامرًا

  ".بأجر لدى مالكیھا
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تولیفة من األدوات  "، بأنھا  )20: 2006(بینما عرفھا  عبد الجواد و الشدیفات         

التي تضم أدوات مالیة كاألسھم والسندات، وحسابات الصرف األجنبي،     االستثماریة 

  ".كالعقارات والمعادن الثمینة: وأدوات حقیقیة 

میع لالستثمارات تقوم بھا  جونلخص من التعریفات بان المحفظة االستثماریة ھي ت      

سندات في  مؤسسات أو أفراد، أي أنھا مجموع ما یمتلكھ الفرد أو المؤسسة من أسھم أو         

  .شركات مختلفة

  :أنواع المحفظة االستثماریة   2 -5 -3

  ):  1999، والبیانيالشمري ( تنقسم المحافظ االستثماریة إلى نوعین رئیسین ھما      

وھى المحافظ التي یتم تشكیلھا بناء على طلب       ):محافظ العمالء (  المحافظ الخاصة   •

لمدیر المحفظة األدوات التي یرغب  العمالء وحسب رغباتھم، حیث یحدد المستثمر   

أن تتضمنھا المحفظة ونسب توزیعھا وتعلیمات إدارتھا، ویكون فقط دور المدیر    

تنفیذیًا وفق توجیھات المستثمر، ویمكن أن یترك المستثمر للمدیر حریة التصرف        

  .وفق ما تقتضیھ المصلحة

كون سلفًا من وھى محافظ استثماریة تت ):محافظ المؤسسات ( المحافظ العامة  •

أدوات استثماریة متنوعة على شكل صنادیق مشتركة، أو نجدھا مطروحة لالكتتاب    

العام یمكن االستثمار بھا بحیث ال یكون للعمیل دور في تكوینھا أو إدارتھا بالقدر       

الذي توفر لھ ملكیتھ من أسھمھا، وقد انتشر ھذا النوع من المحافظ في اآلونة           

 .األخیرة

  :اذ قرار االستثمارأسس اتخ  6 -3

نظرًا لطبیعة االستثمار في األوراق المالیة وما توفره من مزایا للمستثمر فإنھ یجب أن       

یكون المستثمر على درایة بشؤون البورصة ومتابعتھا، ولكي یتم اتخاذ قرار االستثمار          

  :الیة بشكل عقالني وبعیدًا عن االرتجال فإنھ البد من مراعاة األسس الموضوعیة الت
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  :العائد المتوقع 3-6-1 

إن المستثمر الرشید ھو الذي یسعى باستمرار إلى تحقیق أقصى عائد ممكن بأقل         

، ألن الھدف من تضحیاتھ باستھالكھ الحالي ھو تطلعھ   )االستثمار الكفء( مخاطرة ممكنھ 

للحصول على استھالك أكبر في المستقبل ولیس فقدانھ أو حرمانھ منھ إلى األبد،  

ختیار من بین حجم االستثمارات المتاحة أمامھ، البد من    ولمساعدتھ في التمییز أو اال 

االعتماد على بعض المفاھیم الحاكمة لقرار االستثمار والقابلة للقیاس أو التقییم التخاذھا           

أساسًا للحكم واتخاذ القرار االستثماري من عدمھ ومن أھم المفاھیم ھو ما یطلق علیھ العائد          

  ).1990، ھوري و توفیق(االستثماري المتوقع 

  :المخاطرة 3-6-2

المخاطرة المحتملة ھي عبارة عن التقلبات في العوائد الفعلیة عن العوائد المتوقعة       

  ): 2003صیام، ( ، وتنقسم ھذه المخاطرة إلى ) 2008الشواورة، ( المحسوبة 

  :المخاطرة النظامیة  •

األوراق المالیة، ولیس وھى المخاطرة التي تنشأ عن البیئة والمحیط وتتعلق بسوق          

للشركة بحد ذاتھا دور رئیس فیھا، ولذلك نجدھا تؤثر على المستثمرین كافة دونما استثناء،            

والتنوع االستثماري حیالھا لیس حَال إال أنھ یمكن التخفیف من حدتھا بقیاسھا لبعض      

  .المعامالت والمعاییر

  :المخاطرة غیر النظامیة •

یعة ونوع االستثمار ال من طبیعة النظام المالي العام، لذلك         وھى تلك التي تنشأ عن طب         

تكون خاصة بالشركة وتأتى كنتیجة لبعض التعامالت االستثماریة فتؤثر على مستثمر معین           

تنوع اطر وتجنبھا بشكل كبیر من خالل   أو شركة محددة، من ھنا یمكن تفادى ھذه المخ   

  .االستثماري وحسابھا باالنحراف المعیاري

كما یوجد تصنیفات أخرى للمخاطر مثل مخاطر النشاط الصناعي ومخاطر أسعار       

  .الفائدة ومخاطر السوق ومخاطر التضخم واالئتمان ومخاطر قانونیة واجتماعیة
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  : التوقیت  3-6-3

ھو الفترة الزمنیة لالحتفاظ بالورقة المالیة طبقًا ألھداف المستثمر، فقد یكون االحتفاظ         

رة زمنیة طویلة التي تركز على العائد السنوي أو فترة قصیرة  التي تركز على    ضمن فت

  ). 2004التمیمي وسالم، ( األرباح الرأسمالیة  

  :التحلیل واتخاذ القرار 7 -3

یعتمد اتخاذ القرار بشكل عام على المعرفة والعلم بمحیط القرار وبیئتھ، ومن ثم تحلیل                 

ھذا المحیط والتمعن بعواملھ لكي تزید القدرة على توقع المستقبل الذي یتوقف علیھ ھذا       

القرار، لذلك فإن العالقة بین اتخاذ القرار وبین تحلیل بیئتھ ھي عالقة مترابطة ومتجانسة،            

لتجانس بین قرار االستثمار وبین أدوات التحلیل یتمثل في كل من التحلیل األساسي   وا

  ).2011أبو لطیف، ( والتحلیل الفني للوصول إلى قرار استثماري مدروس 

  :حاالت اتخاذ القرار 3-7-1

وفقًا لكمیة المعلومات المتوفرة وطبیعتھا، یمكن تمییز الحاالت الثالث التالیة كإطار                

  ).1985عبیدات، ( لتحدید األسلوب المناسب لعملیة اتخاذ القرار المتعلق باالستثمار 

 .حیث المعلومات المتعلقة بالمسألة المطروحة كاملة و دقیقة :حالة المستقبل األكید -

وھي تسمح عندما ال تتوفر المعلومات الكافیة والدقیقة   :المحتمل حالة المستقبل -

الخاصة بالُمسألة بتوقعات مستقبلیة مبنیة على احتماالت موضوعیة وذاتیة مستقاة       

 .من تاریخ المؤسسة

 .حیث ال تتوفر أي معلومات حول المسالة قید القرار :حالة المستقبل المجھول -

ھذه الحاالت واقعیة ھي الحالة الثانیة، إذا نادرًا ما    ، إن أكثر )1985(وأكد عبیدات     

تكون المعلومات المتعلقة بموضوع ما كاملة ودقیقة، ومن النادر أیضا وجود حالة ال       

  .تتوفر فیھا أي معلومات عن المسألة المطروحة

  :مبادئ ومعاییر اتخاذ القرار  3-7-2

ار االستثماري أن یأخذ في عین   ، إلى أنھ یجب على متخذ القر   )2008(أشار كداوي       

 :االعتبار عددًا من المبادئ والمعاییر كأساس التخاذ القرار من أھمھا ما یلي
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حتى یكون المستثمر في وضع قادر      ): البدائل االستثماریة ( مبدأ تعدد الخیارات    -

فیھ على إجراء المفاضلة بین البدائل واختیار البدیل األفضل الذي یتناسب مع     

الذي یسعي إلى تحقیقھ، وكلما كانت البدائل كثیرة ومتعددة فإنھا تعطي    الھدف 

 .متخذ القرار مرونة أكبر وتمكنھ من اتخاذ القرار الصائب

وھذا یعني أن قرار االستثمار بما یتضمنھ من حیثیات       :مبدأ الخبرة والتأھیل  -

وما یستلزمھ من إمكانیات فنیة وعلمیة قد ال تتوافر لدى العدید من المستثمرین،           

 .األمر الذي یتطلب االستعانة بمتخصصین في ھذا المجال

وكذلك األداة  ،أي اختیار المجال االستثماري المناسب   : مبدأ المالئمة  -

ناسبة في ذلك المجال بما ینسجم وظروف المستثمر سواء كان      االستثماریة الم

 .فردًا أو مؤسسة

أي اختیار عدد من األدوات   :مبدأ التنویع أو توزیع المخاطر االستثماریة   -

 .االستثماریة بھدف  تخفیض أثر المخاطر وخاصة المخاطر النظامیة

  :إستراتیجیة االستثمار 3-7-3

وتوظیف أموالھ واتخاذ القرار االستثماري علیھ أن     عندما یفكر الشخص باستثمار       

  ) :2003صیام، (یرسم إستراتیجیة معینة لھذه االستثمارات مراعًیا في ذلك العوامل التالیة 

  :تنویع االستثمار - 

ویقصد بذلك التعامل بأدوات استثماریة متنوعة واالستثمار بمشاریع مختلفة بقصد           

  .تجنب الخسائر الضخمة والمخاطر الكبیرة قدر اإلمكان

  :مدة االستثمار - 

حیث من المتعارف علیھ بان لبعض أدوات االستثمار تواریخ استحقاق محددة، لذلك               

حقاقات والتدفقات للمحافظة على درجة سیولة   یجب على المستثمر أن یوفق بین االست   

  .مناسبة

  :حدود االنكشاف - 

وھى حدود ال یسمح بتجاوزھا من قبل المستثمر للتقلیل من درجة المخاطرة، فال یبالغ                 

  .باإلقراض أو البیع أو الشراء من جھة معینة سواء كانت شركة أم سوًقا أم فرًدا
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  :درجة التصنیف االئتماني  - 

بذلك السمعة االئتمانیة والمركز المالي للشركات المصدرة لألدوات االستثماریة       یقصد     

المستعملة، فلكل شركة درجة تصنیف ائتماني تتوافق والمركز المالي، لذلك على المستثمر  

  .اختیار األداة االستثماریة المناسبة من حیث العائد والمخاطرة

 :االستثمارالتحلیل المالي كوسیلة لتحسین قرارات  3-8

تتزاید یومًا بعد یوم أھمیة التحلیل المالي في عالمنا المعاصر، فبسبب تعاظم دور        

أسواق رأس المال وتعدد وتنوع األدوات المالیة المتداولة فیھا ودخولھا فیما یعرف بحقبة        

العولمة، حیث تزایدت أھمیة المؤشرات المالیة الواجب توافرھا للمتعاملین في ھذه 

األسواق، كما إن اتساع ظاھرة الخصخصة وتعاظم دور الشركات القابضة خصوصًا   

متعددة الجنسیة منھا وما رافقھ من توسع ھائل في األنشطة التي تمارسھا، جعل إدارات تلك         

الشركات والمتعاملین معھا بحاجة دائمة إلى مؤشرات مالیة جدیدة یسترشدون بھا في اتخاذ            

ومما الشك فیھ إن المحللین المالیین وبما أوتوا من علم وخبرة ھم      قراراتھم االقتصادیة، 

أكثر الفئات أھلیة لتزوید متخذي القرارات االستثماریة بالمؤشرات التي ھم في أمس     

  ).2010مطر، (الحاجة إلیھا 

عملیة یتم من خاللھا   "التحلیل المالي بأنھ  ) 3:2010(وفى ھذا الصدد عرف مطر،          

شتقاق مجموعة من المؤشرات الكمیة والنوعیة حول نشاط المشروع   استكشاف أو ا

االقتصادي تساھم في تحدید أھمیة وخواص األنشطة التشغیلیة والمالیة للمشروع وذلك من  

خالل معلومات تستخرج من القوائم المالیة ومصادر أخرى وذلك لكي یتم استخدام ھذه         

  ".تصادیة بقصد اتخاذ القراراتالمؤشرات بعد ذلك في تقییم أداء الوحدة االق

احد مجاالت العلوم االجتماعیة الذي یعنى     " ، بأنھ )40:2007(بینما عرفھ لطفي        

بدراسة القوائم المالیة بشكل تفصیلي وانتقادي وتفسیرھا وفھمھا وبمساعدة بیانات إضافیة       

أخري في ضوء اعتبارات وأغراض معینة، حیث قد تكون ألغراض تقییم فرص            

تثماریة أو قرار منح ائتمان أو تقییم األداء للوحدة االقتصادیة أو ألحد أنشطتھا، ویتضمن   اس

ذلك التحلیل إبراز عالقات االرتباطات القائمة بین عناصر القوائم المالیة والتغیرات التي       

تطرأ على تلك العناصر على مدى  فترة أو فترات زمنیة عدیدة، وحجم ذلك التغیر على     

  ".مالي للوحدة االقتصادیةالھیكل ال
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، من بعض تعریفات التحلیل المالي  )2009(في حین استنتج كال من خنفر والمطارنة       

  :حقیقتین ھما

أن القوائم المالیة المنشورة ھي المادة األساسیة للتحلیل المالي، وبالتالي فإن مھمة      -

حلل إدراك األسس  المحلل المالي تبدأ من حیث ینتھي المحاسب، وھنا یتطلب من الم      

 .التي أعدت طبقًا لھا ھذه القوائم

، بدراسة محتویات ھذه القوائم  )المحللون المالیون(یقوم المستفیدون أو من ینوب عنھم   -

واستنتاج العالقات بین عناصرھا واستخراج النسب المالیة بقصد التعرف على القیمة       

الحكم على األداء والربحیة  المالیة للمشروع في تاریخ معین، باإلضافة إلى إمكانیة

 .والقدرة على االستمرار في المستقبل

كل التعریفات ركزت علـي اعتبـار التحلیل المالي  أنیخلص من التعریفات السابقة      

للحصول علي مؤشرات تساعد في قراءة ا ألرقام الـواردة بالقوائم المالیة ،         مھمةوسیلھ 

لمعرفة نقاط القوة والضعف من خالل مقارنة البیانات مـع بعـضھا البعض،ومن ثم معرفة  

  .أسبابھا والعمل علي عالجھاو تاالتي تتعرض لھا المنش االنحرافات

ات االستثماریة في سوق األوراق  دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرار      3-9

  :المالیة

إن عملیة اتخاذ القرارات ھي عبارة عن المفاضلة بین البدائل المتاحة لحل مشكلة       

، وتمر عملیة اتخاذ القرار بعدة  ) 2003، العیسى(محددة طبقا لألھداف المراد تحقیقھا  

  ):3(مراحل كما ھو مبین في الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  



 

(  

  مراحل عملیة اتخاذ القرار

  

2003 :23(  

  :ویمكن تحدید دور المعلومات المحاسبیة في سوق األوراق المالیة كالتالي

تلعب األسواق المالیة دوًرا حیوًیا لكل من المستثمرین والشركات المصدرة لألوراق 

السوق تعتمد على المعلومات   المالیة، واالقتصاد القومي ككل، والواقع أن مقومات    

وخاصة المعلومات المحاسبیة، حیث إن الدور الرئیسي لھذه المعلومات یكمن في         

  ).2003مصطفى، 

تعتبر المعلومات المحاسبیة ضروریة للتوصل إلى أسعار األوراق المالیة التي تعكس         

كما أنھا تساعد المستثمرین على تكوین محافظ األوراق   

المالیة للحصول على أعلى عائد مع درجة معینة من مخاطرة، ومن ناحیة أخرى فأن             

المعلومات المحاسبیة ضروریة لتحقیق التوزیع األمثل للموارد بین مختلف المنتجین،         

ت الرأسمالیة الالزمة  ویتحقق ذلك عندما یتمكن المنتجون من الحصول على االعتمادا    

  ).2000جاد اهللا، 

یلعب دورًا مھمًا في تحقیق اآللیة الخاصة بسوق رأس      

طر وتخفیض درجة عدم التأكد فیما   اخ

یترتب علیھ زیادة حجم السوق وزیادة عدد المتعاملین وزیادة        

تحدید الھدف

البحث عن البدائل  

البدائل  

االفضل

القرار

)1-3(شكل رقم 

مراحل عملیة اتخاذ القرار

2003، العیسى: ( المصدر

ویمكن تحدید دور المعلومات المحاسبیة في سوق األوراق المالیة كالتالي

تلعب األسواق المالیة دوًرا حیوًیا لكل من المستثمرین والشركات المصدرة لألوراق  

المالیة، واالقتصاد القومي ككل، والواقع أن مقومات    

وخاصة المعلومات المحاسبیة، حیث إن الدور الرئیسي لھذه المعلومات یكمن في         

مصطفى، (مساعدة مستخدمیھا على اتخاذ القرارات الرشیدة 

تعتبر المعلومات المحاسبیة ضروریة للتوصل إلى أسعار األوراق المالیة التي تعكس          

كما أنھا تساعد المستثمرین على تكوین محافظ األوراق    عالقات المخاطرة والعائد، 

المالیة للحصول على أعلى عائد مع درجة معینة من مخاطرة، ومن ناحیة أخرى فأن             

المعلومات المحاسبیة ضروریة لتحقیق التوزیع األمثل للموارد بین مختلف المنتجین،         

ویتحقق ذلك عندما یتمكن المنتجون من الحصول على االعتمادا    

جاد اهللا، ( لتحقیق أعلى ناتج قومي بقدر معین من الموارد

یلعب دورًا مھمًا في تحقیق اآللیة الخاصة بسوق رأس       المحاسبیة إن توافر المعلومات  

خمالمال من حیث تحقیق التوازن بین العائد وال   

یترتب علیھ زیادة حجم السوق وزیادة عدد المتعاملین وزیادة        یتعلق باالستثمار مما   

تحدید الھدف

البحث عن البدائل  

البدائل   تقییم

االفضل البدیل اختیار

القرار ومتابعة تنفیذ

 

ویمكن تحدید دور المعلومات المحاسبیة في سوق األوراق المالیة كالتالي

- 

- 

- 
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حناوي (حجم التعامل ویؤدى ذلك في النھایة إلى تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة   

