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 شكر وتقدير 

 

احلمد هلل رب العاملني  والصالة والسالم على سيد املرسلني  حممد  الهيب األمي  وعلى اله  وصخبه 

 أمجعني  أما بعد

لفضل وحده على انجازي  لهذه ا، فله  وتعالي  أتقدم  بالشكر العظيم  هلل سبخانه

الرسالة  وتحملً  مشمة  العمل  علٌها ، وهو  من ٌسر  وسخر  لً كل  ما احتاجه إلتمامها 

 ،فله  منً  الشكر  والثناء كله ، أرجو  أن ٌتمبل  عملً  هذا  خالصاً لوجهه تعالى ،فإنً أتوجه

الذي    الدكتور/ مصطفى بكار  حممود األستاذبالشكر  واالمتنان ألستاذي الفاضل 

تفضل  باإلشراف على هذه الرسالة ، وكان  لً خٌر  ناصح ، وخٌر  موجه ،ودعمنً  بعمله  

وخبرته  بما مكننً من تحسٌن عملً  هذا لٌصل إلى ماهو  علٌه اآلن ، فلن  منً جزٌل  

 .الشكر واالمتنان

الذي شرف دراستً بمبوله   فرج شريعة لألستاذ الدكتور/ بوبكر وٌمتد شكري  وتمدٌري  

ممتحناً  الدكتور/ حسو  أمحد  الدراجيلها ممتحنا داخلٌاً ، ومما  زادنً  شرفاً أن ٌكون 

 .خارجٌاً فجزاهما  هللا عنً كل خٌر 

ٌطٌب  لً أن أعرب عن خالص شكري وتمدٌري  لألستاذة األفاضل والمعٌدٌن  وطلبة  

ة  ، والمشرفٌن على برنامج  الدراسات  العلٌا  بجامعة بنغازي ، الدراسات العلٌا  بمسم المحاسب

 .والى كل من مد لً ٌد العون والمساعدة إلعداد  هذه الدراسة 

وأخٌراً ال ٌسعنً فً هذا  الممام  إال أن  أسجل أسمى آٌات  الشكر والتمدٌر  والعرفان  إلى 

 .جمٌع  أفاد  أسرتً لصبرهم  الدءوب وتشجٌعهم المستمر
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 ملخص  الدراسة

اإلفصاح  المحاسبي عن التنبؤات المالية لمشركات المساىمة من الموضوعات  التي  ُيَعد  
يمة  والمساعدة ماىتمامًا كبيرًا من الكثير من الباحثين ، باعتباره أحد  العوامل  ال تَ يلق

وفعال في ترشيد اتخاذ  القرارات ميم من دور  يؤديولتنشيط سوق األوراق  المالية وما 
في وجود العديد من الصعوبات في  إعداد  التنبؤات  مشكمة  الدراسة وتكمن  االستثمارية ،
البيئة  المحمية لمدراسة ، األمر  الذي  ترتب عميو  انخفاض في مستوى  المالية في 

 اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية في ليبيا .

في اإلفصاح  المحاسبي عن التنبؤات  المالية   أىميةتيدف الدراسة إلى التعرف عمى 
عمى دليل  محمي  والحصول ،قرارات المستثمرين في األوراق المالية بصورة  عامة ترشيد 

 من البيئة  لدعم االستنتاجات  النظرية  لمدراسة بصورة  خاصة.

تستمد الدراسة أىميتيا من الخصوصية التي يكتسبيا موضوع اإلفصاح عن التنبؤات  
المالية ؛ كونو ذا محتوى إعالمي  ميم من شأنو أن  يؤثر عمى أسعار اإلسيم في سوق 

تثمرين عمى اتخاذ قراراتيم االستثمارية المستقبمية بشكل األوراق المالية، ما يساعد المس
 رشيد.

الحديث الذي  يعتمد تبنت  الدراسة  المنيج  االستنباطي  االستقرائي ، المنيج  العممي  
واالستقراء ، وىو  المنيج  الذي  استخدام من  ،االستنباط ين ميمين ىما :عنصر عمى 

، 1973ت  المتحدة األمريكية  منذ إنشائو  في قبل مجمس معايير المحاسبة في  الواليا
 كما استخدم أيضًا عمى نطاق واسع  بالجامعات الميبية خالل العقد الماضي.



 ي
 

من   ،كوسيمة  لجمع البيانات الالزمة  لمجزء العممي لمدراسة  ةانبتم استخدام  االست
وشركات  ،ةفي المصارف التجاري ينن العامميمن المستثمر مجتمع  الدراسة المتكون 

أعضاء ىيئة و الوساطة المالية بالمنطقة الشرقية،أمين، والضمان االجتماعي ، وشركات الت
  ينالمسجم  ينوالمراجع  ينالمحاسبو التدريس بقسمي  المحاسبة والتمويل  بجامعة بنغازي ،

دارة الرقابة عمى المصارف والنقد حتى تاريخ   ،بسوق األوراق المالية  . 31/10/2015وا 

إلجراء اختبارات  اإلحصاء  ؛زم  اإلحصائية  لمعموم االجتماعية حكما استخدم  برنامج  ال
 الوصفي واإلحصاء االستنتاجي  لتحميل  البيانات  التي تم جمعيا.

بينت نتائج الدراسة أىمية  اإلفصاح  المحاسبي عن التنبؤات المالية  في ترشيد القرارات  
تأثير كل من شكل ونوعية  وتوقيت  ودقة و لمالية ، االستثمارية في سوق األوراق ا

جوىريًا موجبًا عمى القرار االستثماري في سوق  اً اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات تأثير 
 المال الميبي.

كما بينت نتائج  التحميالت اإلحصائية  أيضا أن  االستنتاجات  العممية  لمدراسة  متطابقة 
 .مع استنتاجاتيا  النظرية

ت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:و ضرورة  قيام  الشركات الميبية  توصم
المقيدة بالسوق المالي باإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية ،ضرورة  العمل عمى 
إصدار إرشادات محاسبية  بشأن كيفية إعداد التنبؤات المالية ،وتحديد الوسائل واألشكال 

لبيئة المحمية ،ضرورة قيام نقابة المحاسبين  والمراجعين الميبيين المختمفة ليا بما يتالءم ا
 بإعداد  معيار لالفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية .
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 :مقذمت 1-1

مماسبة  ػػػػ  مم ػػػػدكرم منهػػػػ متػػػػكفرإمماسكةػػػػداتمماادتةػػػػ د  مم مة ػػػػثمإدارةفػػػػلمةب  ػػػػ مممبهػػػػـتقػػػػـك

كاس هػػ تممكتػػزكدمماأفػػرادممم ت ػػهـممفػػلمتك  ػػرمماسقػػراراتمماا ػػت ب ر     ػػ  م ماستػػلمماسبع كبػػ تمماأ

كاسعبػػػ امممم ك هػػػ تمماستبك ػػػؿمم  ػػػكاامماسع ب ػػػ مم هػػػ مم كمخ ر هػػػ ممك س هػػػ تمماسةككب ػػػ م اسبخت فػػػ 

 بع كبػػػػػ تممت ػػػػػػ ةدذـممفػػػػػلماتخػػػػػػ ذممدػػػػػراراتهـمماادتةػػػػػػ د  مم مكا فةػػػػػػ حمممم؛كاسبة  ػػػػػ فمماسبػػػػػػ س  ف

اسك ػػػػػ   مماسر   ػػػػػ  ممكاأداةماسفع سػػػػػ مم  ةػػػػػ ؿممنتػػػػػ   ممت ػػػػػؾماأةػػػػػداثممسهػػػػػ اامممم عػػػػػد م ػػػػػ لمماسبة 

م(م.م2011).ماسترك كماسب تخدب فممسدةـممدراراتهـم

ماسة ك ػػ ممكاسبهبػػ مماستػػلمادػػتماذتب بػػ نمماسبكضػػكة تا فةػػ حممفػػلمماستقػػ ر رماسب س ػػ ممبػػفممم عػد م

ر  مماستػػلمتكفػػؿمماأداامماأب ػػؿماسبع كبػػ تمماسضػػركمةػػفمة ػػثمم ع ػػرممم اتماأخ ػػرةك  ػػرانممفػػلماس ػػنكم

ك عنػلمذسػؾممك ػكبممةػرعممبع كبػ تمت ػبتمم ػ ستن  م  ت  ذػ تماستكز عػ تمم مأ ػكاؽممر سماسبػ ؿ

ما  راداتمماسب تق    ممس شرك ت.مم رمغكتكاخت ؼممم اسب تق    

كبػ تمماستػلمتعػدممبف ػدةممبعظـممبف ذ ـمما فة حممة ىمتزك دمم ب عمماسف ػ تمم  سبع متكتركزمم

ذمم فمد  ـمماسشرك مم نشرمبع كب تممتفة    ممكك  رةممإفلمماتخ ذماسقراراتمماا ت ب ر  مماسرش دةمم م

ك  دلممفلمممم دكفمم فم ككفممسه ممبعنىممكداس ممم  دلمإسىمض  عمماسبع كب تمماسبهب ممكاسبف دة

م(.م2010)دسكؿمماسكدتممذاترممإسىمتض  ؿممبتخذممماسقرارمم  ض 

راامتط سػػػػبم بز ػػػػدممبػػػػفمآا فةػػػػ حمةػػػػفماسبع كبػػػػ تمماسبة  ػػػػ   ممظهػػػػرتممم نػػػػ انمة ػػػػىم ذب ػػػػ م

كبػفم ذبهػ مما فةػ حممم ت ؾماسكاردةمم  سقكا ـماسب س  مماستق  د  غ رمما فة حمةفمبع كب تمم خرلم

نكفمدا ب ممبفمةدـممتب  ؿمر سماسب ؿمم ع م  كاؽم مإذممإفممبتخذمماسقراراتمفلاسب س  ةفماستن  اتم

 ػ  رم ػ   نمفػلممكفػ اةمم ػكؽمر سماسبػ ؿمم مبد رمماسشرك تماسب  ذب مم مبػ مماسبع كب تم  نهـمك  ف
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     ػػ ممفػػلمكفػػ اةمم ػػكؽم امم ػػ ككفممسػػرمآ ػػ ر ممتكبػػفم ػػـممفػػزفماسبز ػػدممبػػفما فةػػ حممةػػفماستن ػػ ا

م.مس ب تبعمماسب ؿممكفلمتخة صممكؼاممس بكاردماادتة د  مماسبت ة مر سم

اسبعػػػػدةمة ػػػػىم  ػػػػ سممافتراضػػػػ تممماسبع كبػػػػ تمماسب س ػػػػ ماسب ػػػػتق    ك قةػػػػدم ػػػػ ستن  اتمماسب س ػػػػ ممم

ت ػػػؾممتةقػػػؽمدكردمفعػػػؿمما دارةمماسبتكدػػػعممةنػػػمم خ ةػػػ مم اةػػػداثمب ػػػتق    ممتتكدػػػعمما دارةمةػػػدك ه 