  ).2002وآخرون، 

، على دور المعلومات المحاسبیة في سوق األوراق     )1986( وأكد  العظمة والعدلى        

  :المالیة

  : دعلى مستوى المستثمر الفر •
  . اإلدارة  ءالحصول على معلومات لتقییم أدا -

  .الحصول على المعلومات للتنبؤ بدرجات الربحیة والمخاطرة المتعلقة باالستثمار -

  .الحصول على معلومات تفید في ترتیب وتغییر مكونات محفظة االستثمارات -

  :على مستوى السوق •
  .إشاعة الثقة واالستقرار في التعامل بین المستثمرین  -

  .عاملین على أساس سلیمحقوق الملكیة بین المت توفیر أساس لتبادل -

القادرة على جذب    9)الھندسة المالیة ( المبتكرة 8جاالت ألدوات االستثمار خلق م -

  .مدخرات المستثمرین

  : المجتمع على مستوى •
  .ترشید القرارات االقتصادیة وحسن توزیعھا بین مجاالت االستثمار -

  .االقتصادیة للمجتمع بشكل عامتحقیق األھداف  -

ویمكن اإلشارة ھنا إلى أن الدور الفعال للمعلومات المحاسبیة یحسن من أداء األسواق           

المالیة ویرفع من كفاءتھا، وھنا تلعب الجمعیات المھنیة المحاسبیة المھتمة بالموضوع    

موضوعیة وحیادیة  باإلضافة إلى السوق نفسھ دورًا ھاما في إبراز تلك المعلومات بصورة

  .لخدمة جمیع مستخدمي القوائم المالیة في ترشید قراراتھم االستثماریة

  

  

  

                                                             
االقتصادي الذي یوظف فیھ المستثمر أموالھ بقصد  یقصد بمجال االستثمار نوع أو طبیعة النشاط  : مجاالت االستثمار  -8

 ).1999مطر، ( الحصول على العائد، بھذا المفھوم فإن معني مجال االستثمار أكثر شموًال من معنى أداة االستثمار 
المالیة  األوراق إصدارالحد من المخاطر عبر   فيتساعد الشركات  التيیقدم االبتكارات  إليھي المجال : الھندسة المالیة  -9

المالیة، وتصویر حلول مبتكرة لمساعدة الشركات على حل مشاكلھا التمویلیة    األسواق، واقتراح آلیات لرفع كفاءة  المستحدثة
 .)2006ابونصار، ( 
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  :مفھوم كفاءة السوق  3-10 

عندما یكون السوق كفًؤ فإن سعر السھم یعكس كافة المعلومات المتاحة التي من شأنھا      

أن تؤثر على القیمة السوقیة لھ، وھذا المفھوم لكفاءة السوق یطلق علیھ بالكفاءة الكاملة التي          

  ): 2004ھندي، ( تتمثل في العوامل التالیة 

لحظة ودون تكالیف، وفى ظل    أن المعلومات عن السوق متاحة للجمیع في ذات ال      -

ھذا الشرط تكون توقعات كافة المستثمرین متماثلة نظرًا لتماثل المعلومات المتاحة    

  .لكل منھم

أنھ ال یوجد قیود على التعامل، فال توجد تكالیف للمعامالت أو ضرائب أو غیر ذلك            -

ا مھما من التكالیف كما یمكن للمستثمر أن یشترى ویبیع أي كمیة من أسھم منشأة م          

صغر حجمھا وذلك بسھولة ویسر، وھذا إلى جانب عدم تشریعات للدخول أو     

  .الخروج من السوق

ھناك عدد كبیر من المستثمرین، ومن ثم فإن تصرفات أي منھم ال یحتمل أن یؤثر   -

  .تأثیرًا ملموسًا على أسعار األسھم

المنفعة التي أن المستثمرین یتصفون بالرشد، ومن ثم فإنھم یسعون إلى تعظیم    -

  .یحصلون علیھا من وراء استغالل ثرواتھم

  :الخـالصـــــــــــــــة 3-11

تم تخصیص ھذا المبحث الستعراض مفاھیم االستثمار وعملیات التحلیل واتخاذ      

القرار، وتم التطرق إلي جانب االستثمار من حیث أھدافھ و العائد والمخاطرة المتعلقة بھ     

قرارات االستثمار و  وأنواع االستثمارات وكذلك تصنیف االستثمارات وأوضاع 

  .إستراتیجیتھ 

عملیة التحلیل واتخاذ قرار االستثمار، فقد تم تناولھا من جانب حاالت     أما ما یخص       

اتخاذ القرار والمبادئ والمعاییر ذات العالقة باتخاذ القرار، فكان الھدف من ھذا المبحث        

إعطاء نبذه بسیطة عن كیفیة اتخاذ قرارات االستثمار في سوق األوراق المالیة، وتكوین        

قرار الصائب بقدر المستطاع في االستثمارات التي سیقوم بھا      فكرة عن طرق تحلیل اتخاذ ال   

  .المستثمر



  

  

  

  

  

  

  رابعالفـــصـــل ال

  منھجیة الدراسة وتحلیل البیانات

  نتائج والتوصیات و
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  منھجیة الدراسة وتحلیل البیانات

  :مـــقـــدمـــة 4-1

یعد تحدید منھجیة وأسالیب الدراسة من أھم المواضیع التي تواجھ الباحث عند قیامة           

العالم سوف تظھر في الطریقة التي سیتم تصمیم        ومعتقدات الباحث األساسیة عن     بدراستھ،

الفیتوري، (بحثھ بھا، وكیفیة جمعھ وتحلیلھ للبیانات، والطریقة التي یكتب بھا بحثھ،     

2006  .(  

  :نشأة سوق األوراق المالیة اللیبي  4-2

قد یبدو للبعض إن التعامل باألسھم والسندات لم یكن موجودًا في لیبیا قبل سنوات                

العقد الحالي وان النقاش والمطالبة بإنشاء سوق لألوراق المالیة ھو ولید العقد األول من         

القرن الحالي، ولكن عند استعراض التسلسل التاریخي لصدور التشریعات ذات العالقة     

ألسھم والسندات، وبالنظر إلى الدراسات واألبحاث والندوات المقامة لدراسة     بالتعامل في ا 

إمكانیة قیام وإنشاء سوق لألوراق المالیة، یالحظ إن ھذا الموضوع قد تم التطرق إلیة منذ              

إلى ) 1954(خمسینیات القرن الماضي، حیث تعرض القانون التجاري اللیبي الصادر عام    

ألیھ بصورة غیر واضحة عندما أورد قیمة السھم السوقیة    سوق األوراق المالیة وأشار

  ).2005بادي وآخرون، ( وإصدار السندات 

ومع بدایة السنة األولى من األلفیة الثانیة تم تأكید على توسیع قاعدة الملكیة في النشاط               

، 2000لسنة ) 198(رقم ) سابقا(االقتصادي فقد تم بموجب قرار اللجنة الشعبیة العامة 

الخاص بإنشاء الھیئة العامة لتملیك الشركات والوحدات االقتصادیة العامة لتتولى مھمة نقل            

ملكیة الشركات والوحدات االقتصادیة العامة للقطاع األھلي، وفقًا ألحكام التشریعات     

النافذة، وقد قامت الھیئة بإعداد برنامج متكامل لذلك یتمثل في تحدید أھداف التملیك وآلیات            

لتنفیذ وأسالیب التقییم والتملیك، ومعاییر اختیار الشركات والوحدات االقتصادیة المستھدفة     ا

  ). 2004الدرویش، ( بالتملیك 

إلى ) 2/2001(الصادرة في ) 2006 -2002(حیث نوھت خطة التحول االقتصادي         

انھ أثناء فترة الخطة سیتم الشروع في إقامة سوق لألوراق المالیة وتنظیم عملھ وتطویره   

، صدر القانون  )2002(وتقویة مؤسساتھ بما یتالءم مع تطورات البیئة المالیة، وفي عام      
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والخاص بتقریر بعض األحكام في شان مزاولة األنشطة    ،)2002(لسنة ) 21(رقم 

للجھة التي تحددھا  ( من ھذا القانون على االتي   ) 10(االقتصادیة، وقد نصت المادة رقم   

أمانة اللجنة الشعبیة العامة أن تؤسس سوقًا لألوراق المالیة وفقًا للشروط واإلجراءات التي  

صدور ھذا القانون إصدار الالئحة التنفیذیة لھ   تلي ،)تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 

، بأن یكون تأسیس   )24(، وقد أشارت المادة   )2002(لسنة ) 49(بموجب القرار رقم   

الشركات المساھمة عن طریق االكتتاب العام وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبیة العامة   

  ).2007الرفادى، ( الجھات التي یسند إلیھا إنشاء سوق األوراق المالیة 

 2006(لسنة ) 171(، صدر قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم   )2006(وخالل سنة       

بشأن مزاولة األنشطة     2001لسنة  ) 21(، بإصدار الالئحة التنفیذیة للقانون رقم     )مسیحي

، وقد احتوى ھذا القرار في فصلھ العاشر  2004لسنة ) 1(االقتصادیة المعدل بالقانون رقم 

عنوان سوق األوراق المالیة ثالثة مواد تعتبر اإلطار األساسي إلنشاء سوق األوراق     تحت

، كلف مصرف لیبیا المركزي بالبدء في عملیات التعامل في    )57( المالیة ففي المادة رقم 

الخطوط العریضة  ،)58(األوراق مالیة إلي أن یتم إنشاء سوق متكامل، وحددت المادة    

یصدر بتنظیم " ، على األتي)59(ألوراق المالیة، ونصت المادة للنظام األساسي لسوق ا

سوق األوراق المالیة وتحدید اختصاصاتھ وبیان الجھة التي تتولى اإلشراف على أعمالھ         

وكبدایة ، "أمانة اللجنة الشعبیة العامة   وغیر ذلك من األحكام المتعلقة بالسوق قرارًا من     

) 9(محافظ مصرف لیبیا المركزي قرار رقم       إلقامة سوق منظم لألوراق المالیة اصدر     

، بإنشاء قسم تداول األسھم بإدارة الحسابات واالستثمار،     ونصت المادة )2004(لسنة 

بإنشاء مكاتب لتداول األسھم بفروع المصارف التجاریة تتبع ھذا القسم وتخضع ألشرافھ،    

  .ةویصدر بشأنھا قرار من المحافظ وتتولى أعمال الوساطة المالی

، حددت الجھة التي یوكل إلیھا أنشاء سوق أوراق مالیة منظم وذلك   )2005(وفي عام      

، وذلك بان أسندات  )2005(لسنة ) 105(من خالل قرار أمانة اللجنة الشعبیة العامة رقم     

  ).2007الرفادى، (ھذه المھمة إلى أمانة اللجنة الشعبیة العامة لالقتصاد والتجارة 

) 134(عالم سوق األوراق المالیة اللیبي بعد صدور القرار رقم وقد تحددت م    

، الصادر عن اللجنة الشعبیة العامة ویتكون ھذا القرار من أربعة مواد نصت            )2006(لسنة 

ملیون دینار   20(بأن سوق األوراق  المالیة یأخذ شكل شركة مساھمة برأس مال قدرة          

دینار للسھم الواحد، وأعفت عوائد  ) 10(ا مقسم إلى ملیوني سھم بقیمة اسمیة قدرھ  ) لیبي
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مادة تمثل  ) 61(أموال السوق من الرسوم والضرائب  بكافة أنواعھا، وقد أرفق بھذا القرار          

  .النظام األساسي لسوق األوراق المالیة اللیبي

  :ھیئـة ســوق المـال  4-3 

تتولي ھیئة سوق المال الرقابة واألشراف على سوق المال وضمان العدالة والنزاھة             

كما یناط بھا مھام التنظیم والتشریع وتطویر األسواق المالیة، وفى ھذا الشأن أشار المیداني           

  :، إلى إن ھناك العدید من األمور الموكلة إلى ھیئة سوق المال من بینھا)2002(

ین اإلفصاح والشفافیة المالیة وغیر المالیة الملزمة للشركات   وضع قواعد وقوان -1

 .وآلیات مراقبة تنفیذھا

العمل على إصدار معاییر محاسبة ومعاییر مراجعة تعتمد المعاییر الدولیة      -2

 .واإلشراف على حسن تطبیقھا

العمل مع الجھات المختصة على تنظیم وتطویر ومراقبة مھنتي المحاسبة        -3

 .الشركات المساھمة باعتماد أنظمة محاسبة عصریة والمراجعة، وإلزام

اإلشراف على إنشاء مؤسسات سوق األوراق المالیة واختیار فریق اإلدارة المؤھل        -4

 .لتیسیر أمورھا

 .فحص آلیات عمل السوق، ووضع مواصفات أنظمة التداول اإللكتروني للسوق -5

 .اإلشراف على إنشاء شركة مقاصة األوراق المالیة -6

 .ى تأھیل شركات المساھمة إلدراجھا في السوقاإلشراف عل -7

وضع األنظمة والضوابط المتعلقة بإنشاء شركات وساطة األوراق المالیة، وتوفیر         -8

 .التدریب والتأھیل للوسطاء

وبھذا الصدد تبین بان سوق األوراق المالیة اللیبي منذ تاریخ إنشائھ خالل  عام             

، یقوم بممارسة عملة بدون  وجود ھیئة   )134(رقم  ، بقرار اللجنة الشعبیة العامة )2006(

سوق المال، وھذا ما یؤثر على مصداقیة عمل السوق باعتبار إن ھیئة سوق المال تعتبر    

جھة رقابیة خارجیة تقوم بممارسة عملھا كجھة محایدة، على عكس ما ھو موجود على     

ام شخص واحد یعد خصمًا   ارض الواقع بأن السوق نفسھ ھو من یقوم بدور رقابي، فكأننا أم     

وحكمًا فئ أن واحد، فضًال عن كون السوق نفسھ یقوم بعملیات شراء وبیع األوراق المالیة             

بشان سوق  ) 11(، القانون رقم  2010/ 1/ 28لصالحة، ونتیجة لھذا االنتقاد صدر بتاریخ     

الثالثة من المال الذي تضمن في مادتھ الثانیة إنشاء ھیئة سوق المال، كما تناولت المادة    
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نفس القانون أھداف ھذه الھیئة، وذلك عندما أشارة المادة الثالثة مھام وصالحیات تلك             

  .الھیئة، إال إن ھذا القانون لم یطبق حتى ھذه اللحظة

  : منھجیة الدراسة  4-4

، وفقًا لھذا المنھج یقوم الباحث بوصف      المنھج الوصفي التحلیلي  اعتمدت الدراسة على         

الواقع كما ھو وبیان أھم خصائصھ، ووصف العالقات بین أجزاءه، وذلك عن طریق جمع            

البیانات متعددة المصادر من ھذا الواقع بأحد األسالیب المعروفة، ثم الوصول إلى نتائج        

ئم ألنھ یحقق أھداف كما یعتبر ھذا المنھج مال). 2005الدرویش، وآخرون، (تعكس الواقع 

للتقاریر المالیة وأثرھا الدراسة في تحدید مدى إدراك المستثمرین للمحتوى المعلوماتى    

  .على قرارات االستثمار

بما إن استمارة االستبیان تمثل وسیلة تجمیع بیانات یمكن استخدامھا في كًال من البحوث               

أداة رئیسیة لتجمیع البیانات، وقد احتوى    الكمیة والنوعیة على حد سواء، فقد تم استخدامھا ك      

 :االستبیان على مجموعتین من األسئلة 

مكون من عدة أسئلة تتعلق بمعلومات عامة عن أفراد العینة وقد        يوھ :المجموعة األولي  

العمر والمؤھل العلمي ومجال النشاط ومعلومات    : فقرة مثل ) 7(احتوى ھذا الجزء على   

  .بھا ملأخرى حول استثمارات المتعا

یتطلب من المشاركین اإلجابة علیھا باستخدام مقیاس لیكرت         وھي أسئلة  :المجموعة الثانیة 

تساؤل موزعة على ثالث محاور  )  54( حیث تتكون استمارة االستبیان من   الخماسي،  

  :رئیسیة ھي 

القوائم المالیة والمحتوى المعلوماتى للقوائم المالیة التخاذ القرار        أھمیة  :المحور األول 

  .تساؤل ) 12(ویتكون من , االستثماري

, في اتخاذ قرار االستثماري المالیة قوائم تتضمنھا الكفایة  المعلومات التي   :المحور الثاني 

  .تساؤل ) 29(ویتكون من 

ویتكون من , تساعد  في اتخاذ قرار االستثماري مصادر المعلومات التي   :المحور الثالث 

  .تساؤل ) 13(
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فقرة تھدف إلى الحصول على بیانات تتعلق   ) 54(وقد تضمنت استمارة االستبیان على        

مدى أدراك المستثمرین للمحتوى المعلوماتى للتقاریر      برأي المشاركین في الدراسة حول    

-4(المبینة بالجدول رقم   انت إجابات المقیاس   حیث ك  المالیة وأثرھا على قرارات االستثمار    

1:(   

  )1-4(جدول رقم 

  مقیاس لیكرت الخماسي

  

بعد تحدید عینة الدراسة تم توزیع استمارات االستبیان على الفئات المشاركة في          

رؤساء أقسام االستثمار ( الدراسة والمؤثرة في عملیة اتخاذ قرارات االستثمار من 

) 2-4(وجدول رقم   ) والمساھمین في المصارف وشركات التامین وصنادیق االستثمار      

  . تلمة، ونسبة الردودیوضح عدد االستمارات الموزعة، والمس

  )2-4(جدول رقم 

  االستمارات الموزعة والمستلمة ونسبة الردود

 البیــــــــــــــــان
 اإلجمالي

 %النسبة  العدد

 %100 32 استمارات موزعة

 %96.9 31 استمارات مستلمة

 %3.1 1 استمارات لم تستلم

 %96.9 31 استمارات صالحة للتحلیل اإلحصائي

  :تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة  4-5 

بعد جمع استمارات االستبیان، تم تفریغ البیانات وتبویبھا، ومراجعتھا ومعالجتھا               

  :إحصائیا وتحلیلھا باستخدام األسالیب التالیة

  بدرجة كبیرة جدًا  بدرجة كبیرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  بدرجة ضعیفة جًد  اإلجابة

  5  4  3  2  1 الدرجة
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   : صدق وثبات االستبیان  4-5-1

لمناھج البحث العملي فإنھ     أن البحث العملي البد لھ من استخدام أدوات القیاس، وإتباعاً             

یجب على الباحث عند استخدامھ ألداة قیاس في دراستھ، أن یتأكد من إن األداة التي          

یستخدمھا ھي أداه سلیمة وجیدة ومناسبة للغرض الذي وجدت من اجلھ، وھذا ما یعرف       

  ).2000غنیم وصبري، (بشروط االختبار الجید 

للتأكد من ثبات موثوقیة   )    Alpha chronbbach(  كرونباخ  اختبارا لفا  وقد تم استخدام   