 نكدذ مبفم ك رم كمكاةدانممم ندانمقكا ـماسب س  مس ضبفماسبع كب تماسب س  ماسب تق    ممتكددمت اافتراض تم

م(م.م2007)اسة زاف.م

ا شػػ رةممإسػػىم فمااذتبػػ ـمم بكضػػكعمما فةػػ حممةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ مم ػػد ممفػػلمنه  ػػ مممك ن غػػل

 بػػػ مف بػػػ م تع ػػػؽم  سكا ػػػ تماسبتةػػػدةماأبر ك ػػػ مفقػػػدم ػػػد مااذتبػػػ ـمم اس ػػػت ن تممفػػػلماسبب كػػػ مماسبتةػػػدةم

 مة ػػػثم ةػػػدرتممذ  ػػػ ما شػػػراؼمكاسرد  ػػػ مممم1973س ػػػ م ػػػن مةػػػفماستن ػػػ اتماسب ما فةػػػ ح بكضػػػكعمم

اسب س ػػ م   نػػ نممت ػػبتممف ػػرمس كةػػداتمماادتةػػ د  مم   فةػػ حممااخت ػػ رمممةػػفماأكراؽمممة ػػىمتػػداكؿ

دسػ  نمممم1986استن  اتمماسب س  م م ـمت مذسؾممإةدارماسب بعماأبر كلمس بة    فمماسق نكن  فممة ـم

م(م.م2007)اسة زافم. مم زةدادممكةرعمماستن  اتمماسب س  م تضبفممإرش داتممبتع ق

كسهذامماسبكضكعم ذب  مفلماس    م منظرانمس تةكؿمبن سشرك تمماسةن ة  ممفلمس    مماسػىمشػرك تم

كخ ةػ مف بػ ممم كز ػ دةمط ػ هـمة  هػ م س بع كبػ تماسبة  ػ   ممةددماسب ػتخدب ف؛بب م دلماسىمازد  دم

ب م تط  رممبػفمكممم2006 ن رار ته م كب م فمد  ـمم كؽماسب ؿمماس   لمم تع ؽم كف اةماسشرك تمكا تب

 خ ػػؽم  سضػػركرةممم؛اس ػػكؽم رماسشػػف ف  مماسبن  ػػ  ممستةق ػػؽمكفػػ اةمبػػفمشػػانه ممتػػكف   نػػ تممكبع كبػػ تم

 كمفػػػلمةػػػكرةمم م ػػػ مت ر خ ػػػ ب ساسبقػػػنفم م ػػػكااممفػػػلمةػػػكرةممدػػػكا ـممط  ػػػ نممبتطػػػكرانممة ػػػىما فةػػػ حم

م(م.2008)استرذكنلمم.ب س  م كمتكدع تمتن  ات

ك بكفماسقكؿم فمذذ ماسدرا ػ متكت ػبم ذب تهػ مأنهػ مت قػلماسضػكامة ػىمبكضػكعما فةػ حممةػفم

 ػػكؽمماأكراؽمماسب س ػػ ممست ػػ فمبػػدلممإفةػػ حمماسشػػرك تمماسب ػػ ذب مماسبدر ػػ ممفػػلمماستن ػػ اتماسب س ػػ م
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 ػ اتممفػلمترشػ دممفةػ حمةػفمت ػؾماستن مكبعرف مم ذب  مما اسب س  ممس ب ت بر فمةفمتن  اته مماس   لمم

مم كاسددػػػ م كاسنكة ػػػ م اسشػػػكؿ رممبتغ ػػػراتمماستن ػػػ اتماسب س ػػػ م)كذسػػػؾممبػػػفمخػػػ ؿممتػػػا م اا ػػػت ب ردػػػرارم

م(ممة ىمدراراتمماا ت ب ر.مكاستكد ت

 مشكهت  انذراست : 1-2

مم سلمماسكفػ ؽمماسب  ذـمبقكب تمماس كماسبة   لمةفماستن  اتمماسب س  ممبكضكعمما فة حممم يعد م

 دااممبه بػػرمم ن ػػ حم مة ػػثم ك ػػدمماتفػػ ؽمةػػ ـمم ػػ فماس هػػ تمماسع ب ػػ مممم كا ػػتبرار ك  ػػ سم ػػ بترم

م كاسعب   ممفلماسدكؿماسبخت ف مة ىم ذب  مما فة حممةفماستن  اتمماسب س  ممسدةـم كؽممر سماسبػ ؿ

دةػـمكتنشػ طممس ػكؽمر سممضػبن  نممة  ػرك ذبمماا ت ب رممفلماأكراؽماسب س   ماأبرمماسػذمم ترتػبم

م(مم1991)سطفلمم.اسب ؿم

كب م   رماسبةتكلمما ة بلممسهذ مماستن  اتمماسب س  مماسبنشكرةممة ىم  ػع رمماأكراؽمماسب س ػ مم

فمذػػذ ممأمم كذسػػؾممفػػلممبنفعػػ ممذػػذ ماستن ػػ اتممفػػلمتنشػػ طمم  ػػكاؽممر سماسبػػ ؿمم فػػلم ػػكؽمماسبػػ ؿ

 فممكاسبػػػػػػرتق  فممفػػػػػػلممتق ػػػػػػ ـمماأداامماسب ػػػػػػتق  لممس كةػػػػػػداتماستن ػػػػػػ اتممتف ػػػػػػدمماسب ػػػػػػت بر فمماسةػػػػػػ س 

ة ػد مم.ب م ػنعكسمم  ػر ممة ػىم  ػع رمماأكراؽماسب س ػ مماسبتداكسػ ممفػلم ػكؽمر سماسبػ ؿماادتة د  م

م(م.م2006)

سبة  ػ لمماسبتع ػؽمم بكضػكعما فةػ حممةػفماستن ػ اتماسب س ػ ممإسػىمك ػكدماسعد ػدماك ش رماسفكرم

اسبهن ػػ مماستػػلماذتبػػتمم زةػػدارمم عػػعماسبعػػ   رممكا رشػػ داتمماستػػلمسه  ػػ تم تمكابػػفمذػػذ ماسبنظبػػ

ة ػػثمم مكبرا عتهػػ ممبػػفمن ة ػػ م خػػرلمم ةػػدادمذػػذ مماستن ػػ اتممكا فةػػ حممةنهػػ ممبػػفمن ة ػػ زتتع ػػؽم 

كف ةؿممفػلمترشػ دممهـببفمدكرمممت د راسب س  ممكب مم تفؽممغ س   مماأطراؼمة ىمم ذب  مماستن  اتم
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إضػ ف  ممتػ دلمبنػ فعممخػ ؿممتكف رذػ مسبع كبػ تممبػفاا ت ب ر  ممكب م ترتبممة  ه مماتاسقرارمماتخ ذ

مخ ط  م.إسىمتخف عممبخ طرماتخ ذممدراراتمما ت ب ر  م

ك ر ػػػعمماذتبػػػ ـمماسبنظبػػػ تمكاسه  ػػػ تماسبهن ػػػ مم بكضػػػكعما فةػػػ حمةػػػفماستن ػػػ اتماسب س ػػػ ممإسػػػىم

كغ ػػػػرذـممبػػػػفمكاسبة  ػػػػ فماسبػػػػ س  فممم اسبػػػػرتق  ففمكماسب ػػػػت بر فمماسةػػػػ س  مز ػػػػ دةمماسط ػػػػبمة  هػػػػ ممبػػػػف

مب تخدبلمماسقكا ـماسب س  مم.م

ـ ممترشػػ دممدػػراراتمماسبتكدػػعممس  ػػهـم ماسب ػػت بر فمة ػػىمماستن ػػ مم  س ػػعرماستن ػػ اتممت ػػ ةدممذػػذ م  ػػ

ا ػػتخداـمذػػذ مماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممبػػفمماسبة  ػػ فممممفضػػ نمةػػففػػلماأكراؽماسب س ػػ م مذػػذاممماا ػػت ب ر

م(م.م2007)اسة زافم.ةدادممتن  اتهـمم شكؿم فضؿمك دؽمفلمإ

كدػػػدمتزا ػػػدماذتبػػػ ـمماس ػػػ ة  فممكاس هػػػ تماستنظ ب ػػػ ممفػػػلماسفتػػػرةماأخ ػػػرةمم  سبع كبػػػ تمماسب ػػػتق    مم

ة ػثمةظػلمبكضػكعما فةػ حمم(م.م2002)اسد  ػطلم.م ةف مة ب ممكاستن  اتماسب س  م ةػف مخ ةػ 

بفماس ه تماسبهن  م زةػدارماسعد ػدمبػفما رشػ داتمكاسبعػ   رمممماسعد دمم  ذتب ـةفمماستن  اتماسب س  م

اسبتع ق مم   فة حممةفماستن  اتمماسب س  م م   ض ف مإسىمد  ـمماسك  رمبفماس  ة  فم زةدارماسعد دم

بفماسدرا  تمكاس ةكثمماسبتع ق مم تػا  رما فةػ حمةػفماستن ػ اتماسب س ػ ممة ػىم  ػع رماأ ػهـمكة ػىم

مر فمكاسبة   فمماسب س  فماستلم ذبه م:دراراتماسب ت ب

(hirst et ai (1999م(ممم2010مدسكؿم م2007اسة زافم مم2006ة د م م2002اسد  طلم) ممم

كدػػدم كضػػةتمنتػػ   مذػػذ ماسدرا ػػ تم ةػػف مة بػػ م فما فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ مسػػرمممتػػا  رمم

  نتمنت   مذػذ ماسدرا ػ تم  ضػ مماسب ت بر فمبفمخ ؿمتا  ر مة ىم  ع رماأ هـم كب ممتة ىمدرارا

بػػ م ػػ  رممة ػػىماسقػػرارمم؛بةتػػكلمما ة بػػلممسهػػذ ماستن ػػ اتمة ػػىم  ػػع رماأ ػػهـ ك ػػكدمتػػا  رمدػػكممس

ماا ت ب رمممسدلماسب ت بر.مم
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فػػػلمفػػلمترشػػػ دمماسقػػراراتمماا ػػػت ب ر  مممكدكر مم  ذب ػػػ ممما فةػػ حممةػػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػػ مبػػع

مك ؼومغ رممماس    ماس      فما فة حممةفماستن  اتماسب س  مفلمممن دممن نإام م كؽماأكراؽماسب س  م 

ة ػػػثم شػػػ رتمدرا ػػػ مم مبػػػ م ػػػ  رمم ػػػ   نممة ػػػىمدػػػراراتمماا ػػػت ب رم كتشػػػك رم عػػػعمنػػػكاةلمماسقةػػػكر

إةدادمماستن ػ اتمماسب س ػ ممفػلم عػعمفلمك ف  مإسىمك كدماسعد دمبفماسةعك  تم(مم1993)م كخر ص

استػػػلم ذبهػػ ممةػػػدـمتػػكفرممبع كبػػػ تمب ػػتق    مة ػػػىمب ػػتكلماسقط ةػػػ تممم  ػػ ذب اسشػػرك تماس    ػػػ ماسب

 عػعماسنػكاةلمماسفن ػ م ممكةػدـمةػدـمإبك ن ػ متقػد رمككػذسؾمماسبخت ف م بكفمة ػىم    ػه مماستن ػ مم م

اسةػػػة تمم مكةػػدـمتػػػكف رم   نػػ تمك ب ػػػ مككاضػػة مةػػػفماستقػػد رمة ػػػىممدممدػػدرةماسقػػ  ب فمة ػػػىما ةػػدا

م ععماس نكد.

بػػػػفماأ ػػػػ س بممم  فم عػػػػعماسشػػػػرك تممامت ػػػػتخدـمم   ػػػػ(ممم1993)درا ػػػػ مماسشػػػػر ؼمم نػػػػت كدػػػػدم

فػلمةػددمممم نمكاضػةم نم  س   نػ تمم م   ضػ ف ممإسػىم فممذنػ ؾمنقةػةة    ممكاسر  ض  ممفلماستن ػ مما 

ماسب ذ  فمبة     نممفلمإةدادمذذ ماستن  اتمم.

تكلما فة حمةػفماستن ػ اتمماسب س ػ م فمانخف عممب إسىمم(مم2005)كددمتكة تمدرا  مفكك رم

م كتك فػػ مما فةػػ حاسغبػػكعمفػػلماةت   ػػ تمك ذػػداؼمب ػػتخدبلمماسبع كبػػ تمفػػلمس   ػػ مم ر ػػعمإسػػىم

ستشػػر ع تمماسبهن ػػ ممكاسق نكن ػػ م كغ ػػ بماسػػكةلمم اذب ػػ مكامم كغ ػػ بممبتط  ػػ تما فةػػ حمما    ر ػػ 

مظ ـمماسبهنلمس بة    .اسبع كب تمسب تخدب ه ممكبتخذمماسقرارات مككذسؾمضعؼماستن

(م نػػرممبػػفمغ ػػرمماسب  ػػـممإسػػزاـمماسشػػرك تمماسب ػػ ذب م2008كبػػ م كضػػةتممدرا ػػ ماسترذػػكنلم)

خضػػػ ةه ممس فةػػػصمةػػػفمطر ػػػؽمماسبرا ػػػعمماسخػػػ ر لم اس    ػػػ مم   فةػػػ حممةػػػفمتن  اتهػػػ ماسب س ػػػ م مم كا 

فلمب  ؿممإةدادممم ةمك ف كمخ رمكذكمبك تبماسبرا ع مام تكفرممف ه مم فرادممب ذ كفممم ك رممأفكذسؾم

ماستن  اتماسب س  .
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(مك ػػكدمماسعد ػػدممبػػفماسبعكدػػ تمماستػػلمتعتػػرعمما فةػػ حمم2011كدػػدم  نػػتمدرا ػػ مماستركػػ كمم)

ماسبة   لممةفماستن  اتمماسب س  مم  سشرك تمماسب  ذب ماس     مماسبدر  مم  كؽماسب ؿماس   ل.

ةػػفم ذب ػػ ما فةػػ حمماسبة  ػػ لممدرا ػػ ممممفػػلتكبػػفمفمبشػػك  ماسدرا ػػ مزفػػمك نػػ انمة ػػىمبػػ متقػػدـم

ماا ت ب ر  م  سشرك تماسب  ذب ماس     م.اسقراراتممفلمترش داستن  اتماسب س  م

 هذف  انذراست :أ 1-3

تهػدؼمذػػذ مماسدرا ػػ مإسػىمدرا ػػ مبكضػػكعما فةػ حماسبة  ػػ لمةػػفمماستن ػ اتماسب س ػػ ممفػػلمإطػػ رم

دػػراراتمماسب ػت بر فمفػػلممفػلمترشػ دذػذاما فةػػ حمممم  ذب ػػمس تعػرؼمة ػىمم اس   ػ ماا ػت ب ر  ماس    ػػ 

مكذسؾمبفمخ ؿمتةق ؽماأذداؼماسفرة  ماست س  م:ممم اأكراؽماسب س  

 .مماستن  اتماسب س  م  استعرؼممة ىمبفهـك

 .  استعرؼمة ىممك   ؿمما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س 

 سب س  .استعرؼمة ىماسف  تمماسبخت ف مماسب تخدب مس تن  اتمام 

 ك ذب تػرمفػلماتخػ ذممم ةػفماستن ػ اتماسب س ػ ماستعرؼمة ىمبتط  ػ تما فةػ حماسبة  ػ لمم

 اسقراراتمماا ت ب ر  مفلمماأكراؽماسب س  .

 اسخركجمم نت   ممةب   ممبفمكادعمماس    مماسبة   مت  ػدماا ػتنت   تمماسنظر ػ مس درا ػ مم

م اسبة  ػػ لمةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ كت ػػهـمفػػلمإ ػػرازم ذب ػػ مما فةػػ حممم ةػػكرةممة بػػ م 

 .مكدكر مفلمترش دماتخ ذماسقراراتماا ت ب ر  مفلمس    م ةكرةمخ ة 

 أهميت انذراست : 1-4

 ػػػػػ ه ممبكضػػػػػكعمما فةػػػػػ حممتت ػػػػػتبدمذػػػػػذ ماسدرا ػػػػػ م ذب تهػػػػػ مبػػػػػفماأذب ػػػػػ مماسخ ةػػػػػ مماستػػػػػلم ك

 ػ اتماسب س ػ مبػفماأبػكرماسبة  ػ لمةػفماستنممةفماستن  اتمماسب س  مم مة ثم عدما فة حاسبة   لم
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 مكذسػػػػػؾمسبنفعػػػػػ مذػػػػػذاما فةػػػػػ حمفػػػػػلمب ػػػػػ ةدةممممت ػػػػػدةممسبتخػػػػػذممماسقػػػػػرارافاسه بػػػػػ مكاسضػػػػػركر  مكاسب

اسبتع قػػػػ مم  سشػػػػراام كماس  ػػػػعم كمااةتفػػػػ ظممماا ػػػػت ب ر  ماسب ػػػػتق    مـاسب ػػػػت بر فمة ػػػػىماتخػػػػ ذمدػػػػراراته

اسر   ػلم ػ اتمماسب س ػ ممفػلمماسػدكرمةػفماستنة  ػ لمبكتكبػفممبنفعػ ما فةػ حمماسمم   أكراؽمماسب س ػ 

 ف ػدمماسب ػت بر فمماسةػ س  فمممفمذذاما فةػ حأنظرانممم؛سهذاما فة حممفلمتنش طم  كاؽمر سماسب ؿ

ة ػػىم  ػػع رماأكراؽمم ػػنعكسمكاسبػػرتق  فممفػػلمتةػػب ـماأدااماسب ػػتق  لممس كةػػداتمماادتةػػ د  م مبػػ م

م.س  ماسبتداكس مفلم كؽمر سماسب ؿم اسب

 ػػعم ذب ػػ مذػػذ مماسدرا ػػ ممبػػفمماسة  ػػ ممإسػػىمبعرفػػ مبػػدلم ذب ػػ مماةت   ػػ تمماسب ػػت بر فممكبػػ متن

سهػػػذاما فةػػػ حم ةتػػػىم ت ػػػنىممس  هػػػ تمماسب ػػػ كس ماتخػػػ ذما  ػػػراااتمماس زبػػػ ممس تغ ػػػبمة ػػػىمك فػػػ م

اسشػػرك تممة ػػىما فةػػ حمماسبة  ػػ لممةػػفممكاسعكا ػػؽمماسبتع قػػ مم هػػذاما فةػػ حم مكةػػث مماسبشػػك ت

مر     نمبفماستق ر رماسب س  مماسبنشكرة.ماك ع رمم زانممم سب س  استن  اتما

 مىهجيت انذراست :  1-5

ت نتمذذ ماسدرا  مماسبنه مماسع بلماسةد ثممفلممب  ؿماسبة  ػ  مم كذػكمماسبػنه ماسػذممم عتبػدم

ب  ػسمبعػػ   رممماةتبػد اا ػتن  طممكاا ػػتقراامم مكذػذاماسبػنه مماسػذممم:مذبػ مبهبػ ف فمة ػىمةنةػرم

كراامم قػػػؼاسػػػذمم(مم1973بة  ػػػ  ماسب س ػػػ مفػػػلماسكا ػػػ تمماسبتةػػػدةمماأبر ك ػػػ ممبنػػػذممإنشػػػ  رمةػػػ ـم)اس

ت ػػ عممان ػػ حمدرا ػػ تمماسب  ػػسممبنػػذمذسػػؾمماستػػ ر  م كدػػدمات عػػتمماسدرا ػػ ممذػػذاماسبػػنه ممبػػفمخػػ ؿمم

ماسخطكاتمماست س  م:

 تن ػ اتماسب س ػ مفػلمفماسة ىمتا  رمما فةػ حمماسبة  ػ لمةػمس تعرؼم اسدرا  د   تمبرا ع مم

 مفلماأكراؽمماسب س  م ةكرةمة ب م.دراراتماا ت ب رم
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 ةتبػ دمة ػىم د  ػ تمماسدرا ػ ممستةد ػدمماكذسؾممبفمخػ ؿممام س درا  ما ط رماسنظرمممتكك ف

اسبتغ راتماسبخت ف ماسخ ة م  ستن  اتمماسب س  مماستلم ةتبؿم فمت  رمفػلمدػراراتمماا ػت ب رم

  ةكرةمة ب .مممفلماأكراؽماسب س  

 بػػػفمفػػلمضػػػكاممبتغ ػػػراتمماس   ػػ ماسبة  ػػػ مم درا ػػ مما طػػػ رماسنظػػػرمممس درا ػػ مدرا ػػػ مانتق د ػػػ

ؿم فماستػلم ةتبػاسب س ػ مستةد ػدماسبتغ ػراتماسبخت فػ مماسخ ةػ م ػ ستن  اتم؛م ه منظرماس  ة ػ كم

ةمفػػػػلماأكراؽماسب س ػػػػ ممس شػػػػرك تماسب ػػػػ ذب مماس    ػػػػ مم ةػػػػكرمتػػػػ  رمفػػػػلمدػػػػراراتمماا ػػػػت ب رم

 خ ة .

 ػػػػ تـما ػػػػتن  طمم كمةػػػػ  غ مفرضػػػػ  تممم اسنظػػػػرمماسخػػػػ صم  سدرا ػػػػ ا طػػػػ رمماةتبػػػػ دانمة ػػػػى 

 اسدرا  .

 مكك    مس بعماس   ن تمماس زب مماخت  رمفرض  تمماسدرا  مم ا تخداـماا ت  نم. 