حیث یعتبر ھذا االختبار احد االختبارات   البیانات المتحصل علیھا من المشاركین،

، فإذا )ألفا(الھامة لتحلیل بیانات االستبیان وتعتمد موثوقیة البیانات على قیمة       اإلحصائیة

موثوقیة عالیة، أما وبیانات الدراسة ذات ثبات  أنفذلك یعنى %) 60(أكبر من ) ألفا(كانت 

بیانات الدراسة   فيھناك عدم ثبات     أنفان  ذلك یعنى   %) 60(أقل من  ) ألفا(كانت قیمة   أذا

، 10%)93( كرونباخ لبیانات ھذه الدراسة      ألفا ، وكانت نسبة اختبار    )2005البیاتى،  ( 

  .یة عالیةبیانات ھذه الدراسة ذات ثبات موثوق أنویدل ذلك على 

  ):مقیاس االتجاھات( اإلحصائیةالمعالجة  4-5-2

محاور  فيالمستخدم  )الحدود الدنیا والعلیا   (  الخماسيلتحدید طول الفئة لمقیاس الكرت    

 الخماسيثم تقسیمھ على عدد الفترات لمقیاس     ) 4=1-5(احتساب المدى   الدراسة، تم 

طول الفئة(    اى  : للحصول على طول الفترة 
بعد ذلك یتم إضافة ھذه   )  0.80=     =    عدد المستویات

 األعلىوھى الواحد صحیح وذلك لتحدید الحد     الخماسيالمیاس  فيأقل قیمة   إلىالقیمة 

  ) :3-4(األولى وھكذا، وعلى ذلك تكون االتجاھات كما ھو مبین بالجدول رقم  للفترة

  

  

  

  

                                                             
  .، انظر للمالحق%)93(وقد بلغت %)  60(عند قیمة الفا اكبر من  وموثوقیة عالیةبیانات الدراسة ذات ثبات  -10
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  )3-4(جدول رقم 

  مقیاس االتجاھات

  بدرجة كبیرة جدًا  بدرجة كبیرة  بدرجة متوسطة  بدرجة منخفضة  بدرجة ضعیفة  اإلجابة

  النسبة
  5ــ   4.20  4.19ــ   3.40  3.39ــ   2.60  2.59ــ  1.80  1.79ــ  1

  5ــ   3.40   3.39  ــ  2.60  2.59ــ   1

  عالي  متوسط  ضعیف  المستوى

  : اختبار التوزیع الطبیعي  4-5-3

" Kolmogorov- Smirnov Test"تم استخدام اختبار كولمجوروف سمرنوف     

واتضح بأن القیمة االحتمالیة     الختبار ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمھ،        

(Sig)   وھذا یعني أن البیانات ) 0.05(لجمیع محاور الدراسة اكبر من مستوي الداللة ،

الختبار المعلمیة   اإلحصائیة 12االختبارات لذلك تم استخدام ،  11تتبع التوزیع الطبیعي 

  .فرضیات الدراسة

  :التحلیل االحصائى الوصفي  4-5-4

العلم الذي یساعد في تصنیف وتلخیص وعرض    "یعرف علم اإلحصاء الوصفي بأنھ        

، وقد تم استخدام ھذا األسلوب التحلیل ووصف      )13:2002منصور وآخرون،  " (البیانات

  .   التكراریة والنسب المئویة الجداولالبیانات العامة عن المشاركین وذلك من خالل 

  : لدراسة بحسب المؤھل العلميتوزیع المشاركین في ا  4-5-4-1

إن معظم عینة الدراسة من حملة البكالوریوس ونسبتھم       )4-4(یتضح من الجدول        

ھم من حملة درجة %) 12.9(من إجمالي المشاركین في الدراسة وان %) 71.0(

یحملون الدبلوم  %) 12.9(من حملة درجة الدكتورة، وان ما نسبتھ      %) 3.2(الماجستیر و 

باعتبار  یزید من درجة االعتمادیة و الموثوقیة في البیانات المتحصل علیھا   قد  ھذا العالي و 

  .لھا درایة بموضوع البحث  التيأنھم من الفئات 
                                                             

  .انظر للمالحق )0.05(اكبر البیانات تخضع للتوزیع الطبیعي عند مستوي الداللة ألفا  -11
تدریس ورئیس  عضو ھیئة  : عبد الغفار المنفى  .تم تحدید ھذه االختبارات بناء على آراء الخبراء في مجال اإلحصاء، د       -12

لتحلیل التباین،   )F(لعینة واحدة ، وإحصائیة  ) T(قسم اإلحصاء ، كلیة العلوم ،جامعة بنغازي ، وقد تم استخدام اختبار      
  . واختبار كولمجوروف سمرنوف، واختبار ألفا كرونباخ
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  )4 - 4(جـــدول رقــم 

  توزیع المشاركین في الدراسة بحسب المؤھل العلمي

  %النسبة   العدد  المؤھل العلمي للمشارك

  % 3.2  1  دكتورة

  % 12.9  4  ماجستیر

  % 71.0  22  بكالوریوس

  % 12.9  4  دبلوم عالي

  %100.00  31  المجموع

  

 :توزیع المشاركین في الدراسة بحسب التخصص العلمي  4-5-4-2

یتطلب أداء الوظیفة المالیة بكفاءة عالیة ضرورة توافر الكفاءات المؤھلة محاسبیًا             

، یوضح توزیع المشاركین في الدراسة بحسب تخصصاتھم العلمیة   )5-4(والجدول رقم 

حیث أنھا توضح بان اإلجابات من تخصصات لھا درایة بمحتوى المعلوماتى للتقاریر 

  :المالیة ووعى تام بمتطلبات االستثمار في األسواق المالیة 
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  ) 5 - 4(جـــدول رقــم 

  توزیع المشاركین بحسب التخصص العلمي

  %النسبة   العدد  التخصص العلمي للمشارك

  % 54.8  17  محاسبة

  % 22.6  7  إدارة أعمال

  % 3.2  1  اقتصاد

  % 3.2  1  تمویل ومصارف

  % 16.1  5  أخري

  %100  31  المجموع

  

نسبة المتخصصین في مجال المحاسبة قد بلغت      أنمن الجدول السابق یتضح            

من إجمالي التخصصات   %) 22.6( ما نسبتھ   أنوكما یتضح من الجدول    ، %)54.8(

في مجال %) 3.2(في مجال االقتصاد، و %) 3.2(كانت في مجال إدارة األعمال، و  

التمویل والمصارف، بینما بلغت التخصصات األخرى المشاركة في الدراسة بنسبة    

)16.1  .(%  

 :توزیع المشاركین في الدراسة بحسب الخبرة العملیة  4-5-4-3

 ل اكتساب الخبرة في مجال االستثمار أمرًا ھامًا وضروریًا لرفع األداء والجدول         یمث     

  : یوضح توزیع العدد والنسبة لسنوات الخبرة بالنسبة للمشاركین في الدراسة )6 -4(رقم 
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  )6 - 3(جـــدول رقــم 

  توزیع المشاركین بحسب عدد سنوات الخبرة

    

  

        

  

من المشاركین في الدراسة تراوحت خبرتھم من سنة إلى      %) 32.3(یبین الجدول إن       

من عینة الدراسة بلغت خبرتھم أكثر من خمس سنوات، مما   %)  67.7(خمس سنوات، و 

یدل علي إن الخبرة العملیة ھي الفترة األكبر وتبلغ أكثر من خمس سنوات،وھذا ما أكده     

، بان المستثمر المؤسسي یمتلك فئة متمیزة من مدیري االستثمار الذین        )2007الحناوي،(

  . یتمتعون بالكفاءة والخبرة

  :المشاركین في الدراسة بحسب تاریخ بدء االستثمارتوزیع   4-5-4-4

كأول سنة   2008أن التداول الفعلي في سوق األوراق المالي اللیبي بدأ عملھ في سنة          

 ) :7-4(تداول كما ھو مبین بالجدول 

  )7- 4(جـــدول رقــم 

 توزیع المشاركین حسب تاریخ بداء االستثمار

  المـجـموع  2012  2010  2009  2008  تاریخ بداء االستثمار

  %100  % 25.8  % 53.6  % 10.4  % 10.2  %النسبة 

، ثم )2008(البدء في االستثمار خالل عام    %) 10.2(یتضح من الجدول بأنھ ما نسبتھ          

، )2010(خالل عام  %) 53.6(، وارتفعت النسبة  %) 10.4(بنسبة ) 2009(تلیھا سنة  

  ).2012(خالل عام ) 25.8( إلىحیث انخفضت النسبة 

  

  %النسبة   العدد  عدد سنوات الخبرة

  % 32.3  10  سنوات 5إلى  1من 

  % 67.7  21  سنوات 5أكثر من 

  %100  31  المجموع
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  :توزیع المشاركین في الدراسة بحسب فترة االحتفاظ باألسھم    4-5-4-5

عینة الدراسة تتكون من الشركات والمصارف التي تقوم ببیع وشراء األسھم في            أنبما      

سوق األوراق المالیة اللیبي وذلك لحسابھا الخاص وتمثل المستثمر المؤسسي، والھدف     

األساسي من ھذا التساؤل ھو معرفة مدى أدراك الشركات والمصارف باالستثمار      

ید للمستثمرین في البیئة اللیبیة والجدول التالي   باألوراق المالیة باعتبارھا  استثمار جد 

   :فترة االحتفاظ باألسھمیوضح 

  )8- 4(جـــدول رقــم 

 توزیع المشاركین بحسب فترة االحتفاظ باألسھم

  %النسبة   العدد  فترة االحتفاظ باألسھم

  % 3.2  1  اقل من سنة

  % 96.8  30  سنة فأكثر

  %100  31  المجموع

والتي تقاس بفترة االحتفاظ ) رشیدًا، غامرًا، ممحافظًا( النسبة لنوعیة المستثمر ب     

باألسھم ألكثر من عام بقصد جني  باألسھم، حیث إن المستثمر المؤسسي اللیبي یحتفظ

من %) 3.2(ما نسبتھم  ، و%)96.8(األرباح السنویة من األسھم المشتراه وكانت نسبتھم      

ث یحتفظوا باألسھم لمدة أقل من عام، أما فئة المغامرین فال  المستثمرین ھم مضاربین حی

تتوفر لدي المستثمر المؤسسي اللیبي، باعتبار إن المستثمر المؤسسي یتكون من المصارف   

  .   والشركات المملوكة للعدید من المساھمین وال یسمح المغامرة بأموال ھؤالء المساھمین

  : االستدالليالتحلیل االحصائى   4-5-5

بواسطة االستبیان،  لقد تم االعتماد على التحلیل االستداللي للبیانات التي تم تجمیعھا            

والتي احتوت على مجموعة من الفقرات التي من شانھا الحكم علي فرضیات الدراسة،          

باإلضافة إلى استخدام  لعینة واحده،  )T(استخدام اختبارواختبارھا إحصائیًا من خالل  

لتحدید ما أذا كان ھناك اختالف في متوسطات محاور الدراسة، وفقا لطبیعة           )    F( اختبار 

  . نشاط المؤسسات محل الدراسة
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  :اختبار فرضیات الدراسة 4-5-6

لإلجابة على سؤال الدراسة وتحقیق أھدافھا فقد تم صیاغة الفرضیة الرئیسیة على              

  :النحو التالي

المعلوماتى للتقاریر المالیة وأثرھا على     ال یدرك المستثمرین المحتوى   "    

  ".قرار االستثماري

ھناك اختالف ذو داللة معنویة في       ما أذا كان   خدام االختبارات المعلمیة  وعلیھ یمكن است       

  :ختبار وذلك ال) 3(عن الوسط الفرضي للمقیاس  متوسطات محاور الدراسة

یدرك المستثمرین المحتوى  ال : والتي تعني  ) Ho : µ ≤ 3 ( الفرضیة الصفریة 

  .المعلوماتى للتقاریر المالیة وأثرھا على قرار االستثمار

یدرك المستثمرین المحتوى : والتي تعني)  µ : H1<  3(الفرضیة البدیلةضد 

  . المعلوماتى للتقاریر المالیة وأثرھا على قرار االستثمار

  :اختبار الفرضیة الفرعیة األولى 4-5-6-1

  :الفرضیة فقد تم صیاغتھا إحصائیًا كما یليالختبار ھذه 

المحتوى المعلوماتى للتقاریر   أھمیة ون ال یدرك المستثمر" ): H0(الفرضیة الصفریة  

قائمة التدفقات   -قائمة الدخل   -قائمة المركز المالي   ( المالیة ولكل من القوائم المالیة    

  .  "ستثمارالقرار ااتخاذ  في )  حقوق الملكیةقائمة التغیر في  -النقدیة 

المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة    أھمیة ون یدرك المستثمر): H1(الفرضیة البدیلة  

 -قائمة التدفقات النقدیة  -قائمة الدخل  -قائمة المركز المالي ( ولكل من القوائم المالیة  

  . ستثماراالقرار اتخاذ  في )  قائمة التغیر في حقوق الملكیة

  

  

  



 

 

  58  
  

جدول رقم 
 )

4 - 
9 (

  
أھمیة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة التخاذ القرار االستثماري

  

األھمیة 
النسبیة أو 
المستوى

  

عالي 
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
  

ض
منخف

ض  
منخف

  

عالي
عالي  
عالي  
عالي  
متوسط  

  

عالي
  

0.4927
  

ف 
االنحرا

المعیاري
  1.23828
  1.18594
  1.02862
  1.23828
  0.99785
  1.06053
  1.17866
  0.77321
  0.79785
  0.96609
  0.70176
  1.05443
  

المتوسط 
المرجح

  4.0000
  3.8387
  3.4839
  4.0000
  4.0645
  2.5161
  2.5484
  3.7419
  3.6452
  4.0000
  3.6774
  3.3871
  

3.575
  

بدرجة 
ضعیفة 

جدا
  

9.7
%  

9.7
%  

0
%  9.7

%  

3.2
%  22.6

%  

25.8
%  

0
%  3.2

%  

0
%  

0
%  9.7

%  

بدرجة 
ضعیفة

  

0
%  3.2

%  16.1
%  

0
%  

0
%  19.4

%  

19.4
%  

6.5
%  

3.2
%  

6.5
%  

3.2
%  

0
%  

المتوسط 
المرجح

ف المعیاري  
االنحرا

  

بدرجة 
متوسطھ

  

16.1
%  

9.7
%  41.9

%  

16.1
%  

25.8
%  

45.2
%  

32.3
%  

25.8
%  

25.8
%  

25.8
%  

35.5
%  

45.2
%  

بدرجة 
كبیرة

  

29.0
%  

48.4
%  

19.4
%  

29.0
%  

29.0
%  

9.7
%  19.4

%  

54.8
%  

61.3
%  

29.9
%  

51.6
%  

32.3
%  

6.501
  0.000
  

بدرجة 
كبیرة جدا

  

45.2
%  

29.0
%  

22.6
%  

45.2
%  

41.9
%  

3.2
%  

3.2
%  12.9

%  

6.5
%  38.7

%  

9.7
%  12.9

%  

الفقرات
  

یتم االعتماد على التقاریر المالیة عند اتخاذ القرارات 
االستثماریة

.  

ضحة في القرارات االستثماریة 
تعتبر التقاریر المالیة مھمة ومفیدة و وا

.  

صعوبة 
ضوح بعیدا عن التعقید وال

ض المعلومات بو
یتم عر

تقدم التقاریر المالیة دور فعال في اتخاذ القرارات االستثماریة  .
.  

غالبا ما تكون القرارات االستثماریة ناجحة إذا اعتمدت على      
التقاریر 

المالیة
.  

صادیة بسھولة ویسر
صول على التقاریر المالیة للوحدات االقت

یمكن الح
 .

  

صل على التقاریر المالیة بعد فترة قلیلة من انتھاء السنة المالیة      
تح

المتعلقة بھا
.  

صادیة لتقریرھا المالیة
صدار الوحدات االقت

غالبا ما تتأخر عملیة إ
 .

  

األرقام الواردة بالتقاریر ال
ضاحات

مالیة تحتاج إلى تفسیرات وإی
.  

یعد االعتماد على المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة واستخدامھ عند  
ضروریا

اتخاذ قرارات االستثمار أمرا 
.  

تعبر األرقام الواردة بالمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة عن حقیقة      
األحداث خالل الفترة المالیة وتعتمد علیھا في اتخاذ ال       

قرارات 
االستثماریة

 .
  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن تقاریر المراجع الخارجي 
.  