 اسنظر ػػ مم مفػػزذامك نػػتماا ػػتنت   تمممم بق رنػػ مماا ػػتنت   تمماسعب  ػػ ممس درا ػػ مم   ػػتنت   ته

اسنظر ػػ م)ماسفرضػػ  ت(مفػػزفماس  ة ػػ متكػػكفمدػػدم ضػػ فتمماا ػػتنت   تممسعب  ػػ م)اسنتػػ   (مت  ػػدا

مم بػ مةنػدمااخػت ؼاسنظر ػ م ممم ته ة ػ مما ػتنت     ػدمم دس  نمةب   نمبفمكادعماس    ماسبة   

 م. ااخت ؼمفزننرم  بمة ىماس  ةثم فم   فممااخت ؼمبفمك ه منظرذ

 ت :جمتمع  وعيىت انذراس1-6

م كشػػرك تماستػػاب ف فػػلماسبةػػ رؼماست  ر ػػ مم فاسعػػ ب م فبػػفماسب ػػت برمب تبػػعمماسدرا ػػ مم تكػػكف

اسب تبػعممذػذامدرا ػ متتبػكدػدمكشرك تمماسك  ط ماسب س  م  سبنطقػ ماسشػرد   ممم كاسضب فماا تب ةل

تػـممفقػدم ذ  ػ ماستػدر سم ق ػبلمماسبة  ػ  مكاستبك ػؿمم   بعػ م نغػ زمم ب م  سن   مأةض ا  سك بؿم م

م فمم  ػكؽماأكراؽماسب س ػ  اسب ػ  مم فكاسبػرا عممبػفماسبة  ػ  ف% م68اخت  رمة ن مس درا  م ن   م

م%.68 ن   ممبنهـمتـماخت  رمة ن مس درا  مفقدمزدارةماسرد   مة ىماسبة رؼمكاسنقد مم ب ماسبة   كف
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 طرق جتميع انبيبوبث:1-7

تمماس زبػػ مماخت ػػ رماسفرضػػ  تممبػػفمة نػػ ممست ب ػػعماس   نػػ مم تػػـما ػػتخداـمما ػػتب رةماا ػػت  ن

ماسدرا  .

 األسبنيب  اإلحصبئيت  املستخذمت  يف حتهيم  انبيبوبث  : 1-8

)مكذسػؾممممـمما ةة    ماا تب ة  م  ػرااماخت ػ رم سفػ مكركب ػ خمزمةتـما تخداـمم رن ب مماس

 تعػػػرؼمة ػػػىمماات ػػػ  مم)مسماسكةػػػفلممكما ةةػػػ ا(م اخت ػػػ رمبػػػدةمبةػػػداد  ممك  ػػػ تمد  بػػػ ماا ػػػت  ن

ااخت فػػػ تمم)مس تعػػػرؼمة ػػػىماسب بكةػػػ م كمماسعػػػ ـمم    ػػػ تمماسب ػػػت ك  ف(مما ةةػػػ اماا ػػػتنت  لم

خ رانماخت  رماسفرض  تممة ىماسنةكمم %(مكم5اس كذر  م  فماسب بكة تمماأخرلمةندمب تكلمبعنك  م

ماسكاردممتفة  نم  سفةؿمماسخ بسممبفماسدرا  .

 ت : تقسيمبث انذراس 1-9

تضػػبفمماسفةػػؿماأكؿمبقدبػػ ممة بػػ مفةػػكؿم مكدػػدممم سقػػدممتػػـممتق ػػ ـماسدرا ػػ ممإسػػىمخب ػػم

 ػػ مماسبت عػػ مفػػلمذػػذ ممكنػػكعمماسبنه م ك ذب تهػػ مم ك  ػػ فم ذػػدافه مم كبشػػك  مماسدرا ػػ مم ةػػفماسبكضػػكع

 هػػػذاماسبتع قػػػ مممفتضػػػبفمبرا عػػ مم د  ػػػ تمماسدرا ػػ مماسفةػػؿمماس ػػػ نلمكاس  سػػثممكاسرا ػػػعاسدرا ػػ م م بػػػ م

تنػ كؿمماسفةػؿمماسخػ بسم  غ ممفرض  ته م مكبػ مكةمم اسنظرمممس درا  مكتكك فما ط رمم اسبكضكع

كتة   هػػػػ مم  أ ػػػػ كبمما ةةػػػػ  لمت ب ػػػػعمماس   نػػػػ تماس زبػػػ ماخت ػػػػ رمفرضػػػػ  تمماسدرا ػػػ مكاأخ ػػػرم

م.اسكةكؿممسة  غ م ذـمماسنت   ممكاستكة  تممسهذ ماسدرا  ممـ ماسبن  بم مم يم

م

م
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 : وشأة  اإلفصبح احملبسبي:  1--2

استةػػػػكؿمنت  ػػػػ ممةػػػػفماسبع كبػػػػ تمفػػػػلماس   نػػػػ تماسب س ػػػػ ماسبنشػػػػكرةمما فةػػػػ حم ػػػػدتم ذب ػػػػ اتزم

مببػػ ماس ػػت ن   تذسػػؾمةنػدب متةكسػػتماسبة  ػ  مبنػػذم دا ػ مكمم استػ ر خلماسػػذممةػدثمسكظ فػػ ماسبة  ػ  

ف ػػػدخكؿمذػػػذ ماسةق ػػػ مم بػػػ م عػػػرؼم بػػػدخؿماسب ػػػتخدب فمإسػػػىبػػػدخؿماسب ك ػػػ مم ط ػػػؽمة  ػػػرماس ػػػ ة كف

است ر خ ػػ متةكسػػتماسكظ فػػ ماسبة  ػػ   مبػػفماسترك ػػزمة ػػىمدكرذػػ ماسر   ػػلماسػػذممك نػػتمت د ػػرمكنظػػ ـم

إسػػىماسترك ػػزمة ػػىمدكرذػػ ماس د ػػدمكنظػػ ـمم؛غ  تػػرماأ   ػػ  مةب  ػػ مبةػػ ستماسب ػػ ؾم سب ػػؾماسػػدف تر

م(.332:م2004بطرم)م.تكف رماسبع كب تماسبن    مسةنعماسقراراتم اأ    غ  ترمم س بع كب ت

كدكرذػ مم كاسبضػ ر  ممفػلم  ػهـمماسشػرك تمم خرممك فممسز  دةمة ـماا ت ب راتآبفم  نبم

مم فلمز  دةماسط بمة ىماسبز ػدمبػفما فةػ حم.مكبػ مكػ فممستعػددمماأطػراؼمماسب ػتف دةممفػلماسشػرك 

ةظػ ـممفػلمنشػكاممدكرهمم؛نش طمماسشػرك مرت   سكك  هـمما دارةمكتمم ك خ ة ممك رةمةددماسب  ذب ف

ملىم ػػػعإسػػػمم1973-ـم1933ا فةػػػ حم.مكدػػػدم دلممتفػػػ دـم زبػػػ مماسك ػػػ دمماسك  ػػػرممخػػػ ؿماسفتػػػرةم

تكػكفم    ػ نمسصفةػ حماسبة  ػ لممبػعمم ةفمب  دئممبة     ممبق كس اسه   تماسبة     ممس  ةثم

ـم كػػػػدماسبعهػػػػدمماأبر كػػػػلمس بة  ػػػػ  فمم1933نػػػػذمةػػػػ ـمفبم استرك ػػػػزمة ػػػػىمب ػػػػد ما فةػػػػ حماسك بػػػػؿ

ب ػد ما فةػ حمماسشػ بؿم كماسك بػؿ مكب ػد مم:اسق نكن  فمة ىمضركرةماستزاـمبهنػ ماسبة  ػ  مم ب ػد  ف

(م  ستعػػػػ كفمبػػػػعمماسبعهػػػػدمممSEC)مممماأبر ك ػػػػ مماس  ػػػػ تم مكبػػػػ م فمس نػػػػ م كرةػػػػ ماأكراؽماسب س ػػػػ 

تع  ب تهػػػ ماسب زبػػػ مس شػػػرك تماسب ػػػ ذب مماسبتع ب ػػػ مفػػػلمةػػػدرتم اأبر كػػػلمس بة  ػػػ  فماسقػػػ نكن  فم

م(م.23:22م:م2008)ة شكرم.اس كرة م براة ةما فة حمماسش بؿ
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ككػذسؾمم كاأزب تمماادتةػ د  م كفلمضكاممب م  ؽمن ةظمم فمظهكرماسشرك تماسب  ذب 

شػكاممب ػػد مإظهػ رمكتقػد ـمماسبع كبػ تمإسػىماسب ػػتخدب فم شػكؿمةق قػلمكػ فمسػرمماسػػدكرماسك  ػرمفػلمن

مكتعز زم ذب ترم.مم ا فة ح

 :   احملبسبي : تعريف اإلفصبح 2-2

اأةبػػ ؿم نتػػ      ةػػ ؿ اسفع سػػ  كاأداة Kاسر   ػػ   اسك ػػ    اسبة  ػػ ل ا فةػػ ح  عػػد م

  كاستبك ؿ. اا ت ب ر  ب  ات اسبتع ق  خةكة   دراراتهـ دةـ فل س ب تخدب ف

ف رماسبع كبػػػػػ تمكاس   نػػػػػ تمماسبة  ػػػػػ   ما فةػػػػػ حماسبة  ػػػػػ لمفػػػػػلمتػػػػػكمسػػػػػذسؾمم ظهػػػػػرمدكرمم

م(.م2:مم2009)اسع كؿمم.اسضركر  مماسش ب  ممستةق ؽمماسف  دةماسبر كةممسب تخدب ه م

ما فة حمماسبة   لمم عدةممتع ر ؼم ذبه م:مكفمتن كؿمماسكت بممكاس  ة 

فبػػػػنهـممبػػػػفمةػػػػرؼما فةػػػػ حمام انػػػػرممكشػػػػؼماسقػػػػكا ـمكاستقػػػػ ر رمماسب س ػػػػ ممةػػػػفماسبع كبػػػػ تمم

فػلمضػكامماسقكاةػدممكاسب ػ دئمممم  ة ػثمامتكػكفممبضػ   مم سب ػتخدبلمماسقػكا ـماسب س ػ مم ضركر اس

م.م)م47م:م1995)اسة  فمكآخركف.مام اسبق كس مة ب

استػػػػلمتهػػػػدؼممإسػػػػىمماسبهبػػػػ كذنػػػػ ؾمبػػػػفم ػػػػرلم فماما فةػػػػ حمم ةػػػػدمماسبعػػػػ   رمماسبة  ػػػػ   مم

اسةػػػكرةماسب  بػػػ م مكفػػػلماسكدػػػتمتكةػػػ ؿمماسبع كبػػػ تماستػػػلمتنػػػت ممةػػػفماسق ػػػ سماسبة  ػػػ لممفػػػلم

طػراؼمماسب ػتف دةم مكذسػػؾمسألمم ك  سقػدرماسبط ػكبمبػفماسبع كبػ تمماسبػرادما فةػ حمةنهػم اسبن  ػب

م.(مم59م:2005)اسق ضلمم.فلمضكاماةت    تهـمبفماسبع كب ت

(مام فمما فةػػ حمم شػػ رممإسػػىماسبع كبػػ تماسب س ػػ مفػػلمم490-489م:م2005)ك ػػرلممسطفػػلم

مم فقطمم  سقكا ـمماسب س  م مإذم خػتصما فةػ حم  سبع كبػ تماسبقدبػ مانمكس سمبةددمم ه استق ر رم ك ب 

ب ػػؿممم ستقػػد ـماسبع كبػػ تماسب س ػػ م  كماأ ػػ س بمماسبكب ػػ مماأخػػرلم  ػػكاامفػػلماسقػػكا ـماسب س ػػ مذاتهػػ 
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كاسقػكا ـمم إةػدادماسقػكا ـمماسب س ػ مستػ ر  ممكاسبع كب تمةفماأةداثمماست س ػ مم اسب ةظ تمماسه بش  

م اسبنشػاةممم نشػط كتقر ػرممبرا ػعمماسة ػ   تممكاستة ػ  تم دارةمم كاسكشكؼماسب ةق ممم ا ض ف  

مكاستن  اتمماسب س  .م

ا فةػػػ حماسبة  ػػػ لممة ػػػىم نػػػرمماسعب  ػػػ مماسبنه  ػػػ مماسخ ةػػػ ممككػػػذسؾمم عػػػرؼمما فةػػػ ح

مم.فػلماستكد ػتمماسبن  ػبمبػفمخػ ؿماسنشػرم ػتخذمبع كبػ ك عؿماسقػراراتمماستػلمم  تكف رماسبع كب ت

م(.م3م:2009)اسرش دم

ضػركرةمم فمتكشػؼمممة ػىركػزتمماسبػذككرةكفلمضكامبػ م ػ ؽمن ةػظم فم ب ػعمماستعػ ر ؼمم

اسقكا ـمكاستق ر رماسب س  مةفماسبع كبػ تماسضػركر  مكتقػد ـمذػذ ماسبع كبػ تممإسػىمب ػتخدب ه م هػدؼم

 ػػػؽمماأذػػػداؼمماسبر ػػػكةم ط  عػػػ م ةبػػػ ؿمماتخػػػ ذماسقػػػراراتماسبن  ػػػ  ممكستةقمبػػػفتبك ػػنهـمكب ػػػ ةدتهـم

مذذ ماسشرك تم.

كسعؿم ذـمماأ   بمماستلمتعكدمإسىمز  دةم ذب  مما فة حممفلماس   ن تمماسب س  ممس شػرك تم

ماسب  ذب مةد   نمب م  لم:م

  دارات ب ررات ذن ؾ   ؽ سـ ة ث  اسب ت بر ف ةقكؽ سضب ف تشر ع ت إةدار 1- 

 بةػ ست ةب  ػ مة ػى اسةػرص  ة ػ  اسبع كبػ ت ةػف ا فةػ ح بػف س تهػرب اسب ػ ذب  اسشػرك ت

 .اسب  ذب ف

ماستػل س ػكا ت كفقػ نمم ةػفماس   نػ تما فةػ ح كدكاةػد شػركط ة ػث بػف اسب ػ ذب  اسشػرك ت استػزاـ 2- 

 اسبنشكرة اسب س   اس   ن ت فل اسبع كب ت ةف ا فة ح فااأبر ك  م ش اس كرة  س ن  تةدرذ 

م. اسب  ذب  س شرك ت
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 فل (ماسبتع ؽم   فة حم5اسبع  رماسبة   لممردـم)  زةدار اسدكس   اسبة     بع   ر س ن  مد  ـ -3

(مم1اسػدكسلماأكؿمردػـم) اسبع ػ ر ةػؿمبة ػرمما فم اسػذم  اسخ ةػ م  سشػرك تماسةػن ة  م اس   نػ ت

ك ةػ تمم ػػ رمماسبفعػكؿمة ػػىممـ1997سبعتبػدممبػفمب  ػػسممس نػ مماسبعػػ   رممفػلممشػهرمتبػػكزما

 كب م عدمذسؾ.م1998امبفم كؿمتبكزاشرك تم د اسب س  مسمماس   ن ت

 أهميت اإلفصبح  احملبسبي : :  3--2

ة ػثم عبػؿممة ػىمتػكف رمممم؛ ذب ػ ممك  ػرةممفػلماستقػ ر رماسب س ػ ما عدما فة حمماسبة   لممذ

مم.اسبع كب تمماس زب مسب  ةدةممب تخدبلمماس   ن تمة ىماتخ ذمماسقراراتماسبن    

(م ذب ػػػػ مما فةػػػػ حممفػػػػلماستقػػػػ ر رماسب س ػػػػ ممس شػػػػرك تممم154م:2002)اسخط ػػػػبمفممكدػػػػدم ػػػػ  م

 ةػ ب  تشػكؿ ة ػث     ػد  م فػل اسبهبػ  اسقط ةػ ت بػف تعػد اسةػن ة   اسشػرك ت  ف فػلماسةػن ة  

 ة دتهػ  خػ ؿ بػف كذسػؾ  كاادتةػ د اا ػت ب ر فػل اس قػ  ة ػى كتقػكـ   اأةبػ ؿ فػلمازدذػ ر بهبػ 

 ة  هػ   اسبفركضػ  كاأنظبػ    ستشػر ع ت تق ػدذ  خػ ؿ كبػف   كاسةككب ػ  ة اسبشػرم   سه  ػ ت اسك  قػ 

اسقػراراتم سبتخػذم س بع كبػ ت اسبهبػ ماسبةػ در بػف اسةػن ة   س شػرك ت اسب س ػ  اس   نػ ت سػذسؾمتعػد

اسبػ سلم اسبركػز تق ػ ـ فػل اادتةػ د   اسقػرارات بتخػذم اسكػ فل ا فةػ ح   ػ ةد ة ػث اادتةػ د   

اسخ ةػ ماسبرت طػ م كاسب ػزات اسبكاةػف ت كفهػـ   اسشػرك ت ذػذ   هػ  تقػكـ استػل زاتن ػ  كا كاأةبػ ؿ

م.  هذاما فة ح

 طر ػؽ استبك ؿمةػف إسى اسب  ذب  اسشرك ت ة    ازد  د خ ؿ بف ا فة ح  ذب   كتظهر ذذا

دارةم       نم شرط نم  عد ف  فة ح  اسب ؿ   كاؽ   ػؾت ة ػى تشرؼ ب  كغ س   كف   ب ؿ  كؽمستا  سمكا 

ماسشػرك ت ةككب   ش ر  ك بهن   ذ   ت اأ كاؽ  تةػددذ  استػل اأ   ػ   اسقكاةػد  زت ػ ع اسبتع ب ػ  ت ػـز

مسدلماسب تخدب ف. بةداد   اسبنشكرة اسب س   استق ر ر تكت ب ةتى اسبهن 
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 : اهلذف  مه اإلفصبح  احملبسبي : 2-4

بماستضػػ  ؿمفػػلمةػػرعم هػػدؼما فةػػ حماسبة  ػػ لم شػػكؿممةػػ ـممإسػػىمإزاسػػ مماسغبػػكعم مكت نػػ

اسبع كب تمكاس   ن تماسب س  م مكذسؾممسب  ةدةممبتخذممماسقراراتممة ىماتخ ذمدػراراتمم ػ  ب ممب ن ػ مم

م(م.مممم19م:م2009)اسشه  لمم.ة ىمبع كب تممدد ق 

كبػػػ م  ػػػ ةدمما فةػػػ حممةػػػفماسبع كبػػػ تممة ػػػىمتخفػػػ عممدر ػػػ ممةػػػدـماستاكػػػدمماستػػػلمتةػػػ طمم

مم اسخ ةػػ مم هػػممتاؼمماسبخت فػػ مماستػػلمتهػتـمم  سشػػرك مة ػػىماتخػػ ذماسقػػراراطػػرمأ  سشػرك م مبػػ م  ػػ ةدمما

م(.م30م:2005)اسفكسلممم. طر ق م فضؿ

م(.25م:2008)نق ممةفممة شكرمممBelkaoui(2004:266ك ض ؼم)م

 خػػػ ؼمممم كتقػػػد ـمماسبقػػ   سمذاتماسع دػػػ مم هػػػذ مماسعن ةػػػرم كةػػؼمماسعن ةػػػرماسبعتػػػرؼمم هػػػ  .1

ب ػػػػؿممتقػػػػػد رمماسق بػػػػػ مماسع دسػػػػػ ممس نػػػػػكدماسب زان ػػػػػ مممم اسقػػػػػكا ـمماسب س ػػػػػ ماسبقػػػػ   سماسب ػػػػػتخدب مفػػػػػل

ماسعبكب  م.

ب ػػؿممب  ػػ ممم كتقػػد ـممبقػػ   سمبف ػػدةممسهػػذ ماسعن ةػػرم كةػػؼمماسعن ةػػرممغ ػػرماسبعتػػرؼمم هػػ  .2

 سضب ن تماستلمة ىماسبنشاةممبق  ؿمماسد كفم.ماككةؼمم اسضرا بمماسب  ؿمغ رماسبعترؼم ر

ةدةمماسب ػػػػت بر فممكاسػػػػدا ن فمستق ػػػػ ـماسبخػػػػ طرمكااةتبػػػػ اتممس عن ةػػػػرمتػػػػكف رمبع كبػػػػ تممسب ػػػػ  .3

 اسبعترؼم ه ممكغ رماسبعترؼم ه .

 اسب س  م عبؿمماسبق رن تمم  فماس نكاتمممتقد ـماسبع كب تماسبهب ماستلمت بتمسب تخدبلماسقكا ـ .4

 ةفماستدفق تماسنقد  مماسداخ  ممكاسخ ر  مماسب تق    م.تقد ـممبع كب تم .5

 .ـةدةمماسب ت بر فممستق  ـماسع  دمة ىما ت ب راتهب  مم .6
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 : أشكبل  اإلفصبح  احملبسبي :  2-5

كدػ بكامم تةػن فرمممم   فم عػعماسكتػ بممكاس ػ ة  فمم فممسصفةػ حمماسبة  ػ لم شػك انممبخت فػ 

مإسىم شك ؿممبتعددة:

 ػػبممبػػفم قةػػدمم ة ػػـما فةػػ حم متةد ػػدمماسقػػدرماسب  ػػـممكاسبن ممننن حيننث  حجننم اإلفصنناح : .1

م اسقػػػرارغػػػراعماتخػػػ ذمأاسبع كبػػػ تماستػػػلم  ػػػبما فةػػػ حمةنهػػػ ممفػػػلماسقػػػكا ـمكاستقػػػ ر رماسب س ػػػ م

أ.  اإلفصاح  مممممممممممممكذلمكب م  ػل:مم ب تك  تممسة ـما فة حك بكفماستب  زم  فم    م

ب ػػعمم ػػرت طممذػػذاماسب ػػتكلمبػػفما فةػػ حمم بػػدلمشػػبكس  ماستقػػ ر رماسب س ػػ مكتغط تهػػ مس مالكامننل :

غ ػػرم فما فةػػ حمم اسبع كبػػ تممذاتماستػػا  رماسبة ػػكسمة ػػىمدػػراراتمب ػػتخدـمت ػػؾمماسبع كبػػ ت