صائیة  
القیمة اإلح

T القیمة االحتمالیة
  

رقم 
الفقرة

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
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والختبار ھذه الفرضیة فقد تم تخصیص المحور األول من استمارة االستبیان، الذي      

، الذي )9-4(سؤال، وكانت نتیجة االختبار كما ھو مبین بالجدول رقم    ) 12(احتوى على 

( إلى )  4.065(ط ما بین یشیر إلى أن إجابات المشاركین في الدراسة تراوحت متوس  

، )0.4927(واالنحراف المعیاري ) 3.575(، وقد بلغ المتوسط المرجح العام إلى )2.516

مما یشیر إلى أن ) 3(عن الوسط الفرضي للقیاس ) 6(ونظرًا النخفاض متوسط الفقرة رقم 

ضا ھناك صعوبة في الحصول على التقاریر المالیة للوحدة االقتصادیة بسھول ویسر، وأی    

مما یدل على عدم    ) 3(كان متوسطھا اقل من المقیاس الفرضي للقیاس       ) 7(في الفقرة  

  .أمكانیة الحصول على التقاریر المالیة بعد فترة قلیلة من انتھاء السنة المالیة المتعلقة بھا

) T(فقد تبین أن القیمة االحتمالیة المناظرة لقیمة إحصائیة   ) T(من خالل نتائج اختبار       

مما یشیر إلي أن ھناك    ،)0.05(وھي اقل من مستوى المعنویة المفترض     ) 0.00(بلغت  قد

قائمة المركز  ( ولكل من القوائم المالیة  إدراك ألھمیة المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة   

اتخاذ  في )  قائمة التغیر في حقوق الملكیة    -قائمة التدفقات النقدیة   -قائمة الدخل   -المالي 

وبتالي یمكن رفض الفرضیة الصفریة وعدم رفض الفرضیة البدیلة التي االستثماري، ر قرا

قرار اتخاذ  في  تنص على ادارك المستثمرون ألھمیة المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة      

  .االستثماري 

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة 4-5-6-2

  :كما یليالختبار ھذه الفرضیة فقد تم صیاغتھا إحصائیًا 

تقاریر تتضمنھا الال یدرك المستثمرون كفایة  المعلومات التي  ): H0(الفرضیة الصفریة 

  .في اتخاذ قرار االستثماري المالیة 

تقاریر تتضمنھا الیدرك المستثمرون كفایة  المعلومات التي   ): H1(الفرضیة البدیلة  

  .في اتخاذ قرار االستثماري المالیة 
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جدول رقم   
)4

-
10

(  
ضمنھا التقاریر المالیة في اتخاذ القرار االستثماري

كفایة المعلومات التي تت
:  

األھمیة 
النسبیة أو 
المستوى

  

عالي
متوسط  

متوسط  
عالي  
متوسط  

متوسط  
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
متوسط  

متوسط  
ض  

منخف
متوسط  
  

ف 
االنحرا

المعیاري
  0.65418
  0.81518
  0.54674
  0.80989
  1.06256
  0.63075
  0.80723
  1.08558
  0.96051
  0.96163
  0.84751
  0.73470
  1.14629
  1.01812
  1.02548
  1.04624
  

المتوسط 
المرجح

  3.8065
  3.2581
  3.0323
  3.5484
  3.0645
  3.2581
  3.5806
  3.6129
  3.4516
  3.4839
  3.5806
  3.8387
  2.7742
  2.6452
  2.4194
  3.1935
  

بدرجة 
ضعیفة 

جدا
  

0
%  3.2

%  

0
%  

0
%  9.7

%  

0
%  3.2

%  

3.2
%  

3.2
%  

3.2
%  

0
%  

0
%  16.1

%  

9.7
%  

22.6
%  

6.5
%  

بدرجة 
ضعیفة

  

0
%  9.7

%  

12.5
%  

6.5
%  

0
%  9.7

%  

0
%  12.9

%  

9.7
%  

6.5
%  

6.5
%  

3.2
%  

19.4
%  

38.7
%  

29.0
%  

12.9
%  

بدرجة 
متوسطھ

  

32.3
%  

48.4
%  

71.0
%  

45.2
%  

29.0
%  

45.8
%  

41.9
%  

25.8
%  

38.7
%  

45.2
%  

45.2
%  

25.8
%  

45.2
%  

35.5
%  

32.3
%  

48.4
%  

بدرجة 
كبیرة

  

54.8
%  

35.5
%  

16.1
%  

35.5
%  

38.7
%  

35.5
%  

45.2
%  

35.5
%  

35.5
%  

29.0
%  

32.3
%  

54.8
%  

9.7
%  

9.7
%  

16.1
%  

19.4
%  

بدرجة 
كبیرة جدا

  

12.9
%  

3.2
%  

0
%  12.9

%  
3.2

%  

0
%  9.7

%  

22.6
%  

12.9
%  

16.1
%  

16.1
%  

16.1
%  

9.7
%  

6.5
%  

0
%  12.9

%  

الفقرات
  

صر والبنود من المحتوى      
استطیع فھم وقراءة جمیع العنا

المعلوماتى
 

للتقاریر المالیة
.  

ضعھا الحالي تعطي مستخدمیھا القدرة على تقییم        
أن القوائم المالیة بو

ضع الحقیقي لھا
ومعرفة الو

.  

صداقیة عالیة
توفر القوائم المالیة معلومات ذات موثوقیة وم

.  

ضعھا الح   
أن القوائم المالیة بو

الي تتمتع بالحد األدنى من الشفافیة     
ضوعیة

والمو
.  

صلة عن تركیبة الھیكل  
یوفر سوق األوراق المالیة معلومات مف

التمویلي للشركات المدرجة
.  

صادیة تحاول أن تظھر جمیع المعلومات       
أاعتقد أن إدارات الوحدات االقت

في التقاریر المالیة
.  

تثق في المحتوى المعلوماتى  للتقاریر المال   
ضة في سوق   

یة المعرو
األوراق المالیة في ترشید قرارات االستثمار
.  

یساعد المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة على عملیة التنبؤات      
المستقبلیة
.  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن األرباح المحتجزة
.  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن نسبة التوزیعات المقررة    
عل

ى المساھمین
.  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن التغیرات الحادثة في     
س المال

رأ
.  

صیب السھم من    
توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن ن

األرباح
 .

  
االستثماریةالمعلومات الواردة بالقوائم والتقاریر المالیة غیر كافیة التخاذ القرارات     

 .
  

یوفر سوق األوراق المالیة  
معلومات عن قیمة االستثمارات للشركات   

المدرجة
)

صیرة وطویلة األجل
ق

.(
  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن القیمة العادلة لبنود        
صول وااللتزامات المالیة

األ
 .

  

یتم االعتماد على تقریر المراجع الخارجي عند اتخاذ القرارات        
االستثماریة

.  

  ةالفقر رقم 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
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جدول رقم 
)4

-
10

(  
كفایة المعلومات 

التي
 

ضمنھا التقاریر المالیة في اتخاذ القرار االستثماري 
تت

:  

األھمیة 
أو النسبیة 

المستوى
متوسط  
متوسط  
متوسط  
ض  

منخف
متوسط  
عالي  
عالي  
متوسط  

متوسط  
متوسط  
عالي  
عالي  
عالي  
  

عالي
  

0.5270
  

ف 
االنحرا

المعیاري
  

0.93095
  0.74919
  0.957175

  1.09053
  1.02443
  0.66720
  0.80723
  1.25724
  0.97936
  1.03902
  1.06761
  1.05545
  1.02443
  

المتوسط 
المرجح

  3.0000
  2.8065
  2.8710
  2.4516
  3.1290
  3.6129
  3.4194
  3.2258
  3.3226
  3.2903
  3.8387
  3.7742
  3.8710
  

3.281
  

بدرجة 
ف 

ضعی
جدا

  6.5
%  

6.5
%  

6.5
%  

22.6
%  

6.5
%  

0
%  

0
%  6.5

%  

3.2
%  

6.5
%  

3.2
%  

3.2
%  

3.2
%  

بدرجة 
ضعیفة 

  

16.1
%  

19.4
%  

25.8
%  

29.0
%  

16.1
%  

3.2
%  

6.5
%  

25.8
%  

16.1
%  

12.9
%  

6.5
%  

6.5
%  

0
المتوسط المرجح  %

ف المعیاري  
االنحرا

  

بدرجة 
متوسطھ

  

54.8
%  

61.3
%  

48.4
%  

32.3
%  

45.2
%  

38.7
%  

58.1
%  

29.0
%  

35.5
%  

35.5
%  

25.8
%  

29.0
%  

38.7
%  

كبیرة جدًا
  

16.1
%  

12.9
%  

12.9
%  

12.9
%  

22.6
%  

51.6
%  

22.6
%  

16.1
%  

35.5
%  

35.5
%  

32.3
%  

32.3
%  

22.6
%  

2.973
  0.006
  

بدرجة 
كبیرة 

جدا
  6.5

%  

0
%  6.5

%  

3.2
%  

9.7
%  

6.5
%  

12.9
%  

22.6
%  

9.7
%  

9.7
%  

32.3
%  

29.0
%  

35.5
%  

الفقرات
  

ضحة ومفھومة عن        
توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات وا

التدفقات النقدیة من األنشطة 
التشغیلیة

.  

ضحة ومفھومة عن     
توفر الشركات المدرجة بالسوق المعلومات وا

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
.  

توفر الشركات ال 
ضحة ومفھومة عن    

مدرجة بالسوق المعلومات وا
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

.  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات حول تغییر السیاسات   
المحاسبیة

.  

ضافیة ومعلومات مالئمة    
ضاحات وجداول إ

تحتوى القوائم المالیة على إی
لحاجة المستخدمین

.  

یمكن إجراء مقارنة للقوائم ال  
مالیة لفترة مالیة معینة مع القوائم لفترة    

س الشركة 
مالیة أخرى لنف

.  

ص للمعلومات المحاسبیة حسب األھمیة النسبیة     
صائ

تراعى جمیع الخ
صة

لطبیعة أعمال الشركة وظروفھا الخا
.  

یؤثر الدخل من النشاط الغیر عادى على اتخاذ القرارات االستثماریة
.  

توفر الشركات المدرجة بالسوق معل
ومات عن االحتیاطات
.  

صات
ص

توفر الشركات بالسوق معلومات عن المخ
.  

ھل تعتمد على عوامل أخري   
)

صیة 
نفسیة، اجتماعیة، شخ

 (
في اتخاذ 

قرارات االستثمار
.  

صاح عن المحتوى المعلوماتى   
یوجد لدیك إلمام بطرق ونوعیة إلف

للتقاریر المالیة عند عملیة اتخاذ القرارات االستثماریة
.  

یتغیر 
قرارك االستثماري إذا وجد بند أو أكثر من بنود القوائم المالیة ال     

ض
صدق في العر

تمثل ال
.  

صائیة  
القیمة اإلح

T القیمة االحتمالیة
  

الفقرةرقم 
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
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والختبار ھذه الفرضیة فقد تم تخصیص المحور الثاني من استمارة االستبیان والذي             

  ) 10 -4(وكانت نتیجة االختبار كما ھو مبین ویبین الجدول رقم   فقرة،) 29(على یحتوي 

) 3.871(إجابات المشاركین بالدراسة تراوحت متوسطاتھا ما بین      إلى إن الذي  یشیر      

( ، واالنحراف المعیاري  )3.281(وقد بلغ المتوسط المرجح العام   ) ، 2.419(إلى 

، حیث یظھر إن ھناك صعوبة في توفیر معلومات عن القیمة العادلة لبنود       )0.5270

ة في توفر معلومات حول تغییر  ، وكذلك صعوب )15(في فقرة  األصول وااللتزامات المالیة  

اللتان یالحظ بخصوصھم انخفاض متوسطي ھذه    ) 20(السیاسات المحاسبیة في الفقرة   

  ).3(الفقرات عن الوسط الفرضي للمقیاس 

فقد تبین لنا أن القیمة االحتمالیة المناظرة لقیمة إحصائیة )  T(ومن خالل نتائج اختبار      

)T ( قد بلغت).مما یشیر إلي أن )0.05(ن مستوى المعنویة المفترضوھي اقل م) 0060 ،

ھناك  إدراك لكفایة المعلومات التي تتضمنھا القوائم المالیة في اتخاذ قرار االستثماري،           

إدراك وبتالي یمكن رفض الفرضیة الصفریة وعدم رفض الفرضیة البدیلة التي تنص علي  

  في اتخاذ قرار االستثماريالمالیة ر تقاریتتضمنھا الین كفایة  المعلومات التي المستثمر

  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة 4-5-6-3

  :الختبار ھذه الفرضیة فقد تم صیاغتھا إحصائیًا كما یلي

ال یدرك المستثمرون مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ     ): H0(الفرضیة الصفریة  

  .قرار االستثماري 

المستثمرون مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرار  یدرك ): H1(الفرضیة البدیلة 

  . االستثماري
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جدول رقم
)4

 -
11

(  
صادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار االستثماري

م
:  

  
األھمیة 

النسبیة أو 
المستوى

  

عالي
عالي  
متوسط  

متوسط  
متوسط  
عالي  
متوسط  

متوسط  
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
عالي  
  

عالي
  

0.5985
  

ف 
االنحرا

المعیاري
  1.02862
  1.23218
  1.23131
  0.87005
  1.09053
  0.98483
  1.03902
  1.05545
  0.80589
  0.68784
  0.72735
  0.62905
  1.01388
  

المتوسط 
المرجح

  3.5161
  3.4194
  2.8710
  2.9032
  2.4516
  3.6452
  2.7097
  3.2258
  3.8710
  4.1613
  4.0645
  4.0645
  3.8065
  

3.439
  

بدرجة 
ف 

ضعی
جدا

  

3.2
%  

0
%  9.7

%  

3.2
%  

16.1
%  

0
%  12.9

%  

9.7
%  

0
%  

0
%  

0
%  

0
%  3.2

%  

بدرجة 
ضعیفة

  

9.7
%  

35.3
%  

38.7
%  

29.0
%  

45.2
%  

9.7
%  

29.0
%  

6.5
%  

0
%  3.2

%  

0
%  

0
%  9.7

المتوسط المرجح  %
ف المعیاري  

االنحرا
  

بدرجة 
متوسطھ

  

38.7
%  

12.9
%  

19.4
%  

45.2
%  

22.6
%  

41.9
%  

35.5
%  

45.2
%  

38.7
%  

6.5
%  

22.6
%  

16.1
%  

12.9
%  

كبیرة جدًا
  

29.0
%  

25.8
%  

19.4
%  

19.4
%  

9.7
%  

22.6
%  

19.4
%  

29.0
%  

35.5
%  

61.3
%  

48.4
%  

61.3
%  

51.6
%  

4.086
  0.000
  

بدرجة 
كبیرة جدا

  

19.4
%  

25.8
%  

12.9
%  

3.2
%  

6.5
%  

25.8
%  

3.2
%  

9.7
%  

25.8
%  

29.0
%  

29.0
%  

22.6
%  

22.6
%  

الفقرات
  

استخدام المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة للمقارنة بین بدائل    
ضل

االستثمار الختیار البدیل األف
.  

صائح          
صادر المعلومات في اتخاذ القرار االستثماري ھو ن

من أھم م
الوسطاء

.  
صادر المعلومات في اتخاذ القرار االستثماري       

من أھم م
 

صائح  
ھو ن

صدقاء
األقرباء واأل

.  
صادر المعلومات في اتخاذ القرار االستثماري ھو النشرات     

صة بالسوقمن أھم م
الخا

.  
صادر المعلومات في اتخاذ قرار االستثماري ھو اإلشاعات  

من أھم م
.  

صادر المعلومات في اتخاذ قرار االستثماري ھو القرارات        
من أھم م

الحكومیة
.  

صادر المع 
من أھم م

لومات في اتخاذ القرار االستثماري ھو المجالت    
ف واإلعالنات

صح
وال

.  

المعلومات التي تعكسھا اإلی
ضاحات المتممة

 
للتقاریر المالیة تعتبر 

مساعدة في عملیة اتخاذ قرار االستثماري
.  

التحلیل المالي للمحتوى للتقاریر المالیة مھم في القرار االستثماري
.  

تعتبر قائمة المركز المالي   
  )

المیزانیة العمومیة 
 (

صادر    
من أھم م

المعلومات
 .

  

صادر للمعلومات
تعتبر قائمة الدخل من أھم م

.  

صادر المعلومات
تعتبر قائمة التغیرات في حقوق الملكیة من أھم م

.  

صادر المعلومات
تعتبر التدفقات النقدیة من أھم م

.  

صائیة  
القیمة اإلح

T القیمة االحتمالیة
  

رقم 
الفقرة

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
  11
  12
  13
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والختبار ھذه الفرضیة فقد تم تخصیص المحور الثالث من استمارة االستبیان الذي       

، وقد تم اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة وكانت نتیجة االختبار كما    فقرة) 13(على یحتوي  

بالدراسة تراوحت  الذي یشیر أن  إجابات المشاركین    ) 11-4(ھو مبین بالجدول رقم    

، )3.439(وقد بلغ المتوسط المرجح العام ) 2.452(إلى ) 4.161(متوسطاتھا ما بین 

  ).0.5985( االنحراف المعیاري 

) T(فقد تبین أن القیمة االحتمالیة المناظرة لقیمة إحصائیة   ) T(من خالل نتائج اختبار       

، مما یشیر إلي أن )0.05(وھي اقل من مستوى المعنویة المفترض ) 0000.(قد بلغت 

ھناك مصادر المعلومات التي  تساعد في اتخاذ قرار االستثماري، وبتالي یمكن رفض             

الفرضیة الصفریة وعدم رفض الفرضیة البدیلة التي تنص على إدراك المستثمرون   

  .لمصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرار االستثمار

  :  اختبار الفرضیة الرئیسیة  4-5-7   

  :اعتمدت ھذه الدراسة على فرضیة رئیسیة واحدة وتم صیاغتھا على النحو التالي 

  ".یدرك المستثمرین المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة التخاذ قرار االستثمار  ال" 

  :التالي على النحو  إحصائیاوالختبار ھذه الفرضیة تم التعبیر عنھا 

ال یدرك المستثمرین المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة   ) : "  H0(الفرضیة الصفریة 

  ".التخاذ قرار االستثمار

یدرك المستثمرین المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة ) : "    H1(الفرضیة البدیلة 

  ". التخاذ قرار االستثمار

رفض الفرضیة الرئیسیة للدراسة فقد تم صیاغة ثالث فرضیات فرعیة وتم  أوولقبول 

یوضح ملخص نتائج ھذه الفرضیات الفرعیة    ) 12 – 4( ، والجدول رقم  إحصائیااختیارھا 

  : التاليعلى النحو 
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  )12- 4(جدول رقم 

  ملخص نتائج اختبار الفرضیات الفرعیة

  القرار المتخذ  للفرضیات الفرعیة H0الفرضیات الصفریة   رقم الفرضیة

1  

یدرك المستثمرون أھمیة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة     ال

 –قائمة الدخل  – الماليقائمة المركز ( ولكل من القوائم المالیة 

في ) قائمة التغیر في حقوق الملكیة –قائمة التدفقات النقدیة 

  .اتخاذ قرار االستثمار

  H0رفض 

2  
المستثمرین كفایة المعلومات التي تتضمنھا التقاریر       ال یدرك  

  .المالیة في اتخاذ قرار االستثمار
  H0رفض 

3  
ال یدرك المستثمرین مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ   

  .قرار االستثمار
  H0رفض 

 یتضح أنھ قد تم رفض جمیع الفرضیات الصفریة      ) 12 – 4(  ممن خالل الجدول السابق رق    

)H0  (  ت البدیلة لفرضیات الدراسة الفرعیة  وقبول جمیع الفرضیا)H1  ( ،الذي األمرلھا 

الرئیسیة للدراسة وقبول الفرضیة البدیلة    ) H0 ( ترتب علیھ رفض الفرضیة الصفریة  

)H1   ( أنوعلیھ یمكننا القول :  

 وأثرھالدى المستثمرین للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة    إدراكھناك " 

  ".قرار االستثمار على
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  : المؤسسي حسب القطاعاتلمستثمر ل تحلیل التباین   4-5-8

وفقا لطبیعة عمل المؤسسات محل   ةاور الدراسحم فيكانت ھناك اختالف  أذاالختبار ما 

 فيتحلیل  استخدامصنفت لثالث تصنیفات وفقا لطبیعة نشاط كل منھا فقد تم          التيالدراسة 