كذسػػؾمسأل ػػ  بممم  قػػىممذػػدف نمةػػعبمماسبنػػ ؿ ةػػفم ب ػػعماسبع كبػػ تماس كذر ػػ ماسبتع قػػ م ػػ سقكا ـمم

م.م(م27:م2008)ة شكراست س  م:م

  تك فتهػ م دػؿ تكػكف  ف   ب سذسؾ  بك ف تككف ب تخدب ه  إسى كتكة  ه  اسبع كب ت إنت ج ةب    ف 

 .اسبتكدع  بنفعته  بف

  ممز ػ دة  اسبع كبػ ت ا ػت ع ب ة ػى اسقػدرة بػف تخفػع اسةػد ةػف اسزا ػدة  ك اسبهبػ  غ ػر اسز  دة ف  

 بنه . اا تف دة  ك تف  رذ   ةعب استل اسبع كب ت ةبا

بػػػعممم رذػػذاممكدػػػدم ةػػػ تممبػػػفماسضػػػركرمممتع ػػػ فممةػػػدكدمدن ػػػ ممسبػػػ م  ػػػبمم فم فةػػػتممةنػػػ

ب ةظ مم فما فة حمماسزا دممةفمذذ مماسةػدكدممدػدم ةػعبممبػفممبهبػ ممتف ػ رماسقػكا ـمماسب س ػ مم

كدػػدم  فػػتمماسنظػػرمإسػػىممب ػػ اتممتفةػػ    مس  ػػتمذاتمم اسبة  ػػ   ممكغ رذػػ مبػػفماستقػػ ر رماسب س ػػ 

مم نمإفةػ ةكب م فمما فة حمم ادؿممبب م  بمام كػكفممم  ذب  ممن    مم ك رمبفمب  اتمم خرلم

م.م  نمك ف
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  ش رما فة حماسك فلممإسػىمتػكافرماسةػد( :  25:  2008)العمول ب. اإلفصاح  الكافي : 

 ا ضػ ف   كاسبع كبػ ت اسب ةظػ ت اسب س ػ  اسقػكا ـ ك فمتشػبؿ  اسبع كبػ ت بػف نشػر  اسكا ػب اأدنػى

     سبنظبػ  اسبهتبػ  اأطػراؼ تض  ؿ ست نب    سبنظب  اسبت ة ماسبتع ق  اسبع كب ت كؿ  ه  اسبرفق 

 .اسب س   اسقكا ـ  ةداد اسر       ذـماسب  دئ بف اسك فل ا فة ح ك عد

 اسبع ب ػ مإسػىم اسعػ دؿ ا فةػ ح (:  يشنير 27 : 2008 )ج.  اإلفصاح العادل : عاشنور 

م ب عماسب تخدب فمس قكا ـماسب س  . اسبتكازن مكاسع دس ماةت    ت

 تػر  ت ةػدـ  ضػبف  ة ػثمم اسب س ػ ممبع كبػ تممك ف ػ سػذسؾمم  ػبم فمتتضػبفماسقػكا ـممم

 اسف ػ ت  ب ػع بةػ ست براةػ ة خػ ؿ بػف كذسػؾ   خػرل ف ػ  بةػ ة  ة ػى ف ػ مبع نػ  بةػ ة 

مبتكازف.  شكؿ اسب تخدب مس بع كب ت

 من حيث نوعية  اإلفصاح :  .2

م(:2005)ملاخذمما فة حمكفق نممسهذاماسشكؿمإةدلماسةكرت فممسطف 

ذػلمت ػؾمماستػلممتركػزمة ػىمكم  عكػسمذػذاماسنػكعماسنظػرةماستق  د ػ مسصفةػ حم اإلفصاح  الوقنايي : .م 

ةب   مماسب ت برماسذممسرمدرا  ممبةددةمم   تخداـماسبع كب تمماسب س  م مكتهدؼماسبع كب تم

 ضػػػرارمدػػػدمممم اسبقدبػػػ مفػػػلمظػػػؿمذػػػذاماسنػػػكعمبػػػفما فةػػػ حممإسػػػىمبة كسػػػ مماسقضػػػ امة ػػػىم  ػػػ

مععمما  راااتممكاستع بؿمغ رماسع دؿم.تة بماسب ت برماسع دممبفمم راامم 

ك هدؼمما فة حمماسكد  لمإسىمضركرةممت   طماسبع كب تمماسب س  ممإسىماسةدمماسذممم  ع هػ م

بفهكب ممس ب ت برمماسبةدكدمماسبعرف م مكاس عدمةفمتقد ـمماسبع كب تمماستلمتعكسمدر  مك  ػرةممبػفم

رمةندممتةد دممكب  مماسبع كب تمماسكا بمما فةػ حممةدـمماستاكدمكبراة ةمماسقدرةماسبةدكدةممس ب ت ب

مةنه .م
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اسنظػػػرةمماسبع ةػػػرةممسصفةػػػ حمكاسػػػذممم عكػػػسمذػػػذامماسنػػػكعمم)اإلعالمننني( :اإلفصننناح  التثقيفننني   .مب

اا ػػػت ب ر  .مك بكػػػفمممت هػػػدؼممإسػػػىمتقػػػد ـممبع كبػػػ تممتف ػػػدممفػػػلم غػػػراعماتخػػػ ذمماسقػػػرارا

ة ػىمب ػ كئما ػتخداـماسبع كبػ تممسقض امكعممبفما فة حممبفمشانرماب ةظ م فمذذامماسن

اسبتعػػ ب  فمة ػػىمة ػػ بماسف ػػ تماأخػػرلماستػػلماماسخ ةػػ مستةق ػػؽممبك  ػػبمسػػ ععمف ػػ تم

تتكافرممسه مت ؾماسبع كب تم مكبفمخ ؿمإت ة مم ك رمددرمبفماسبع كب تمماسب  ب ممس ب عمم

جممإسػىمدر ػ مم ك ػرمبػ تماستػلمتةتػ اسبتع ب  فم.ف  فة حمماست ق فلم ركزمة ىممت ؾماسبع كم

ممكف اسبػػػ س مكفكخةكةػػػ نمت ػػػؾماستػػػلم ةت  هػػػ مماسبة  ػػػم  ػػػ مكاسخ ػػػرةمفػػػلما ػػػتخدابه ابػػػفماسدرم

استػػػلمدػػػدممتتةػػػؼم در ػػػ ممك  ػػػرةممن ػػػ   نمبػػػفما ػػػت ب رم مكاسبع كبػػػ تماسب  بػػػ مكك ػػػط اما

 استقد ر.

استن ػػ اتمب ػتك  تماأ ػع رم مكممفػلم ػرماستغ ػرات كبػفم ب  ػ ممذسػؾماسبع كبػ تماسبة  ػ   مةػػفم

ةػػػدادماستقػػػ ر رماسبرة  ػػػ م مكا فةػػػ حمةػػػفمنتػػػ   ماأنشػػػط ماسب ػػػتق    م مكاسبع كبػػػ تمةػػػفم اسب س ػػػ  مكا 

 اسر تممس  هـمماسكاةدم.

 من حيث إلزامية  اإلفصاح   .3

مكفقػػ نممسهػػذ مماسةػػكرةممبػػػفما فةػػ حم ةػػنؼمما فةػػ حماسبة  ػػػ لمإسػػىمماسنػػكة فمماستػػػ س  فم:

م(.م72م-71م:م2011) ةبدم

اسذممم شػ رمإسػىمضػركرةما فةػ حمةػفماسبع كبػ تمفػلم ب ػعمماأةػكاؿمفػلممح  اإللزامي :اإلفصا .م 

اسقكا ـمكاستق ر رماسب س  م   ض ف ممإسىمةنةرماستكد تممفلمنشرمذػذ ماسبع كبػ تمك عػرؼم

ا فة حمما سزابلمم انراما فةػ حماسػذممتةكبػرمماس ػكا تمكاأنظبػ مكاستشػر ع تماسق نكن ػ مم

ا فةػػػػ حماسػػػػكاردةمم  سبعػػػػ   رماسبة  ػػػػ   ماسةػػػػ درةمةػػػػفماس هػػػػ تممفػػػػلمضػػػػكاممبتط  ػػػػ ت
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كاستػػلممت قػػىممم ة  هػػ مم نم ػػكاامك نػػتممبة  ػػ م كمدكس ػػ مبتع رفػػم كاسه  ػػ تماسع ب ػػ مكاسبهن ػػ م

مد كانمة ب نام.

ك ب ؿمما فة حما سزابلماسشػكؿمماسر   ػلممسصفةػ حماسبة  ػ لمماسػذممم  ػبم فممتقػكـمم ػرم

 بك بمبتط   تممتشر ع  مكد نكن  متةكـمةب   ممم   مفلم    مبب ر  ماأةب ؿك ف ماسبنشآتمماسع ب

كفقػػ نمستكةػػ  تمماسه  ػػ تمكاسبنظبػػ تمم ا فةػػ حماسبة  ػػ لمبػػفمة ػػثممبةتػػكلما فةػػ حممكنكة تػػر

مكاسبهن  مماسبقدرةممسرم.ماسع ب  

اخت ػػ رمم مممكذػػكمم عنػػلممتقػػد ـماسبز ػػدمبػػفماسبع كبػػ تمماسه بػػ م شػػكؿاإلفصنناح  االيتينناري:    .مب

سب  ةدتهـممفلم ماسقكا ـماسب س  مكك ا تف  راتماستلم ط  ه م ةة بماسبة ة مكب تخدب

  سكشػػؼممماسرشػ دةمماستػلمسػـمم قػـمما فةػ حما سزابػلماسب س ػ مكاادتةػ د  مممتاتخػ ذماسقػرارا

 كاأنظب مماستلممتةكـممبتط   ترم.مةنه مم بك بمماسقكان فم

مم هذاماسشكؿمإفة ة ممبكب نممسصفة حمما سزابػلم هػدؼممتغط ػ ممك عدمما فة حممااخت  رمم

كتكػػػكفممبت ةػػػ ممسهػػػـممفػػػلمضػػػكاممم اسبع كبػػػ تمماستػػػلم ةت  هػػػ مماسب ػػػتخدبكفملاسف ػػػكةممفػػػلمبةتػػػكم

بتط  ػ تماسبعػػ   رماسبة  ػ   ماستػػلمتةكػـما فةػػ حما سزابػلمماسةػػ درةممةػفماس بع ػػ تممكاسبنظبػػ تمم

ماسع ب  ممكاسبهن  .