الختبار ذلك وعلیھ  )  ONE WAY ANALYSIS OF VRIANCE ( اتجاه واحد 

  .تم استخراج قیمة إحصائیة والقیمة االحتمالیة المناظرة لھا

  أھمیة المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة التخاذ القرار االستثماري  4-5-8-1

  )13-4(جدول  التباین رقم 

  البیان
المتوسط 

  المرجح
  القیمة االحتمالیة fإحصائیة   االنحراف المعیاري

  47660. 3.607  التجاریة مصارف

.1290 .8790 
  60860. 3.500  صنادیق االستثمار

  55880.  3.514 شركات تامین

Total 3.575 .49270 

  

الذي  )  المصارف التجاریة ( یبین بأن فئة المستثمر المؤسسي      ) 13-4( من الجدول       

صنادیق یلیھ التامین ومن ثم ھو أعلى متوسط یلیھ شركات ،)3.607(بلغ متوسط المرجح 

االستثمار، أال أن ھذا االختالف في المتوسطات لم یكن ذو داللة معنویة وذلك الن القیمة         

المعنویة وھى اكبر من مستوى  ) 0.879(قد بلغت )  F(االحتمالیة المناظرة إلحصائیة  

القول أن أھمیة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة التخاذ    یمكن وعلیھ% 5المفترض 

  .القرار االستثماري ال تختلف بین المؤسسات محل الدراسة
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  :كفایة المعلومات التي تتضمنھا التقاریر المالیة في اتخاذ قرار االستثماري  4-5-8-2

  ) 14-4(  جدول  التباین رقم 

  البیان
المتوسط 

  المرجح
  القیمة االحتمالیة fإحصائیة   المعیارياالنحراف 

 57280. 3.218  التجاریة مصارف

.7760  .4700 
 0.4855 3.250 صنادیق االستثمار

 0.3540 3.523 شركات تامین

Total 3.281 0.5270 

  

الذي بلغ  ) شركات التأمین ( یبین بأن فئة المستثمر المؤسسي      ) 14-4( من الجدول       

ھو أعلى متوسط یلیھ صنادیق االستثمار ثم یلیھ المصارف ، )3.523(متوسط المرجح 

أال أن ھذا االختالف في المتوسطات لم یكن ذو داللة معنویة وذلك الن القیمة         التجاریة، 

وھى اكبر من مستوى المعنویة   ) 0.470(قد بلغت )  F(االحتمالیة المناظرة إلحصائیة  

اتخاذ القرار   في تساعد التيالمعلومات  القول أن مصادر  یمكنیھ وعل% 5المفترض 

  .االستثماري ال تختلف بین المؤسسات محل الدراسة

  : مصادر المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرار االستثماري  4-5-8-3

  ) 15-4(  جدول  التباین رقم 

  االحتمالیةالقیمة  fإحصائیة   االنحراف المعیاري  المتوسط المرجح  البیان

  57700. 3.341  التجاریة مصارف

.8820  .4250 
  63550.  3.673 صنادیق االستثمار

 66960. 3.628 شركات تامین

Total 3.439 .59850 
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الذي بلغ ) صنادیق االستثمار(یبین بأن فئة المستثمر المؤسسي    ) 15-4( من الجدول      

المصارف ،ھو أعلى متوسط یلیھ شركات التامین ومن ثم       )3.607(متوسط المرجح  

، أال أن ھذا االختالف في المتوسطات لم یكن ذو داللة معنویة وذلك الن القیمة          التجاریة

المعنویة وھى اكبر من مستوى  ) 0.425(قد بلغت )  F(االحتمالیة المناظرة إلحصائیة  

القول أن أھمیة المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة التخاذ    یمكن وعلیھ% 5المفترض 

  .القرار االستثماري ال تختلف بین المؤسسات محل الدراسة
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  ثانیا النتائج والتوصیات

  نتائج وتوصیاتھاال 4-6

  نتائج الدراسة 4-6-1

  :التاليھذه الدراسة على النحو  في إلیھاتم التوصل  التيیمكن تلخیص النتائج 

 االستثماريالمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة التخاذ القرار      ألھمیة أدراكھناك  .1

 فيھناك ضعف  أن أال اإلدراكمن قبل المستثمرین، وبرغم وجود نسبة عالیة من   

احد الفقرات المحور وھى صعوبة الحصول على التقاریر المالیة بسھولة ویسر،        

عدم حصول على التقاریر  بعد فترة قلیلة من انتھاء السنة         تنص التيالفقرة  وأیضا

 .المالیة المتعلقة بھا

اتخاذ القرار   في تتضمنھا التقاریر المالیة     التي لكفایة المعلومات    أدراكھناك   .2

ھناك  أن أال اإلدراكاالستثماري لدى المستثمرین، وبرغم وجود نسبة عالیة من    

المالیة  األوراقالشركات المدرجة بسوق   أن المحور وھي احد الفقرات   فيضعف 

 وااللتزامات األصولال تقوم بعرض المعلومات الكافیة عن القیمة العادلة لبنود   

 .توفیر معلومات كافیة حول تغییر السیاسات المحاسبیة فيالمالیة وكذلك صعوبة 

اذ القرار االستثمار لدى اتخ فيتساعد  التيلمصادر المعلومات  أدراكھناك  .3

 .المستثمرین

المستثمرین للمحتوى  ألدراكمن خالل نتائج السابقة یمكن القول بان ھناك اثر  .4

المعلوماتى للتقاریر المالیة على قرار االستثمار، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة     

 ).2006نجم، (، ودراسة )1999، الزبیدي(، ودراسة )1990جاسم، ( دراسة 

  :توصیات الدراسة 4-6-2

تم التوصل إلیھا، یمكن اقتراح بعض التوصیات      التيعلى ضوء ما تقدم، وبناء على النتائج     

  :النقاط التالیة فيیمكن عرضھا  التي

وقتھا  فيات المدرجة كرالمالیة عرض القوائم المالیة للش  األوراقب على سوق یج .1

اتخاذ قراراتھم االستثماریة، كما  فيالمناسب وبدون تأخر حیث تساعد المستثمرین 

تسریع عملیة اتخاذ صنع القرار االستثمار، ویساعد على تقییم   فيتساھم  أنھا
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العوامل المتوقعة للبدائل االستثماریة المتاحة واختیار البدیل المناسب، ویجب على      

تحول دون حصول   التيلمالیة العمل على تقلیل الصعوبات    ا األوراقسوق 

 .على التقاریر المالیة للشركات بشكل كامل المستثمرین

المالیة عرض معلومات المالیة  األوراقیجب على الجمیع الشركات المدرجة بسوق  .2

وااللتزامات المالیة ، وكذلك زیادة تلك   األصولبمفھوم القیمة العادلة لبنود  

 .مستوى إفصاحھا حول تغییر السیاسات المحاسبیة فيالشركات 

فیز المستثمرین على االلتحاق بالدورات التدریبیة الكتساب   تح فياالستمرار  .3

المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة وكل ما یطرأ من       بأمورالمھارات والمعرفة  

 .جدید علیھا

حول المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة     واألبحاثالمزید من الدراسات    إجراء  .4

وى المعلوماتى للتقاریر  المحت اوأیض، المصرفيت االئتمان اعلى قرار  وأثرھا

 .على تقریر المراجع أثرھاوالمالیة 

 وأسالیب أخرىجمع بیانات   أدواتالدراسة بإعادة نفس الدراسة وذلك باستخدام       توصىكما 

  .أخرى إحصائیة

  :الخالصة4-6-3

تجمیع البیانات الالزمة   وطریقة إتباعھاتم  التيمنھجیة الدراسة احتوى ھذا الفصل على  

 اإلحصاءث تم استخدام  یح، واالستداللي الوصفيلھا، وكذلك تحلیل البیانات  بشقیھا    

 اإلحصاءحین تم استخدام    فيوذلك بھدف بعض  ومعالم عینة الدراسة،     الوصفي 

تم  التيوھى البیانات   لتحلیل البیانات المتعلقة باختبار فرضیات الدراسة      االستداللي

لقبول   اإلحصائیة عن طریق قائمة االستبیان، من خالل استخدام بعض االختبارات          تجمیعھا

نتیجة  إلى، وتم التوصل )0.05(رفض الفرضیات الفرعیة للدراسة عند مستوى معنویة   أو

لدى المستثمرین للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة  أدراكانھ ھناك  فيرئیسیة تتمثل 

 تمن رفض جمیع الفرضیا   إلیھاعلى قرار االستثمار، وھذه النتیجة تم التوصل     وأثرھا

ترتب  الذي األمرالبدیلة لھا،  تالصفریة لفرضیات الدراسة الفرعیة وقبول جمیع الفرضیا 

  .علیھ رفض الفرضیة الصفریة الرئیسیة للدراسة وقبول الفرضیة البدیلة

المستثمرین  أدراكعلى  إحصائیةداللة  ذي یمكن القول بان ھناك دلیال علمیا     بالتالي

  .على قرار االستثمار وأثرھاللمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة 



  

  

  

  

  قائمة المراجع
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  : المراجعقائمة 

، الطبعة دراسات متقدمة في المحاسبة المالیة    ) 2003(أبو المكارم، وصفى    .1

 .دار الجامعة الجدیدة: الثانیة، اإلسكندریة
التحلیل الفني على قرار  اثر استخدام) 2011(أبو الطیف، ناھض خضر  .2

، رسالة ماجستیر غیر منشور، الجامعة     المستثمرین في بورصة فلسطین   

  .اإلسالمیة ، غزة، فلسطین

معاییر المحاسبة الدولیة واإلبالغ     ، )2013(جمعة حمیدات   و أبو نصار، محمد   .3

منشورات دار وائل، الثانیة، الطبعة ، الجوانب النظریة والعملیة،المالي الدولیة

 .مان، األردنع

أھمیة تعلیمات اإلفصاح ) 2005( تأبو نصار، محمد وعلى عبد القادر الذنیبا  .4

الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة ومدى كفایتھا في تلبیة احتیاجات مستخدمي      

 .118 -117:، ص1، العدد32، مجلة العلوم اإلداریة، مجلد البیانات المالیة

القیاس واإلفصاح المحاسبي عن  ، )2005(حسین  ، شذى محمد رضاالبستاني .5

المعھد احد دراسة  ، كلف النوعیة، دراسة تطبیقیة في الشركة العامة لتعبئة الغاز        

  .، جامعة بغدادغیر منشورة العربي للمحاسبیین القانونیین

مدى أھمیة البیانات الواردة في التقاریر المالیة  ) 1989(البشبیشى، حلمي  .6

عن الشركات المساھمة القطریة لمستخدمي القرارات       المنشورة الصادرة 

 .38العدد 19مجلد ، كلیة التجارة، جامعة القاھرة،االستثمار واالئتمان

: المالیة  باألوراقاالستثمار )2004( سالمعزمی، ارشد فؤاد وأسامة  التمیمي .7

عمان، الطبعة األولى، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، تحلیل وإدارة

  .األردن

تحلیل مستوى أدراك  ) 2007( ریان یوسف نعوم  و ،أرشد فؤاد  التمیمي .8

دراسة میدانیة في بورصة عمان   -المستثمرین لمحتوى اإلعالن عن األرباح  

 -لألوراق المالیة، جامعة اإلسراء الخاصة، كلیة العلوم اإلداریة والمالیة، عمان        

 .األردن

المعلومات المالیة وغیر المالیة على     تأثیر   )2013(التھامي، أسامة احمد عمر    .9

، دراسة عملیة على سوق األوراق المالیة اللیبي،   كفاءة التسعیریة للسوق المالي 

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم المحاسبة، كلیة االقتصاد، جامعة بنغازي
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التقاریر المالیة السنویة المنشورة    )1990(الجیوسى، محمود وفوزي غرابیة     .10

المساھمة العامة الصناعیة ى األردن و مالئمتھا لقرار االستثمار   للشركات  

 .1، مجلة دراسات، الجامعة األردنیة، العددالمالي

) 2006(الحاسي، جمعة خلیفة وسالم محمد بن غریبة ومحمد مفتاح بیت المال          .11

 .، الطبعة الرابعة، جامعة قاریونس، بنغازيالمحاسبة المتوسطة

، ترجمة احمد الحجاج، الجزء    المحاسبة المتوسطة )1999(وجیريسو یرونالد ك .12

 .طبعة الثانیة، دار المریخ للنشرالثاني، ال

تحلیل وتقییم ) 2002( ، محمد صالح وجالل العبد وإبراھیم سلطانالحناوي .13

 .، الدار الجامعیة، اإلسكندریةاألوراق المالیة

الحناوي و نھال فرید مصطفى و السیدة عبد الفتاح إسماعیل والسید الصیفي        .14

، مكتب الجامعي االستثمارات في األوراق المالیة وإدارة المخاطر) 2007(

 .الحدیث، اإلسكندریة

اثر اإلفصاح عن التنبؤات المالیة في قرارات االستثمار  ) 2007(الحیزان، أسامة  .15

، 3، العدد47طبیقیة، مجلة اإلدارة العامة، مجلد  ، دراسة تفي األوراق المالیة

 . 95-92:ص

اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة للشركات ) 2002(الخطیب، خالد  .16

/ مجلة دمشق  ،)1(المساھمة العامة األردنیة في ظل معیار المحاسبة الدولي رقم        

 .195-143:ص 20، العدد18مجلد

) 2005(والبھلول عمر شربي    أغنیةالطاھر  والمھديالدرویش، بشیر محمد    .17

الطبعة  ،والمفاھیم والنماذج األسسوالمالیة،  اإلداریةالعلوم  العلمیفيالبحث 

 لیبیا  –المكتب الوطني للبحث والتطویر، طرابلس  األولى،

الدرویش، بشیر محمد عاشور ومحمد عمار القدار و خالد على احمد كجیجى   .18

المالیة في لیبیا ودورھا في تفعیل سوق        واقع أعداد وعرض المعلومات   ) 2004(

تطویر اإلدارة العربیة لجذب  : ، مؤتمر االستثمار والتمویل  األوراق المالیة

 .، شرم الشیخ 2004دیسمبر كانون أول  8-5االستثمار

المحاسبة المتوسطة وفقا لمعاییر  ) 2007(الدھراوى، كمال الدین مصطفي   .19

 .لمكتب الجامعي الحدیث ، الطبعة األولى، االمحاسبة المالیة
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عبد اهللا عبد العظیم ھالل ویاسر سعید قندیل    والدھراوى، كمال الدین مصطفی   .20

الناشر  ،المحاسبة المتوسطة بین النظریة والتطبیق   ) 2011( حنفيومحمد احمد  

 .اإلسكندریةجامعة –كلیة التجارة  ،األولىالطبعةقسم المحاسبةوالمراجعة،

، دار المسیرة للطباعة  األسواق المالیة والنقدیة  ) 1999(الراوي، خالد وھیب    .21

 .والنشر، الطبعة األولى، عمان

واقع سوق األوراق المالیة اللیبي وسبل    ) 2007(الرفادى، محمد بوارویقحودات    .22

ورقة عمل ألقیت في ندوة األسواق المالیة، مركز البحوث واالستشارات           تطویره ،

 .بجامعة قاریونس

 الماليمعوقات استخدام أسالیب التحلیل    ) 2012(حودات الرفادى، محمد بوارویق  .23

، رسالة ماجستیر غیر   اللیبي  األوراقالماليسوق  فيلغرض اتخاذ قرار االستثمار    

 .بنغازيالدراسات العلیا فرع  أكادیمیةمنشورة، 

اثر استخدام الحاسوب  ) 2009(الرفاعى، خلیل ونضال والرمحى ومحمود جالل    .24

، المؤتمر لمحاسبیة من وجھة نظر المستثمرینعلى خصائص المعلومات ا

 .العلمي الدولي السابع لكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الزرقاء، األردن

مدى فھم واستخدام المعلومات المحاسبیة    ) 1999(الزبیدي، مجید ھاتف فراس     .25

، جرش للبحوث المالیة بغداد األوراقسوق  ن اإلفرادفيمن قبل المستثمری

 . 2، العدد 4والدراسات، المجلد 

) 1999(الشمري، ناظم محمد نورى وطاھر فاضل البیاتى و احمد زكریا صیام        .26

 ،الطبعة األولى  دار وائل للطباعة والنشر،   ،أسیاسیات االستثمار العیني والمالي   

 .عمان

االستثمار في البورصة األوراق المالیة، ) 2008(الشواورة، فیصل محمود  .27

السوقیة  األسعارالنظریة والعلمیة ومع مدخل مقترح لتقویم      األسس

، الطبعة األولى، دار وائل للنشر    لألسھمالعادیة بالتطبیق على بورصة عمان   

 .األردن–والتوزیع، عمان 

، الدار الجامعیة المحاسبة المتوسطة) 2011(الصبان، محمد سمیر وآخرون  .28

جامعة   –، كلیة التجارة   اإلبراھیمیة ، الطبعة األولى، للطبع والنشر والتوزیع   

 . اإلسكندریة

درجة التزام الشركات المساھمة العامة   ) 2011(الطمیزى، عز الدین محمود   .29

األردنیة بمتطلبات اإلفصاح المحاسبي في قوائمھا المالیة وفقا لمعیار  المحاسبة  
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جامعة   رسالة ماجستیر غیر منشورة،   ،"عرض القوائم المالیة   ) "1(الدولي 

 .لشرق األوسط، األردنا

تطویر التقاریر المحاسبیة المنشورة لتنشیط السوق   ) 1992(العراقي، عراقي  .30

، مؤتمر أفاق االستثمار في الوطن العربي، البنك االھلى المصري         األولیة لألوراق 

 .واتحاد المصارف العربیة، القاھرة

مدى تطبیق المصارف الوطنیة الفلسطینیة  ) 2009(العزایزة، ممدوح محمد  .31

، دراسة تكمیلیة للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطین  

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في أدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة،        

 .غزة

 .، الكویت ذات السالسل"المحاسبة ") 1986(العظمة، محمد ویوسف العدلي  .32

أھمیة المعلومات المحاسبیة ومدى توفرھا في   ) 1991(سین احمد العیسى، یا .33

التقاریر المالیة المنشورة للشركات المساھمة في األردن للمستثمرین في سوق       

 .، األردن 2، العدد 6، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد عمان المالیة