هػ مس تك ػعمفػلمبنشآتممإسىما فةػ حممااخت ػ رممةػ دةممفػلماأكدػ تمماستػلمتهػدؼممف اسكت  ام

بػػ م تط ػػبما فةػػ حمةػػفماسبز ػػدمبػػفمماسبع كبػػ تماسه بػػ ممم اس ػػكدةمماسبع كب ت ػػ اأةبػػ ؿمم كمتةق ػػؽم

ك نكامامب  ذب فمم كممب ت بر فمبرتق فمم كم  دلمم كتكة  ه ممإسىماأطراؼممذاتماسبة ة مم كاامم

مدبلمماسقكا ـماسب س  ما.مب تخ

م
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 : املقىمبث  األسبسيت  نإلفصبح احملبسبي : 2-6

 رتكػػػزمما فةػػػ حمةػػػفماسبع كبػػػ تمماسبة  ػػػ   ممفػػػلماسقػػػكا ـماسب س ػػػ ممة ػػػىماسبقكبػػػ تمماست س ػػػ مم

ممم.(ممم2004 بطرم–م2002)اسخط بم

 . تحديد  مستيدمي  المعمومات المحاسبية :1

سهػػػػذ ممكبػػػػ ممتخت ػػػػؼمطػػػػرؽما ػػػػتخدابه مم كبػػػػ تماسبة  ػػػػ   اسب ػػػػتخدب ممس بع تتعػػػػددمماسف ػػػػ تم

اسبع كب تم مفبنه مبفمت تخدبه مم ةكرةممب  شرةم مكبنه ممبػفممت ػتخدبه مم ةػكرةمغ ػرمب  شػرةم م

كبػفماأب  ػ مة ػىمب ػػتخدبلمماسبع كبػ تماسبة  ػ   م:ماسبػػ ؾمماسةػ س كفمكاسبةتب ػكفم مكاسػػدا نكفم م

كاس هػػػػػ تمماسةككب ػػػػػ م م ػػػػػـمماس هػػػػػ تماستػػػػػلمتهػػػػػتـمم  سشػػػػػ كفممكاسبة  ػػػػػكفماسبػػػػػ س كفم مكاسبكظفػػػػػكفم م

ؾممكذسػػم اس هػػ ماسب ػػتخدب مس بع كبػػ تمماسبة  ػػ    ذب ػػ ممتةد ػػدم(devineاا تب ة ػػ م.كدػػدممكػػرسم)

ا فةػػ حماسبن  ػػبم ػػ سقكؿمامإفم ذب ػػ ممتةد ػػدماس هػػ ماستػػلمكػػركفم    ػػلممبػػفم ركػػ فممتةد ػػدمإطػػ رم

ف هػ ممممـ ت ػتخدق قػ م    ػ  مذػلم فماأغػراعماستػلمعمبػفمة ت تخدـمماسبع كب تمماسبة  ػ   ممتن ػ

هػ م كماسف ػ مبخت فػ مامسػذاممفػزفماسة  ػ ممستةد ػدمماس ذذ ماسبع كبػ تمبػفم هػ تمبخت فػ متكػكفم  ضػ م

غػػػػرعما ػػػػتخدابه م مكبػػػػ م فمتةد ػػػػدمذػػػػذ ماس هػػػػ مماسب ػػػػتخدب مس بع كبػػػػ تممت ػػػػ ؽماسة  ػػػػ مستةد ػػػػدم

بػفمة ػثممسبع كبػ تماسبفةػتمةنهػ ماتكافرذػ مفػلمت ػؾمممتةد ػدمماسخػكاصماسكا ػبممفػل    ةدم  ض م

م كمبفمة ثمشكؿم كمةكرةمماسعرع.مملاسبةتكم

 . تحديد  أغراض  استيدام  المعمومات المحاسبية :2

اسبة     مم عنةرم    لممذكمب م عرؼمرعماسذمممت تخدـممف رماسبع كب تم  بمر طمماسغ

 ػدمإذاممك نتمماسبع كب ممب  ب م كمغ ػرمب  بػ ما م مسذسؾمد ؿمتةد دممب ماب بع  رممخ ة  ماسب 
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 ػتخدـمبعػ فمفػلمف ػرمذػذ ماسبع كبػ م كانم مف سبع كبػ ماسب  بػ مسببفمتةد ػدماسغػرعماسػذمم ت ػتخدـم

م.آخر كمسغرعممآخرتككفمم  سضركرةممب  ب ممسب تخدـممغرعمبع فمددمام

 فصاح  عنيا :. تحديد طبيعة  ونوع  المعمومات  المحاسبية  التي يجب اإل3

اسػػػذممم ت ػػػتخدـممف ػػػرمكاسغػػػرعم عػػػدمتةد ػػػدمماسب ػػػتخدـمماسب ػػػتهدؼمس بع كبػػػ تماسبة  ػػػ   مم

تةد دمط  ع ممكنكعماسبع كب تماستلمم  بما فة حمةنه م مكتتب ؿمماسبع كب تمماسبة     ممم ن غل 

  م:مكذػلمد  بػ مم ماستق  داستلمتـما فة حمةنه مة س  نمفلمماس   ن تماسب س  ماسبةتكاةمفلماسقكا ـمماسب س 

استػػػدفق تماسنقد ػػػ م مكد  بػػػ مم ػػػـمد  بػػػ اسبةت ػػػزةم مماأر ػػػ حخؿم مكد  بػػػ مكد  بػػػ ماسػػػداسبركػػػزماسبػػػ سل م

سكػفمنظػرانمممم ضػركر  متعػد مإسػىمبع كبػ تم    ػ  مم خػرلماستغ راتمفلمةقكؽماسب ك  م مذذاممإض ف مم

رضػػػتمفػػػلماسب ةظػػػ تممكا  ضػػػ ة تممةمفقػػػدستعػػػذرما فةػػػ حمةنهػػػ ممفػػػلمةػػػ بمماسقػػػكا ـمماسب س ػػػ مم

مكاسب ةؽمماسبرفق مماسب س  م.

 تحديد  أساليب  وطرق اإلفصاح  عن المعمومات  المحاسبية :  .4

 ػػػرلمماسعػػػرؼمة ػػػىم فم ػػػتـمما فةػػػ حممةػػػفماسبع كبػػػ تممذاتمما  ػػػ رماسبهبػػػ مة ػػػىمدػػػراراتمم

فػػػػػلماسب ةظػػػػػ تمممماسب ػػػػػتخدـمفػػػػػلمةػػػػػ بمماسقػػػػػكا ـماسب س ػػػػػ  م  نبػػػػػ مم ػػػػػتـما فةػػػػػ حمةػػػػػفماستف ةػػػػػ ؿ

مسه .مماسبكب  كا  ض ة تمماسبرفق م ت ؾمماسقكا ـمم مككذسؾم  س داكؿم

 توقيت اإلفصاح  عن المعمومات المحاسبية  .5

امم ػتفقدممذػذ مماسبع كبػ ممةػ ة ته ممم ة ثم  بم فممتظهرمماسبع كب ممفلمكدتممبع ف كا 

امماسةػػ درمةنػػرم تػػ ر  م4 فمردػػـمافػػلماس  ػػمAPBكبػػ مشػػددممب  ػػسماسب ػػ دئمماسبة  ػػ   ممم ك ذب تهػػ 

ـمة ػػػىم ذب ػػػ ممةنةػػػرمتكد ػػػتمما فةػػػ حممفػػػلمماسػػػنصماستػػػ سلمام  ػػػبمإ ةػػػ ؿماسبع كبػػػ تمم1997
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 ػ   رمممإس ػركذسػؾممإذاممكػ فمم مممتػاخ رممفػلمإ ةػ سه ممم اسبة  ػ   ممسبتخػذمماسقػرارمفػلمكدػتمب كػر

م(.م35م:م2008)ة ىممدرار مام.ماسع كؿ

 : األول املعذلسبي  وفقًب  ملعيبر  احملبسبت  انذويل اإلفصبح احملبقىاعذ :  2-7

اما فةػػ حمم(م1(اسبعػػدؿممبةػػؿماسبع ػػ رمماسبة  ػػ لممردػػـمم1)ردػػـم)ماسبة  ػػ  مماسػػدكسل ةػػؿممبع ػػ رم

(ماماسبع كبػػػػ تمماستػػػػلم  ػػػػبممم5م)كبع ػػػػ رمماسبة  ػػػػ  مماسػػػػدكسلمردػػػػـمةػػػػفمماس    ػػػػ تمماسبة  ػػػػ   مام

ةػػػرعماأةػػػكؿم(مام13كبع ػػػ رمماسبة  ػػػ  مماسػػػدكسلمردػػػـم)مما فةػػػ حمةنهػػػ ممفػػػلماسقػػػكا ـماسب س ػػػ م 

تة ػ فممنكة ػ مماسقػكا ـمممتةػب ـمماسبع ػ رمم ضػبفممفػزفكة ػىمذسػؾمم اسبتداكسػ ماسبتداكس ممكاسخةكـم

فمماسهػػػدؼممبػػػفمذػػػذامماسبع ػػػ رمتخداـمبعػػػ   رمماسبة  ػػػ  ماسدكس ػػػ م ماسبعركضػػػ مم   ػػػماسب س ػػػ    ػػػ فممكا 

بػػػعماسقػػػكا ـمكذسػػػؾممسضػػػب فممد    تهػػػ ممس بق رنػػػ مم ماسع بػػػ راعمةػػػرعماسقػػػكا ـمماسب س ػػػ مسألغػػػمم  ػػػس

مككذسؾمماسقكا ـمماسب س  ممس بنشآتمماأخرلم.م فلماسفتراتمماس   ق ماسبتع ق مم  سبنشاةمم

كستةق ػػػؽممذػػػذامماسهػػػدؼممفػػػزفممذػػػذاماسبع ػػػ رم ةػػػددممااةت ػػػ راتماسع بػػػ ممكاسشػػػ ب  ممسعػػػرعم

كاسةػػدماأدنػػىممبػػفماسبتط  ػػ تممسبةتػػكلماسقػػكا ـمممم  بككن تهػػ اسقػػكا ـمماسب س ػػ ممكا رشػػ داتمماسخ ةػػ م

ماسب س  م.