ول، دار ، الجزء األأصول المحاسبة الحدیثة ) 2003(العیسى، یاسین احمد   .34

 .عمان  ،الطبعة الثانیة الشروق للنشر والتوزیع،

اثر التطبیقات المحاسبیة المختلفة   ) 2013(الفضلى، خالد زیدان عبد السالم     .35

، دراسة استكشافیة على لعقود االستئجار على قرارات االستثمار في لیبیا 

منشورة،  المستثمر المؤسسي بسوق األوراق المالیة اللیبي، رسالة ماجستیر غیر        

 .قسم المحاسبة، كلیة االقتصاد، جامعة 

دور مبدأ اإلفصاح في مفھوم الوقتیة في تفعیل  ) 2006(الفیتوري، زھیر عبد اهللا  .36

المحاسبة مھنة " ، المؤتمر الوطني األول حول المحاسبة،  سوق األوراق المالیة

 . ، غرفة التجارة والصناعة، طرابلس2006یونیو /13"ومعاییر تقییم وإصالح

اثر اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالي      ) 2004(المھندى، محمد عبد اهللا    .37

 جامعة آل البیت، المفرق،   رسالة ماجستیر،  ،السنویة المنشورة على األسعار  

 .األردن  2العدد 43دراسات العلوم اإلداریة، مجلد 

 ، مكتبةاإلدارة التمویلیة في الشركات  ) 2004(المیداني، محمد أیمن عزت     .38

 . السعودیة -، الریاض العبیكان، الطبعة الرابعة
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المحتوى االعالمى للمعلومات المحاسبیة ) 2005(المیھي، عادل عبد الفتاح  .39

، مجلة الملك عبد العزیز، االقتصاد األولیة بالتطبیق على سوق األسھم السعودي

 . 89-83، ص2، العدد20واإلدارة، المجلد 

ام مقاییس التدفق النقدي والعائد المحاسبي  استخد) 2006(الھباش، محمد یوسف  .40

، دراسة تطبیقیة ، رسالة ماجستیر في قسم للتنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة

 . المحاسبة والتمویل، جامعة غزه، فلسطین

الصادرة عن ھیئة   اإلفصاح مدى مالئمة تعلیمات  ) 2003(الھبیل، جمال خالد    .41

 . األردنجامعة آل البیت،  ،فیاألردنالمالیة لقرارات المستثمرین  األوراق

، دار الیازورى االستثمار والتحلیل االستثماري) 2008(آل شبیب، درید كمال  .42

 .عمان، األردن  الطبعة األولى، للنشر والتوزیع،العلمیة 

في تفعیل برنامج    الماليالسوق  دور )2005( وآخرونمحي الدین محمود  ،بادي .43

ورقة عمل ألقیت في ندوة دور األسواق    ،)الخصخصة(توسیع قاعدة الملكیة  

، 2005/دیسمبر/ 11المالیة في التنمیة االقتصادیة تجارب رؤى مستقبلیة 

 .طرابلس

لبحوث  مجلة ا ، أھمیة المعلومات المحاسبیة للمستثمرین   ) 2000(احمد   ،اهللاجاد  .44

 .مصر،التجاریة، جامعة الزقازیق

دراسة  ،أثر المعلومات المحاسبیة في أسعار األسھم   ) 1990(جاسم، كامل عامر  .45

 رسالة ماجستیرمیدانیة لعینة من المستثمرین في سوق بغداد  لألوراق المالیة 

 .بغداد دار الكتب والوثائق الوطنیة، ،منشورة

 مجاالت مساھمة المعلومات المحاسبیة بالقوائم   ) 2007(یوسف محمود   جربوع، .46

،  المالیة في تحسین القرارات اإلداریة للشركات المساھمة العامة في فلسطین        

دراسة تطبیقیة على الشركات المساھمة العامة في فلسطین ، مجلة  الجامعة         

 . 2العدد  15اإلسالمیة ، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، المجلد 

العرض التقاریر المالیة أسس األعداد و  ) 2005(العال حماد، طارق عبد    .47

–المراجعة لمواجھة الغش   تغیرات  -الغش في التقاریر المالیة     –والتحلیل 

، الدار الشفافیة واإلفصاح العادل  –التقاریر المالیة في المنشآت الصغیرة   

 .اإلسكندریة، مصر  ،األولىالطبعة  الجامعیة،

الطبعة ، التحلیل الفني االساسى لألوراق المالیة ) 2006(حماد، طارق عبد العال  .48

 .الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر األولى،  
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دور المعلومات المحاسبیة في ترشید قرارات  ) 2007(حمزة، محي الدین .49

 .جامعة  دمشق  –دراسة تطبیقیة  –االستثمار في سوق عمان لألوراق المالیة

، الطبعة األولى دار  ذج المحاسبي المعاصر النمو)2003(حنان، رضوان حلوه   .50

 .للنشر والتوزیع، األردنوائل 

أسس )2004( وأسامة الحارس وفوز الدین أبو جاموس  حنان، رضوان حلوة  .51

 . عمان ، الطبعة األولى،المحاسبة المالیة

خیارات  –وثائق  –سندات  –أسھم (البورصات ) 2005(ر حنفي، عبد الغفا  .52

 .الدار الجامعیة اإلسكندریة، مصرالطبعة الثانیة، ،)

مدخل - تحلیل القوائم المالیة)2006(خنفر، مؤید راضي و غسان فالح المطارنة   .53

 .، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردننظري وتطبیقي

تحلیل القوائم المالیة،   ، )2009(المطارنة  غسان فالح  و خنفر، مؤید راضي   .54

للنشر والتوزیع، عمان،  ، الطبعة الثانیة، دار المسیرةمدخل نظري وتطبیقي

 .األردن

أھمیة المعلومات المحاسبیة في سوق األوراق     )1985(سعید مفید   ،دوبان .55

 . 61، مجلة البحوث اإلداریة، العدد الرابع، صالمالیة

التحلیل المالي وتقییم األسھم   ) 2006(حطاب سامي  عبد الرؤوف و  ،ربابعة .56

، ھیئة األوراق المالیة الیةودور اإلفصاح في تعزیز كفاءة سوق األوراق الم  

 .ظبي، دبي، الشارقة، فبرایر، مارس والسلع، أبو

المحاسبة المتوسطة مشاكل قیاس الدخل    )2003(وآخرون شحاتة، شحاتة السید    .57

 –، الدار الجامعیة، اإلبراھیمیة   والمحاسبة واإلفصاح عن األصول قصیرة اآلجل    

 .اإلسكندریة 

 .، دار المناھج للنشر، عمانالثانیة، الطبعة مبادئ االستثمار)2003(صیام، احمد .58

اإلفصاح المحاسبي في ظل معاییر المحاسبة الدولیة   ) 2011(نوال، صبایحي  .59

)AIS/IFRS (منشورة،  ماجستیر غیر، رسالة وأثرھا على جودة المعلومة

 .جامعة الجزائر

عن المعلومات وتقاریر   الفترىفصاحدور اإل) 2001(عبد البدیع، أشرف محمد   .60

دراسة  ،الفحص المحدود علیھا في تنشیط سوق األوراق المالیة المصریة  

 .30اختیاریة، المجلة العلمیة، كلیة التجارة، جامعة أسیوط، العدد
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االستثمار في  ) 2006(الشدیفات  وعلى إبراھیم  عبد الجواد، محمد عوض   .61

األولى دار الحامد للنشر     ، الطبعة)أوراق مالیة  –سندات  –أسھم (البورصة 

 .والتوزیع، عمان، األردن

مدى استخدام المعلومات المحاسبیة في القرارات      ) 1993(عبد الرزاق، حارث    .62

، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة،  والرقابةاإلداریة المتعلقة بوظیفتي التخطیط  

 .عمان، األردن

اسبي في سوق األوراق   دور اإلفصاح المح) 2007(عبد اللطیف، زیود وآخرون     .63

، مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث     المالیة في ترشید قرار االستثمار    

 .1، العدد29العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 

، منھج تحلیلي كمي،  النظریة والتطبیق االستثمار ) 1986(عبید، سعید توفیق   .64

 .مكتبة عین شمس، القاھرة

التحلیل متعدد القراءات المتعلقة باالستثمار وأسالیب  ) 1985(عبیدات، مازن طالل  .65

 .، الطبعة األولى، نقابة المھندسین، عمان، األردناإلبعاد

النظریة والتطبیق، منھج تحلیلي   :االستثمار )1986(ید توفیق عبیدات، سع  .66

 .،مكتبة عین شمس، القاھرةكمي

دى توفر اإلیضاحات في التقاریر المالیة     م) 1987( رندا النبر غرابیة، فوزي و  .67

، مجلة  دراسات  السنویة للشركات المساھمة العامة الصناعیة في األردن   

 .82-76: ، ص8العدد  ،14، مجلد الجامعة األردنیة

التحلیل اإلحصائي  للبیانات   ) 2000(نصر محمود صبري  غنیم، أحمد الرفاعى و   .68

 .القاھرة، قباء للطباعة والنشر ،"SPSS"باستخدام 

المحاسبة المتوسطة نظریة والتطبیق في القوائم المالیة    )2002(فداغ، الفداغ .69

 .األردن  –،طبعة األولى، دار الوراق والتوزیع،عمان واألصول

، الطبعة  األولى، دار  االستثمارات في األوراق المالیة)2003(ھوشیار كاكاموال، .70

 .صفاء للنشر والتوزیع ، عمان، األردن

العلمیة للنشر   الیازورى، دار تقییم القرارات االستثماریة  )2008( طاللكدواي، .71

 .األردنوالتوزیع، عمان، 

التحلیل المالي ألغراض تقییم ومراجعة األداء    )2007(مد لطفي،أمین السید اح  .72

 .، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصرواالستثمار في البورصة
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تحدید درجة المخاطر السوقیة     دور المعلومات المالیة في  )2003(مصطفى،نھال .73

 .1، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة ،جامعة عین شمس ،العدد للسھم

األھمیة النسبیة للبیانات المالیة المدققة الصادرة عن     ) 1988(مطر،محمد  .74

الشركات المساھمة بدولة الكویت كمصدر للمعلومات لمتخذي قرارات االستثمار     

 .2اسات، الجامع األردنیة، األردن، العدد، مجلة  دروقرارات اإلقراض

، أدارة االستثمارات اإلطار النظري والتطبیقات العلمیة   ) 1999(مطر،محمد  .75

 .61، ص عمان، األردنمؤسسة الوراق للنشر، الطبعة الثانیة، 

االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني، األسالیب     )2010(محمد  مطر، .76

، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،    ت العلمیةواألدوات واالستخداما

 .األردن

، عمان دار صفاء  مقدمة في اإلحصاء  )2002(عزام صبري وآخرون،   منصور،  .77

 .للنشر والتوزیع

في سوق فلسطین لألوراق  رین إدراك المستثممدى )2006(أنور عدنان  نجم، .78

، لترشید قراراتھ االستثماریة المالیة ألھمیة استخدام المعلومات المحاسبیة  

 .رسالة ماجستیر، جامعة اإلسالمیة، غزه

آلیات تنشیط سوق فلسطین لألوراق المالیة في   ) 2006(محمد خالد نصار،  .79

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة،   ضوء منتجات الھندسة المالیة 

 .جامعة اإلسالمیة غزة

، الجزء األول، الحدیث في إدارة المخاطر  الفكر ) 2004(ھندي ، منیر إبراھیم   .80

 .منشاة المعارف، اإلسكندریة، مصر

قرارات األجل الطویل  –اإلدارة المالیة )1990( ھواري، سید وتوفیق، سعید  .81

 .، القاھرةوقیمة المنشأة

، الطبعة األولي، دار  مبادئ المحاسبة ) 2000(آل أدم وصالح الرزق   ،یوحنا .82

 .ن، األردنحامد للنشر والتوزیع ، عما

– 25/8/2008، قرار االستثمار الفردي في البورصة  ) 2008(، على یوسف .83

http://thawra.alwehda.gov.sy. 

84.Changand most (1981) http//gamalfoaud.tripod.com/delta/sec22.htm 
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  ازيــــــة بنغــــــــــــــــجامع

  ادـــــــــصـتـة االقـــــــــــیـكل

  ةـــــــــــــاسبـم المحـــــــقس

  استبیان استمارة 

  / السید الفاضل

  تحیة طیبة وبعد ،،،،

باعتبار أن البحث العلمي ال یكون مثمرًا ومعبرًا إال أذا ارتبط بالواقع العلمي، ولذلك         
، والمتعلق االسئلة الواردة بھذا االستبیان على  اإلجابة فيالتكرم بمساعدتنا نرجو 
  :بدراسة 

المستثمرین للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة وأثرھا  أدراك مدى"

  "على قرارات االستثمار 

  "المالیة اللیبي األوراقدراسة استكشافیة علي عینة من المستثمر المؤسسي بسوق "

  المحاسبة فيللحصول على درجة الماجستیر  دراسة

  

فان اھتمامكم واستعدادكم لإلجابة على أسئلة االستبیان بدقة وموضوعیة، سیؤدى بال  وبالتالي

شك إلى تقییم أفضل لموضوع الدراسة، كذلك المساعدة فى تحقیق ھدف الدراسة والخروج 

انات سوف تحظى بالسریة التامة ولن بنتائج وتوصیات مناسبة، كما نحیطكم علمًا بان جمیع البی

  .یتم استخدامھا إال ألغراض البحث العلمي

  

  ونشكركم على حسن تعاونكم معنا

 بقبول فائق االحترام وتفضلوا

  الباحث                                                                  
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  معلومات عامة:  األولالجزء 

 :العلميالمؤھل  -1

  بكالوریوس                   عاليدبلوم                     

  أخرى أذكرھا                        دكتوراه          ماجستیر                          

  :التخصص -2

  أعمال    أدارة          محاسبة                          

  أخرى أذكرھا                          تمویل                         اقتصاد               

  :عدد السنوات الخبرة -3

  سنوات               5أكثر من              سنوات 5 - من سنة    من سنة         أقل               

  )).............................حدد السنة((  االستثمار فيتاریخ البدء  -4
  : باألسھممدة االحتفاظ  -5

  سنة فأكثر        قل من سنة          أ         قل من شھر        أ             

  : فيتستخدم  فأنھا من استثمارات الشركة األرباححالة تحقیق  في -6

  توزیعھا على المساھمین          شراء أسھم إضافیة                      

  خسائر أو مصاریف أخرى أي تغطیة         الشركة   فيتوسعات  أجراء            

أذا كانت اإلجابة في السؤال السابق شراء أسھم إضافیة فانك ستقوم بشراء    -7
  :أسھم

  الشركات الصناعیة       المصارف                             

  جمیع الشركات المدرجة بالسوق      شركات تأمین                        
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  : الثانيالجزء 
  :التخاذ القرار االستثماري لقوائم المالیةلیة والمحتوى المعلوماتى لالقوائم الما أھمیة

  الفقرات  رقم الفقرة
بدرجة 
كبیرة 
  جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

بدرجة 
ضعیفة جدًا 
  أو معدومة

على التقاریر المالیة عند اتخاذ      یتم االعتماد   1
            . القرارات االستثماریة

التقاریر المالیة مھمة ومفیدة و واضحة   تعتبر   2
             . في القرارات االستثماریة

یتم عرض المعلومات بوضوح بعیدا عن التعقید      3
            .والصعوبة

اتخاذ  تقدم التقاریر المالیة دور فعال في       4
            . االستثماریةالقرارات 

قرارات االستثماریة ناجحة أذا الغالبا ما تكون   5
            . اعتمدت على التقاریر المالیة

یمكن الحصول على التقاریر المالیة للوحدات        6
            . االقتصادیة بسھولة ویسر

تحصل على التقاریر المالیة بعد فترة قلیلة من       7
            . انتھاء السنة المالیة المتعلقة بھا

غالبا ما تتأخر عملیة أصدار الوحدات       8
                                                                                                                           .االقتصادیة لتقاریرھا المالیة 

األرقام الواردة بالتقاریر المالیة تحتاج الى        9
            . وإیضاحاتتفسیرات 

10  
ماتى للتقاریر  المحتوى المعلو  االعتماد على  یعد  

عند اتخاذ قرارات االستثمار      المالیة واستخدامھ 
  .أمرًا ضروریًا

          

11  
تعبر األرقام الواردة بالمحتوى المعلوماتى 
للتقاریر المالیة عن حقیقة األحداث خالل الفترة    

القرارات  المالیة وتعتمد علیھا في اتخاذ     
  . االستثماریة

          

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن     12
            . تقریر المراجع الخارجي

  

  : اتخاذ قرار االستثماري في المالیة قوائمال تتضمنھا كفایة  المعلومات التي

  الفقرات  رقم الفقرة
بدرجة 
كبیرة 
  جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

بدرجة 
ضعیفة جدًا 
  أو معدومة

استطیع فھم وقراءة جمیع العناصر والبنود من       1
            .المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة

2  
أن القوائم المالیة بوضعھا الحالي تعطى    
مستخدمیھا القدرة على تقییم ومعرفة الوضع     

  .الحقیقي لھا
          

توفر القوائم المالیة معلومات ذات موثوقیة     3
            .ومصداقیة عالیة

أن القوائم المالیة بوضعھا الحالي تتمتع بالحد      4
            األدنى من الشفافیة والموضوعیة

یوفر سوق األوراق المالیة معلومات مفصلة عن     5
            .تركیبة الھیكل التمویلي للشركات المدرجة 

اعتقد أن إدارات الوحدات االقتصادیة تحاول أن    6
            .     المعلومات في التقاریر المالیةتظھر جمیع 
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7  
تى للتقاریر المالیة تثق في المحتوى المعلوما

سوق األوراق المالیة في ترشید المعروض في 
  قرارات االستثمار

          

یساعد المحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة على   8
            عملیة التنبؤات المستقبلیة

بالسوق معلومات عن األرباح توفر الشركات المدرجة   9
            .المحتجزة

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن نسبة   10
            .التوزیعات المقررة على المساھمین

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن   11
            .التغیرات الحادثة في رأس المال

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن نصیب   12
            .السھم من األرباح

المعلومات الواردة بالقوائم والتقاریر المالیة غیر   13
            كافیة التخاذ القرارات االستثماریة

14  
معلومات عن قیمة االوراق المالیة سوق یوفر 

قصیرة وطویلة ( للشركات المدرجة  االستثمارات
  . )االجل

          

عن القیمة  توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات  15
            .العادلة لبنود األصول وااللتزامات المالیة

یتم االعتماد على تقریر المراجع الخارجى عند اتخاذ   16
             .القرارات االستثماریة

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات واضحة   17
            التشغیلیة األنشطةومفھومة عن التدفقات النقدیة من 

18  
توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات واضحة 

 األنشطةومفھومة عن التدفقات النقدیة من 
  .االستثماریة

          

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات واضحة   19
            التمویلیة األنشطةومفھومة عن التدفقات النقدیة من 

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات حول تغییر   20
            .السیاسات المحاسبیة

تحتوى القوائم المالیة على إیضاحات وجداول إضافیة   21
            .ومعلومات مالئمة لحاجات المستخدمین

یمكن إجراء المقارنة للقوائم المالیة لفترة مالیة معینة   22
            .مع القوائم لفترة مالیة أخرى لنفس الشركة

23  
المحاسبیة حسب تراعى جمیع الخصائص للمعلومات 

األھمیة النسبیة لطبیعة أعمال الشركة وظروفھا 
  .الخاصة

          

یؤثر الدخل من النشاط الغیر عادى على اتخاذ   24
            .القرارات االستثماریة

توفر الشركات  المدرجة بالسوق معلومات عن   25
             االحتیاطیات

توفر الشركات المدرجة بالسوق معلومات عن   26
  .المخصصات

          

نفسیة، اجتماعیة، ( ھل تعتمد على عوامل أخرى   27
  .في اتخاذ قرارات االستثمار) شخصیة 

          

28  
یوجد لدیك ألمام بطرق ونوعیة إلفصاح عن المحتوى 
المعلوماتى للتقاریر المالیة عند عملیة اتخاذ القرارات 

  االستثماریة

          

بند أو أكثر من بنود  غیر قرارك االستثماري إذا وجدیت  29
  القوائم المالیة ال تمثل الصدق في العرض

          

  

  



  
5 

 

  : في اتخاذ قرار االستثماري التي تساعد مصادر المعلومات 

  الفقرات  رقم الفقرة
بدرجة 
كبیرة 
  جدا

بدرجة 
  كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  ضعیفة

بدرجة 
ضعیفة جدًا 
  أو معدومة

1  
للتقاریر المالیة  استخدام المحتوى المعلوماتى  

للمقارنة بین بدائل االستثمار الختیار البدیل     
  .األفضل

          

قرار المن أھم مصادر المعلومات في اتخاذ        2
  االستثماري ھو نصائح الوسطاء

          

قرار المن أھم مصادر المعلومات في اتخاذ        3
  االستثماري ھو نصائح األقرباء واألصدقاء

          

قرار المن أھم مصادر المعلومات في اتخاذ        4
  االستثماري ھو النشرات الخاصة بالسوق

          

من أھم مصادر المعلومات في اتخاذ قرار      5
  االستثماري ھو اإلشاعات

          

6  
قرار المن أھم مصادر المعلومات في اتخاذ      

  االستثماري ھو القرارات الحكومیة
          

قرار المن أھم مصادر المعلومات في اتخاذ        7
  االستثماري ھو المجالت والصحف واإلعالنات

          

8  
المعلومات التي تعكسھا اإلیضاحات المتممة  
للمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة تعتبر     

  .مساعدة في عملیة اتخاذ قرار االستثماري

          

للمحتوى للتقاریر المالیة مھم في   الماليتحلیل ال  9
  .  االستثماريالقرار 

          

) انیة العمومیة المیز( تعتبر قائمة المركز المالي     10
  .لمعلوماتمن أھم مصادر ا

          

  .مصادر للمعلوماتتعتبر قائمة الدخل من أھم   11
  

          

12  
أھم  تعتبر قائمة التغیرات في حقوق الملكیة من 

  .لمعلوماتمصادر ا
  

          

13  
النقدیة من أھم مصادر   تعتبر قائمة التدفقات   

  .لمعلوماتا
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  نتائج الباحث بدر الدین العشیبي

  المعلومات العامة: أوال

 

 
 اسمالمؤسسة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 مصرفالجمھوریة 

 9.7 3.2 3.2 1 مصرفالسرایا

 19.4 9.7 9.7 3 مصرفالوحدة

 32.3 12.9 12.9 4 مصرفالمتوسط

 41.9 9.7 9.7 3 العربيمصرفاالجماع

 51.6 9.7 9.7 3 مصرفالتجاریالوطني

 58.1 6.5 6.5 2 مصرفالصحارى

 67.7 9.7 9.7 3 مصرفالتجارةوالتنمیة

 77.4 9.7 9.7 3 صندوقالضمان

 80.6 3.2 3.2 1 صندوقاالنماء

 83.9 3.2 3.2 1 شركةلیبیاللتأمین

 87.1 3.2 3.2 1 شركةالصحارىللتأمین

 93.5 6.5 6.5 2 شركةالمتحدةللتأمین

 100.0 6.5 6.5 2 شركةالثقةللتأمین

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 المؤھاللعلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 دبلومعالي 

 80.6 71.0 71.0 22 بكالوریوس

 93.5 12.9 12.9 4 ماجستیر

 96.8 3.2 3.2 1 دكتوراه

 100.0 3.2 3.2 1 اخرى

Total 31 100.0 100.0  
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 التخصص
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 54.8 54.8 54.8 17 محاسبة 

 77.4 22.6 22.6 7 ادارةاعمال

 80.6 3.2 3.2 1 اقتصاد

 83.9 3.2 3.2 1 تمویل

 100.0 16.1 16.1 5 اخرى

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 عددسنواتالخبرة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 32.3 32.3 32.3 10 سنوات 5 منسنةالى 

 100.0 67.7 67.7 21 سنوات 5 اكثرمن

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 تاریخالبدءفیاالستثمار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid  1 3.2 3.2 3.2 

2003 1 3.2 3.2 6.5 

2005 1 3.2 3.2 9.7 

2007 2 6.5 6.5 16.1 

2008 1 3.2 3.2 19.4 

2009 1 3.2 3.2 22.6 

2010 16 51.6 51.6 74.2 

2012 8 25.8 25.8 100.0 

Total 31 100.0 100.0  
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 االحتفاظباألسھممدة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 اقلمنسنة 

 100.0 96.8 96.8 30 سنةفأكثر

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 فیحالةتحقیقاالرباحمناستثماراتالشركةفانھاتستخدمفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 48.4 48.4 48.4 15 شراءاسھماضافیة 

 90.3 41.9 41.9 13 توزیعھاعلىالمساھمین

 93.5 3.2 3.2 1 اجراءتوسعاتفیالشركة

 100.0 6.5 6.5 2 تغطیةایخسائراومصاریفاخرى

Total 31 100.0 100.0  

 
  

 
 اذاكانتاالجابةفیالسؤااللسابقشراءاسھماضافیةفانكتقومبشراءاسھم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 5 المصارف 

 46.7 13.3 13.3 2 الشركاتالصناعیة

 100.0 53.3 53.3 8 جمیعالشركاتالمدرجةبالسوق

Total 15 100.0 100.0  
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  محاور الدراسة

  :التخاذ القرار االستثماري لقوائم المالیةالمعلوماتي للیة والمحتوى القوائم الماأھمیة: أوال
 

 . یتماالعتمادعلىالتقاریرالمالیةعنداتخاذالقراراتاالستثماریة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 25.8 16.1 16.1 5 بدرجةمتوسطة

 54.8 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 45.2 45.2 14 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 . تعتبرالتقاریرالمالیةمھمةومفیدةوواضحةفیالقراراتاالستثماریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 12.9 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة

 22.6 9.7 9.7 3 بدرجةمتوسطة

 71.0 48.4 48.4 15 بدرجةكبیرة

 100.0 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .یتمعرضالمعلوماتبوضوحبعیداعنالتعقیدوالصعوبة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 16.1 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفة 

 58.1 41.9 41.9 13 بدرجةمتوسطة

 77.4 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرة

 100.0 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
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 . تقدمالتقاریرالمالیةدورفعالفیاتخاذالقراراتاالستثماریة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 جدااومعدومةبدرجةضعیفة 

 25.8 16.1 16.1 5 بدرجةمتوسطة

 54.8 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 45.2 45.2 14 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 . غالباماتكونالقراراتاالستثماریةناجحةأذااعتمدتعلىالتقاریرالمالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 29.0 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 58.1 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 41.9 41.9 13 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

   
 . یمكنالحصولعلىالتقاریرالمالیةللوحداتاالقتصادیةبسھولةویسر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 22.6 22.6 22.6 7 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 41.9 19.4 19.4 6 بدرجةضعیفة

 87.1 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 96.8 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 
 . المالیةبعدفترةقلیلةمنانتھاءالسنةالمالیةالمتعلقةبھاتحصلعلىالتقاریر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 25.8 25.8 25.8 8 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 45.2 19.4 19.4 6 بدرجةضعیفة

 77.4 32.3 32.3 10 بدرجةمتوسطة

 96.8 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 جدابدرجةكبیرة

Total 31 100.0 100.0  
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 . غالباماتتأخرعملیةأصدارالوحداتاالقتصادیةلتقاریرھاالمالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة 

 32.3 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 87.1 54.8 54.8 17 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 . األرقامالواردةبالتقاریرالمالیةتحتاجالىتفسیراتوإیضاحات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 6.5 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة

 32.3 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 93.5 61.3 61.3 19 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .یعداالعتمادعلىالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةواستخدامھعنداتخاذقراراتاالستثمارأمرًاضروریًا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة 

 32.3 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 61.3 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 38.7 38.7 12 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

 
تعبراألرقامالواردةبالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةعنحقیقةاألحداثخالاللفترةالمالیةوتعتمدعلیھافیاتخا

 . القراراتاالستثماریةذ
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة 

 38.7 35.5 35.5 11 بدرجةمتوسطة

 90.3 51.6 51.6 16 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 . معلوماتعنتقریرالمراجعالخارجيتوفرالشركاتالمدرجةبالسوق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 54.8 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 87.1 32.3 32.3 10 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Descriptive Statistics 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1.23828 4.0000 5.00 1.00 31 . یتماالعتمادعلىالتقاریرالمالیةعنداتخاذالقراراتاالستثماریة

 1.18594 3.8387 5.00 1.00 31 . تعتبرالتقاریرالمالیةمھمةومفیدةوواضحةفیالقراراتاالستثماریة

 1.02862 3.4839 5.00 2.00 31 .یتمعرضالمعلوماتبوضوحبعیداعنالتعقیدوالصعوبة

 1.23828 4.0000 5.00 1.00 31 . تقدمالتقاریرالمالیةدورفعالفیاتخاذالقراراتاالستثماریة

 99785. 4.0645 5.00 1.00 31 . غالباماتكونالقراراتاالستثماریةناجحةأذااعتمدتعلىالتقاریرالمالیة

 1.06053 2.5161 5.00 1.00 31 . الحصولعلىالتقاریرالمالیةللوحداتاالقتصادیةبسھولةویسریمكن

 1.17866 2.5484 5.00 1.00 31 . تحصلعلىالتقاریرالمالیةبعدفترةقلیلةمنانتھاءالسنةالمالیةالمتعلقةبھا

 77321. 3.7419 5.00 2.00 31 . غالباماتتأخرعملیةأصدارالوحداتاالقتصادیةلتقاریرھاالمالیة

 79785. 3.6452 5.00 1.00 31 . األرقامالواردةبالتقاریرالمالیةتحتاجالىتفسیراتوإیضاحات

یعداالعتمادعلىالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةواستخدامھعنداتخاذقراراتاالستثم

 .ارأمرًاضروریًا
31 2.00 5.00 4.0000 .96609 

للتقاریرالمالیةعنحقیقةاألحداثخالاللفترةالماتعبراألرقامالواردةبالمحتوىالمعلوماتى

 . لیةوتعتمدعلیھافیاتخاذالقراراتاالستثماریة
31 2.00 5.00 3.6774 .70176 

 1.05443 3.3871 5.00 1.00 31 . توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعنتقریرالمراجعالخارجي

Valid N (listwise) 31     

 
  
  
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

أھمیةالقوائمالمالیةوالمحتوىالمعلوماتی

 للقوائمالمالیةالتخاذالقراراالستثماري
31 2.5 4.3 3.575 .4927 

Valid N (listwise) 31     

 
  

  

  

  

  

  

  

  :في اتخاذ قرار االستثماري المالیةقوائمتتضمنھاالكفایة  المعلومات التي

 .جمیعالعناصروالبنودمنالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةاستطیعفھموقراءة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 32.3 32.3 32.3 10 بدرجةمتوسطة 

 87.1 54.8 54.8 17 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .بوضعھاالحالیتعطىمستخدمیھاالقدرةعلىتقییمومعرفةالوضعالحقیقیلھاأنالقوائمالمالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 12.9 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة

 61.3 48.4 48.4 15 بدرجةمتوسطة

 96.8 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 كبیرةجدابدرجة

Total 31 100.0 100.0  

 
 .توفرالقوائمالمالیةمعلوماتذاتموثوقیةومصداقیةعالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 12.9 12.9 12.9 4 بدرجةضعیفة 

 83.9 71.0 71.0 22 بدرجةمتوسطة

 100.0 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرة

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 أنالقوائمالمالیةبوضعھاالحالیتتمتعبالحداألدنىمنالشفافیةوالموضوعیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة 

 51.6 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 87.1 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 
 . یوفرسوقاألوراقالمالیةمعلوماتمفصلةعنتركیبةالھیكاللتمویلیللشركاتالمدرجة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 29.0 19.4 19.4 6 بدرجةضعیفة

 58.1 29.0 29.0 9 بدرجةمتوسطة

 96.8 38.7 38.7 12 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 . اعتقدأنإداراتالوحداتاالقتصادیةتحاوألنتظھرجمیعالمعلوماتفیالتقاریرالمالیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة 

 64.5 54.8 54.8 17 بدرجةمتوسطة

 100.0 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 تثقفیالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةالمعروضفیسوقاألوراقالمالیةفیترشیدقراراتاالستثمار

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 جدااومعدومةبدرجةضعیفة 

 45.2 41.9 41.9 13 بدرجةمتوسطة

 90.3 45.2 45.2 14 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

  

 
 یساعدالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةعلىعملیةالتنبؤاتالمستقبلیة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 16.1 12.9 12.9 4 بدرجةضعیفة

 41.9 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 77.4 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .المحتجزةتوفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعناألرباح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 12.9 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة

 51.6 38.7 38.7 12 بدرجةمتوسطة

 87.1 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعننسبةالتوزیعاتالمقررةعلىالمساھمین

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 9.7 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة

 54.8 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 83.9 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
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 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعنالتغیراتالحادثةفیرأسالمال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة 

 51.6 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 83.9 32.3 32.3 10 بدرجةكبیرة

 100.0 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعننصیبالسھممناألرباح

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة 

 29.0 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 83.9 54.8 54.8 17 كبیرةبدرجة

 100.0 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 المعلوماتالواردةبالقوائموالتقاریرالمالیةغیركافیةالتخاذالقراراتاالستثماریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 16.1 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 35.5 19.4 19.4 6 بدرجةضعیفة

 80.6 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 90.3 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 . (قصیرةوطویلةاالجل ) یوفرسوقاالوراقالمالیةمعلوماتعنقیمةاالستثماراتللشركاتالمدرجة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 48.4 38.7 38.7 12 بدرجةضعیفة

 83.9 35.5 35.5 11 بدرجةمتوسطة

 93.5 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .بالسوقمعلوماتعنالقیمةالعادلةلبنوداألصولوااللتزاماتالمالیةتوفرالشركاتالمدرجة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 22.6 22.6 22.6 7 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 51.6 29.0 29.0 9 بدرجةضعیفة

 83.9 32.3 32.3 10 بدرجةمتوسطة

 100.0 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرة

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .یتماالعتمادعلىتقریرالمراجعالخارجىعنداتخاذالقراراتاالستثماریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 19.4 12.9 12.9 4 بدرجةضعیفة

 67.7 48.4 48.4 15 بدرجةمتوسطة

 87.1 19.4 19.4 6 كبیرةبدرجة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتواضحةومفھومةعنالتدفقاتالنقدیةمناألنشطةالتشغیلیة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 22.6 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفة

 77.4 54.8 54.8 17 بدرجةمتوسطة

 93.5 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتواضحةومفھومةعنالتدفقاتالنقدیةمناألنشطةاالستثماریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 25.8 19.4 19.4 6 بدرجةضعیفة

 87.1 61.3 61.3 19 بدرجةمتوسطة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرة

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 التدفقاتالنقدیةمناألنشطةالتمویلیةتوفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتواضحةومفھومةعن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 32.3 25.8 25.8 8 بدرجةضعیفة

 80.6 48.4 48.4 15 بدرجةمتوسطة

 93.5 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتحولتغییرالسیاساتالمحاسبیة



15 
 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 22.6 22.6 22.6 7 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 51.6 29.0 29.0 9 بدرجةضعیفة

 83.9 32.3 32.3 10 بدرجةمتوسطة

 96.8 12.9 12.9 4 كبیرةبدرجة

 100.0 3.2 3.2 1 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .تحتوىالقوائمالمالیةعلىإیضاحاتوجداوإلضافیةومعلوماتمالئمةلحاجاتالمستخدمین

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 22.6 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفة

 67.7 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 90.3 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .یمكنإجراءالمقارنةللقوائمالمالیةلفترةمالیةمعینةمعالقوائملفترةمالیةأخرىلنفسالشركة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة 

 41.9 38.7 38.7 12 بدرجةمتوسطة

 93.5 51.6 51.6 16 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 .وظروفھاالخاصةتراعىجمیعالخصائصللمعلوماتالمحاسبیةحسباألھمیةالنسبیةلطبیعةأعمااللشركة
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة 

 64.5 58.1 58.1 18 بدرجةمتوسطة

 87.1 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .اتخاذالقراراتاالستثماریةیؤثرالدخلمنالنشاطالغیرعادىعلى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 32.3 25.8 25.8 8 بدرجةضعیفة

 61.3 29.0 29.0 9 بدرجةمتوسطة

 77.4 16.1 16.1 5 بدرجةكبیرة

 100.0 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعناالحتیاطیات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 19.4 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفة

 54.8 35.5 35.5 11 بدرجةمتوسطة

 90.3 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعنالمخصصات
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 6.5 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 19.4 12.9 12.9 4 بدرجةضعیفة

 54.8 35.5 35.5 11 بدرجةمتوسطة

 90.3 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .فیاتخاذقراراتاالستثمار ( نفسیة،اجتماعیة،شخصیة ) ھلتعتمدعلىعوامألخرى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 9.7 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة

 35.5 25.8 25.8 8 بدرجةمتوسطة

 67.7 32.3 32.3 10 بدرجةكبیرة

 100.0 32.3 32.3 10 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 یوجدلدیكألمامبطرقونوعیةإلفصاحعنالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةعندعملیةاتخاذالقراراتاالستثماریة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 9.7 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة

 38.7 29.0 29.0 9 بدرجةمتوسطة

 71.0 32.3 32.3 10 بدرجةكبیرة

 100.0 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

 
 قراركاالستثماریإذاوجدبندأوأكثرمنبنودالقوائمالمالیةالتمثاللصدقفیالعرضیتغیر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 41.9 38.7 38.7 12 بدرجةمتوسطة

 64.5 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرة

 100.0 35.5 35.5 11 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 65418. 3.8065 5.00 3.00 31 .استطیعفھموقراءةجمیعالعناصروالبنودمنالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیة

الوضعالحقیقیأنالقوائمالمالیةبوضعھاالحالیتعطىمستخدمیھاالقدرةعلىتقییمومعرفة

 .لھا
31 1.00 5.00 3.2581 .81518 

 54674. 3.0323 4.00 2.00 31 .توفرالقوائمالمالیةمعلوماتذاتموثوقیةومصداقیةعالیة

 80989. 3.5484 5.00 2.00 31 أنالقوائمالمالیةبوضعھاالحالیتتمتعبالحداألدنىمنالشفافیةوالموضوعیة

 1.06256 3.0645 5.00 1.00 31 . تركیبةالھیكاللتمویلیللشركاتالمدرجةیوفرسوقاألوراقالمالیةمعلوماتمفصلةعن

 63075. 3.2581 4.00 2.00 31 . اعتقدأنإداراتالوحداتاالقتصادیةتحاوألنتظھرجمیعالمعلوماتفیالتقاریرالمالیة

تثقفیالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةالمعروضفیسوقاألوراقالمالیةفیترشیدقراراتا

 الستثمار
31 1.00 5.00 3.5806 .80723 

 1.08558 3.6129 5.00 1.00 31 یساعدالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةعلىعملیةالتنبؤاتالمستقبلیة

 96051. 3.4516 5.00 1.00 31 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعناألرباحالمحتجزة

 96163. 3.4839 5.00 1.00 31 .المساھمینتوفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعننسبةالتوزیعاتالمقررةعلى

 84751. 3.5806 5.00 2.00 31 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعنالتغیراتالحادثةفیرأسالمال

 73470. 3.8387 5.00 2.00 31 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعننصیبالسھممناألرباح
 

 

 

 

 

 

 

 

 1.14629 2.7742 5.00 1.00 31 غیركافیةالتخاذالقراراتاالستثماریةالمعلوماتالواردةبالقوائموالتقاریرالمالیة

 ) یوفرسوقاالوراقالمالیةمعلوماتعنقیمةاالستثماراتللشركاتالمدرجة

 . (قصیرةوطویلةاالجل
31 1.00 5.00 2.6452 1.01812 

 1.02548 2.4194 4.00 1.00 31 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعنالقیمةالعادلةلبنوداألصولوااللتزاماتالمالیة

 1.04624 3.1935 5.00 1.00 31 .یتماالعتمادعلىتقریرالمراجعالخارجىعنداتخاذالقراراتاالستثماریة
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توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتواضحةومفھومةعنالتدفقاتالنقدیةمناألنشطةالت

 شغیلیة
31 1.00 5.00 3.0000 .93095 

واضحةومفھومةعنالتدفقاتالنقدیةمناألنشطةاالستوفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلومات

 .تثماریة
31 1.00 4.00 2.8065 .74919 

توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتواضحةومفھومةعنالتدفقاتالنقدیةمناألنشطةالتم

 ویلیة
31 1.00 5.00 2.8710 .95715 

 1.09053 2.4516 5.00 1.00 31 .توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتحولتغییرالسیاساتالمحاسبیة

 1.02443 3.1290 5.00 1.00 31 .تحتوىالقوائمالمالیةعلىإیضاحاتوجداوإلضافیةومعلوماتمالئمةلحاجاتالمستخدمین

یمكنإجراءالمقارنةللقوائمالمالیةلفترةمالیةمعینةمعالقوائملفترةمالیةأخرىلنفسالشر

 .كة
31 2.00 5.00 3.6129 .66720 

المحاسبیةحسباألھمیةالنسبیةلطبیعةأعمااللشركةوظتراعىجمیعالخصائصللمعلومات

 .روفھاالخاصة
31 2.00 5.00 3.4194 .80723 

 1.25724 3.2258 5.00 1.00 31 .یؤثرالدخلمنالنشاطالغیرعادىعلىاتخاذالقراراتاالستثماریة

 97936. 3.3226 5.00 1.00 31 توفرالشركاتالمدرجةبالسوقمعلوماتعناالحتیاطیات

 1.03902 3.2903 5.00 1.00 31 .المدرجةبالسوقمعلوماتعنالمخصصاتتوفرالشركات

 1.06761 3.8387 5.00 1.00 31 .فیاتخاذقراراتاالستثمار ( نفسیة،اجتماعیة،شخصیة ) ھلتعتمدعلىعوامألخرى

یوجدلدیكألمامبطرقونوعیةإلفصاحعنالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةعندعملیةات

 خاذالقراراتاالستثماریة
31 1.00 5.00 3.7742 1.05545 

 1.02443 3.8710 5.00 1.00 31 یتغیرقراركاالستثماریإذاوجدبندأوأكثرمنبنودالقوائمالمالیةالتمثاللصدقفیالعرض

Valid N (listwise) 31     

 
  

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

القوائمالمالیةكفایةالمعلوماتالتیتتضمنھا

 : فیاتخاذقراراالستثماري
31 2.0 4.2 3.281 .5270 

Valid N (listwise) 31     

 
  :مصادر المعلومات التي تساعد  في اتخاذ قرار االستثماري : ثالثا 

 
 .استخدامالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةللمقارنةبینبدائالالستثمارالختیارالبدیالألفضل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 12.9 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة

 51.6 38.7 38.7 12 بدرجةمتوسطة

 80.6 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرةجدا
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Total 31 100.0 100.0  

 

 
 اتخاذالقراراالستثماریھونصائحالوسطاءمنأھممصادرالمعلوماتفی

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 35.5 35.5 35.5 11 بدرجةضعیفة 

 48.4 12.9 12.9 4 بدرجةمتوسطة

 74.2 25.8 25.8 8 بدرجةكبیرة

 100.0 25.8 25.8 8 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 مصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھونصائحاألقرباءواألصدقاءمنأھم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 48.4 38.7 38.7 12 بدرجةضعیفة

 67.7 19.4 19.4 6 بدرجةمتوسطة

 87.1 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرة

 100.0 12.9 12.9 4 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 

 

 

 
 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالنشراتالخاصةبالسوق

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 32.3 29.0 29.0 9 بدرجةضعیفة

 77.4 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 96.8 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
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 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذقراراالستثماریھواإلشاعات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 16.1 16.1 16.1 5 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 61.3 45.2 45.2 14 بدرجةضعیفة

 83.9 22.6 22.6 7 بدرجةمتوسطة

 93.5 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرة

 100.0 6.5 6.5 2 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالقراراتالحكومیة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة 

 51.6 41.9 41.9 13 بدرجةمتوسطة

 74.2 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرة

 100.0 25.8 25.8 8 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

 
 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالمجالتوالصحفواإلعالنات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 12.9 12.9 12.9 4 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 41.9 29.0 29.0 9 بدرجةضعیفة

 77.4 35.5 35.5 11 بدرجةمتوسطة

 96.8 19.4 19.4 6 بدرجةكبیرة

 100.0 3.2 3.2 1 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
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 .المعلوماتالتیتعكسھااإلیضاحاتالمتممةللمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةتعتبرمساعدةفیعملیةاتخاذقراراالستثماري

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 9.7 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 16.1 6.5 6.5 2 بدرجةضعیفة

 61.3 45.2 45.2 14 بدرجةمتوسطة

 90.3 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرة

 100.0 9.7 9.7 3 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .  التحلیاللمالیللمحتوىللتقاریرالمالیةمھمفیالقراراالستثماري

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 38.7 38.7 38.7 12 بدرجةمتوسطة 

 74.2 35.5 35.5 11 كبیرةبدرجة

 100.0 25.8 25.8 8 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

  

  

  

  

  

  

 
 .منأھممصادرالمعلومات (المیزانیةالعمومیة ) تعتبرقائمةالمركزالمالي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفة 

 9.7 6.5 6.5 2 بدرجةمتوسطة

 71.0 61.3 61.3 19 بدرجةكبیرة

 100.0 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
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 .تعتبرقائمةالدخلمنأھممصادرللمعلومات
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 22.6 22.6 22.6 7 بدرجةمتوسطة 

 71.0 48.4 48.4 15 بدرجةكبیرة

 100.0 29.0 29.0 9 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .تعتبرقائمةالتغیراتفیحقوقالملكیةمنأھممصادرالمعلومات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 16.1 16.1 16.1 5 بدرجةمتوسطة 

 77.4 61.3 61.3 19 بدرجةكبیرة

 100.0 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  

 

 
 .تعتبرقائمةالتدفقاتالنقدیةمنأھممصادرالمعلومات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 3.2 3.2 3.2 1 بدرجةضعیفةجدااومعدومة 

 12.9 9.7 9.7 3 بدرجةضعیفة

 25.8 12.9 12.9 4 بدرجةمتوسطة

 77.4 51.6 51.6 16 بدرجةكبیرة

 100.0 22.6 22.6 7 بدرجةكبیرةجدا

Total 31 100.0 100.0  
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

استخدامالمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالیةللمقارنةبینبدائالالستثمارالخ

 .تیارالبدیالألفضل
31 1.00 5.00 3.5161 1.02862 

 1.23218 3.4194 5.00 2.00 31 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھونصائحالوسطاء

منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھونصائحاألقرباءواألصدق

 اء
31 1.00 5.00 2.8710 1.23131 

 87005. 2.9032 5.00 1.00 31 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالنشراتالخاصةبالسوق

 1.09053 2.4516 5.00 1.00 31 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذقراراالستثماریھواإلشاعات

 98483. 3.6452 5.00 2.00 31 منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالقراراتالحكومیة
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منأھممصادرالمعلوماتفیاتخاذالقراراالستثماریھوالمجالتوالصحفواإلعال

 نات
31 1.00 5.00 2.7097 1.03902 

المعلوماتالتیتعكسھااإلیضاحاتالمتممةللمحتوىالمعلوماتىللتقاریرالمالی

 .ةتعتبرمساعدةفیعملیةاتخاذقراراالستثماري
31 1.00 5.00 3.2258 1.05545 

 80589. 3.8710 5.00 3.00 31 .  التحلیاللمالیللمحتوىللتقاریرالمالیةمھمفیالقراراالستثماري

 68784. 4.1613 5.00 2.00 31 .منأھممصادرالمعلومات (المیزانیةالعمومیة ) تعتبرقائمةالمركزالمالي

 72735. 4.0645 5.00 3.00 31 .تعتبرقائمةالدخلمنأھممصادرللمعلومات

 62905. 4.0645 5.00 3.00 31 .تعتبرقائمةالتغیراتفیحقوقالملكیةمنأھممصادرالمعلومات

 1.01388 3.8065 5.00 1.00 31 .النقدیةمنأھممصادرالمعلوماتتعتبرقائمةالتدفقات

Valid N (listwise) 31     

 
  

  

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

مصادرالمعلوماتالتیتساعدفیاتخاذقراراال

 : ستثماري
31 2.5 4.6 3.439 .5985 

Valid N (listwise) 31     
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وقد تبین ان  Kolmogorov-Smirnovaلتحدید فیما اذا كانت محاور الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي ام ال فقد تم استخدام اختبار 
  .بیانات محاور الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي 

  
 Kolmogorov-Smirnova المحور

Statisti

c 

df Sig. 

 057. 31 155. االستثماري القرار التخاذ المالیة للقوائم المعلوماتي والمحتوى المالیة القوائم أھمیة

 *200. 31 111. : االستثماري قرار اتخاذ في المالیة القوائم تتضمنھا التي المعلومات  كفایة

 200. 31 129. : االستثماري قرار اتخاذ في  تساعد التي المعلومات مصادر

  
  :كالتاليوعلیھ یمكن استخدام االختبارات المعلمیة 

عن الوسط الفرضي محاور الدراسة الختبار ما اذا كان ھناك اختالف ذو داللة معنویة في متوسطات 
  :لعینة واحدة وذلك الختبار  Tتم استخدام اختبار ) 3(للمقیاس 

  ------ والتي تعني عدم وجود الظاھرة في      Ho : µ   ≤  3:      الفرضیة 

 ---والتي تعني وجود الظاھرة في   µ :Ho   3       ضد الفرضیة البدیلة

  

  

  

  

المتوسط   حورالم
  المرجح

االنحراف 
  المعیاري

  القیمة االحتمالیة tقیمة إحصائیة 

 للقوائم المعلوماتي والمحتوى المالیة القوائم أھمیة
 000.  6.501 4927.  3.575  االستثماري القرار التخاذ المالیة

المتوسط   حورالم
  المرجح

االنحراف 
  المعیاري

  القیمة االحتمالیة tقیمة إحصائیة 

 في المالیة القوائم تتضمنھا التي المعلومات  كفایة
 006.  2.973 5270. 3.281  : االستثماري قرار اتخاذ

المتوسط   حورالم
  المرجح

االنحراف 
  المعیاري

  القیمة االحتمالیة tقیمة إحصائیة 

 قرار اتخاذ في  تساعد التي المعلومات مصادر
 000.  2.973 5985. 3.439  : االستثماري
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 لعینة واحدة لمحور tنتائج اختبار ): .....(جدول

 والمحتوى المالیة القوائم أھمیةیتضح لنا وجود اختالف حقیقي لمتوسط محور  tمن خالل نتائج اختبار 
فقد تبین لنا ان ) 3(عن الوسط الفرضي للمقیاس  االستثماري القرار التخاذ المالیة للقوائم المعلوماتي

وھي اقل من مستوى المعنویة ) 0.00(قد بلغت  tالقیمة االحتمالیة المناظرة لقیمة إحصائیة 
 المالیة للقوائم المعلوماتي والمحتوى المالیة لقوائمحقیقیة ل  أھمیةھناك مما یشیر الي ان  %.5المفترض

   ------ فراد العاملین باللدى ا االستثماري القرار التخاذ
 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 والمحتوى المالیة القوائم أھمیة

 القرار التخاذ المالیة للقوائم المعلوماتي

 االستثماري

31 3.575  .4927 .0885 

 القوائم تتضمنھا التي المعلومات  كفایة

 : االستثماري قرار اتخاذ في المالیة
31 3.281 .5270 .0947 

 في  تساعد التي المعلومات مصادر

 : االستثماري قرار اتخاذ
31 3.439  .5985 .1075 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3  

T  Df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 والمحتوى المالیة القوائم أھمیة

 القرار التخاذ المالیة للقوائم المعلوماتي

 االستثماري

6.501 30 .000 .5753  .395 .756 

 القوائم تتضمنھا التي المعلومات  كفایة

 : االستثماري قرار اتخاذ في المالیة
2.973 30 .006 .2814 .088 .475 

 اتخاذ في  تساعد التي المعلومات مصادر

 : االستثماري قرار
4.086 30  .000 .4392 .220 .659 
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Descriptives 
 N Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Mini

mum  

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper Bound 

 المعلوماتي والمحتوى المالیة القوائم میةأھ

 االستثماري القرار التخاذ المالیة للقوائم

 4.3 2.5 3.824 3.390 1040. 4766. 3.607 21 مصارف

 4.2 2.8 4.468 2.532 3043. 6086. 3.500 4 ضمان

 4.2 2.8 4.100 2.927 2281. 5588. 3.514 6 تامین شركات

Total 31 3.575 .4927 .0885 3.395 3.756 2.5 4.3 

 المالیة القوائم تتضمنھا التي المعلومات  كفایة

 : االستثماري قرار اتخاذ في

 4.2 2.0 3.479 2.958 1250. 5728. 3.218 21 مصارف

 3.9 2.7 4.023 2.477 2428. 4855. 3.250 4 ضمان

 3.9 3.1 3.894 3.152 1445. 3540. 3.523 6 تامین شركات

Total 31 3.281 .5270 .0947 3.088 3.475 2.0 4.2 

 قرار اتخاذ في  تساعد التي المعلومات مصادر

 : االستثماري

 4.6 2.5 3.603 3.078 1259. 5770. 3.341 21 مصارف

 4.3 2.8 4.684 2.662 3177. 6355. 3.673 4 ضمان

 4.3 2.8 4.331 2.926 2734. 6696. 3.628 6 تامین شركات

Total 31 3.439 .5985 .1075 3.220 3.659 2.5  4.6 

 
ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 المالیة القوائم أھمیة

 المعلوماتي والمحتوى

 القرار التخاذ المالیة للقوائم

 االستثماري

Between Groups .067 2 .033 .129 .879 

Within Groups 7.216  28 .258   

Total 
7.283 30 

   

 التي المعلومات  كفایة

 في المالیة القوائم تتضمنھا

 : االستثماري قرار اتخاذ

Between Groups .438 2 .219 .776 .470 

Within Groups 7.896 28 .282   

Total 8.333 30    

 التي المعلومات مصادر

 قرار اتخاذ في  تساعد

 : االستثماري

Between Groups .637 2 .319 .882 .425 

Within Groups 10.111 28 .361   

Total 10.748 30    



Abstract 

Accounting information has a major role in supporting the stock market 
efficiency. The investors greatly depend on the information included in 
published financial reports. This information reveal the real picture of the 
income and financial position of the firms listed in stock market. 

The current study aims to determine The extent of investors a awarness of 
the accounting information content in financial reports and it's impact 
on their investing decisions. It also tries to identify their awareness of the 
adequacy and significance of such information and its sources in making 
investment decisions. The population of study was consisted of the investors 
in Libyan stock market of which the sample was selected. 

For the study purpose, and analytical, descriptive, statistical method was 
adopted.  A questionnaire was utilized as a tool of gathering relevant data.  

The study concluded that investors realize the importance and efficiency of 
the financial reports informational content and its effect upon the investment 
decisions. 

The study recommends conducting more research about the informational 
content of financial reports and its impact on banking credit decisions and on 
the report of external auditor. 

The paper also suggests conducting the same study using different tools of 
data collection and statistical techniques. 
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