م ب مفلمذسؾمماس نكؾمكشرك تمماستاب فم.مم ك نط ؽمذذاماسبع  رمة ىمك ف م نكاعمماسبنشآت

 ذػػػػـممدكاةػػػػدما فةػػػػ حمماسبة  ػػػػ لممسبع ػػػػ رمماسبة  ػػػػ  مماسػػػػدكسلمماأكؿماسبعػػػػدؿممفمبػػػػفمإم

م:مب   ل

 عرض  القوايم المالية : . أ

سقكا ـمماسبقةػػكدم ػػ ة ػػىم فمم(م5سفقػػرةم)فػػلماماأكؿماسبعػػدؿاسبع ػػ رماسبة  ػػ لمماسػػدكسلمنػػصم

ةرعمب سلممذ ك ػلممس بركػزمماسبػ سلممس بنشػاةممكاسعب  ػ تمماستػلمتقػكـم هػ م مكاسهػدؼمماسب س  ممتقد ـم
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م بنشػػاةس مـمماسبع كبػػ تممةػػفماسبركػػزماسبػػ سلبػػفماسقػػكا ـمماسب س ػػ مذاتمماأغػػراعمماسع بػػ ممذػػكممتقػػد 

ةنػػدماتخػػ ذذـممدػػراراتممبػػفماسب ػػتخدب فممم نمةر ضػػمم نمف ػػدممدط ةػػك بػػ م مم كتػػدفق ته ماسنقد ػػ ممك دا هػػ  

اسبكك ػ ممىمد ػ ـمما دارةمم ػاداامماسبهػ ـمة ػ ـمماسب س ػ مماسنتػ   مماسبترت ػ ماسقػكامكبػ متكضػتم مادتة د  

دم سه  متقدـممبع كب تممةكؿمب م  ل:كا ـمذذامماسهدؼممفزفمماسقارةمماسبكاردماسبت ة م مكستةق ؽمكا 

م ةكؿمماسبنشاةم. -

 استزاب تماسبنشاة. -

 ةقكؽماسب  ذب ف.مم -

 ك شبؿممذسؾمماسبك  بمكاسخ   رم.م إ راداتممكبةركف تمماسبنشاةمم -

 استدفق تمماسنقد  م.م -

كت ػػػ ةدممذػػػذ ماسبع كبػػػ تمم   ضػػػ ف ممإسػػػىماسبع كبػػػ تمماأخػػػرلمماسػػػكاردةمفػػػلمما  ضػػػ ة تمم

اسب ػتق    ممس بنشػاة مك ك ػرمخػ صمفػلمتكدػعمماستػدفق تمماسنقد ػ مماسب س  مماسب تخدب فمممؿماسقكا ـةكم

ماسنقد  ممكب مفلممةكبه .تكد تممتكسدم

 : المالية لية  إعداد  القوايمؤو مس . ب

 عت ػػرمب  ػػسممماة ػػىم ف(م6سفقػػرةممردػػـم)امفػػلماأكؿماسبعػػدؿمماسػػدكسلماسبة  ػػ لنػػصماسبع ػػ رم

م.اإةدادممكتقد ـمماسقكا ـمماسب س  ممس بنشاةممةفاسب  كس ما دارةماس ه م

 ج. مكونات  القوايم المالية :

(مة ػىم فممتشػبؿممبككنػ تمم7سفقػرةمردػـم)اأكؿماسبعدؿمفػلمااسدكسلممنصماسبع  رمماسبة   لم

ماس   ن تماسب س  مماأ زاامماست س  م:
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ماسب زان  م. -

 د  ب مماسدخؿ. -

 د  ب ممت  فم ب : -

 ةقكؽماسب  ذب فم. ب عمماسبتغ راتممفلم 

 ب ػػػعمماسبتغ ػػػراتممفػػػلمةقػػػكؽماسب ػػػ ذب فممةػػػداممت ػػػؾمماسن  بػػػ ممبػػػفمماسعب  ػػػ تمم 

 اسر  ب س  ممبعمماسب سك فمكاستكز ع تممة ىماسب سك فم.م

    فمماستدفؽماسنقدم. -

 اس     تمماسبة     مماسبت ع ممكا  ض ة تمماسبرفق م.م -

 د. السياسات  المحاسبية :

م(ممة ىم نرم:20فلماسفقرةممردـم)ماأكؿماسبعدؿمماسدكسلم لنصماسبع  رمماسبة  

 ة ػثممتب ػؿماسقػكا ـمممم   بممة ىما دارةمماخت ػ رممكتط  ػؽمماس    ػ تمماسبة  ػ   ممس بنشػاة

ككؿممتف  رممس  نػ مم اسب س  ممسك ف مماسبتط   تمماسخ ة مم كؿممبع  رممبة    مدكسلممب  ـممسه م

ام ك دممبتط بممبةددم  بمة ػىمما دارةممتطػك رمم    ػ تممسضػب فمماستف  راتمماسدا ب  مكة ثم

م: فمتككفمتكف رماسقكا ـمماسب س  ممس بع كب تمماستلمذل

مب  ب ممسبتط   تمماتخ ذماسقراراتمبفمد ؿمماسب تخدب ف. -

 بك كد ممبفمة ثم نه م: -

 .متب ؿم شكؿمةة تمماسنت   ممكاسبركزمماسب سلمس بنشاة

 كس سمماسشكؿمماسق نكنلممفقط.مم كاسعب   تتة دمممسألةداثم ؿمماس كذرمماادتب 
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 .بة  دةم مم نه مخ س  ممبفماستة ز 

 .تككفمةك ب م 

 .تككفمك ب  ممبفمك ف مماسنكاةلمماسب د  م 

ف س    ػػ تمماسبة  ػػ   ممذػػلماسب ػػ دئممكاأ ػػسممكاأةػػراؼمكاسقكاةػػدممكاسبب ر ػػ تمماسبةػػددةمم

مكةرعماسقكا ـمماسب س  م.ماستلممتت ن ذ مماسبنشاةممفلمإةدادم

 المحاسبية التي تحتم  اإلفصاح :أمثمة  لمسياسات 

م     ممتكة دمماسقكا ـمماسب س  . -

 اسقكةمماسشرا   مسكةدةماسنقدم(.–استك ف مماا ت داس  مم–استك ف ماست ر خ  م     تماستق  ـم) -

 ػػػؿم)مطر قػػػ ممن ػػػ  مأاماتمطك  ػػػ كماس    ػػػ ماسبة  ػػػ   مماسبت عػػػ ممفػػػلمبع س ػػػ مماسعقػػػكدممكاسبقػػػ  -

 طر ق مماسعقكدمماسبنته  م(.م–ن  زم ا

طر قػػ مماسق ػػطممم–طر قػػ ممب بػػكعم ردػػ ـمماس ػػن فمم–ا ذػػ ؾم)مطر قػػ ماسق ػػطماس   ػػتم    ػػ تم -

 اسبتن دصم(.

اسبتك ػػػطممم-م كانمةػػػ درممم خ ػػػرانماسػػػكاردممم-    ػػػ ممتق ػػػ ـمماسبخػػػزكفم)مماسػػػكاردمم كانممةػػػ دم كام -

 بفماس     تمماسبة     .مماسبر تم(ممكغ رذ 

 ىن. فرضية  استمرار  المنشأة :

م(ممة ىم نرم:23سفقرةممردـم)اماأكؿماسبعدؿمفلماسدكسلسبع  رماسبة   لمامنص

ةنػػػدممإةػػػدادماسقػػػكا ـمماسب س ػػػ مم  ػػػبممة ػػػىما دارةمإ ػػػرااممتق ػػػ ـممسقػػػدرةماسبنشػػػاةممة ػػػىماس قػػػ امما

 س  ممة ىم   سم فماسبنشاةممب تبرةممب سـممتكفمذنػ ؾممكبنشاةممب تبرةم مك  بممإةدادماسقكا ـمماسب
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 كمسػ سمم ب بهػ مم ػد ؿممكادعػلمممم  كماستكدؼممةفمماسبتػ  رةم ن  مسدلما دارةممإب ممستةف  مماسبنشاة

بهػ مم ةػػ اتمم تق مم ػز راا ػكلم فممتفعػؿممذسػػؾم مكةنػدب ممتكػكفما دارةممة ػػىمة ػـمم  نػ اممد  بهػػ مم

ع ػػؽمم اةػػداثمم كمظػػركؼمدػػدمت  ػػرممشػػككك نممك  ػػرةممفػػلمدػػدرةمماسبنشػػاةمة ػػىمةػػدـممتاكػػدممب د ػػ ممتت

ةػػػفمةػػػ اتممةػػدـمماستاكػػػدممذػػػذ م مكةنػػػدب مما ػػػتـممفزنػػػرمم  ػػبما فةػػػ حممم شػػػاةممب ػػػتبرةكبنماس قػػ ا

ماسػذمحممةفمذذ مماسةق قػ ممكةػفماأ ػ سمإةدادمماسقكا ـماسب س  ممة ىم   سمم مفزنرمم  بما فة 

ب ػػتبرةم مكتعنػػلمذػػذ ممم مك ػػ بممةػػدـمماةت ػػ رمماسبنشػػاةممبنشػػاةنماسقػػكا ـماسب س ػػ مممإةػػداد ػػتـم بك  ػػرم

ملا نػ ن مب س  م)مكغ س  نمب متككفةممإسىمفتراتممبة     ممبت  ك  مة  ةماسبنشاممتق  ـاسفقرةم فم تـمم

مكخ ػػ رةممفػػلمنه  ػػ ممكػػؿمفتػػرةم ةشػػرمشػػهرانم(مبػػفم  ػػؿممبعرفػػ ممنت  ػػ مم ةبػػ ؿمماسبنشػػاةممبػػفمر ػػتمم

م دانممبفماانتظ رممإسىمة فممتةف  مماسبشركعمتةف  منه    .مم بة    

 و. أساس  االستحقاق  المحاسبي :

م(ممة ىم نرم:25اسفقرةممردـم)ماأكؿماسبعدؿمفلم نصماسبع  رماسبة   لمماسدكسل

ممدكا به مماسب س  ممف بػ مةػدامماسبع كبػ تمماسخ ةػ مم  ستػدفؽمماسنقػدمإةداد  بمة ىماسبنشاةمم

ةنػدمممكاأةػداث  سعب  ػ تممةق ؽم مكذسؾمم ػافم ػتـممااةتػراؼمة ىم   سمماا ت بك بماسبة    م

ك ػػتـممت ػػ   ه ممفػػلماس ػػ  تمم كسػػ سممةنػػدب مم ػػتـمما ػػت ـم كمدفػػعمماسنقػػدم كمبػػ م ع دسػػرممم ةػػدك ه 

ااةتػػػراؼممم مم ػػػتـم اسب س ػػػ ممس فتػػػراتمماستػػػلمتتع ػػػؽمم هػػػ  مكا  ػػػ غممةنهػػػ مفػػػلمماس   نػػػ تماسبة  ػػػ  

مةه مكس سمكدتممدفعمماسنفق م.خ  سنفق مماستلممت

 ز.  ثبات  العرض:

م(ممة ىم نرم:مم27سفقرةممردـ)امماأكؿماسبعدؿمفلم نصماسبع  رماسبة   لماسدكسل



 

28 

 

  بما  ق امة ىمةرعممكتةن ؼمماس نكدمفلماسعب   تماسب س ػ مبػفمفتػرةممإسػىماسفتػرةمماست س ػ مم

ماست س  م:مسه م ممإامفلمماسة اتم

 برا عػػ ممةػػرعممدكا بهػػ ماسب س ػػ ممم نػػرمفػػلممط  عػػ ممةب  ػػ تمماسبنشػػاةم كممبهػػـإذامت ػػ فممتغ ػػرم -

مظهرم فماستغ رمم  ن ـمةنرممةرعمبن  بمم ك رممسألةداثمم كماسعب   ت.

 كمتف ػ رمس  نػ مماستف ػ راتممم دكسلممإ ػرااممتغ  ػرممفػلماسعػرعاسػبة    مماسإذاممتط بمبع  رمم -

 ماسدا ب م.

 ح. المعمومات  التي يجب عرضيا في صمب  الميزانية :

منر: (مة ىم66اسفقرةمردـم)مفلاسبعدؿمماأكؿاسبة   لماسدكسلمم نصماسبع  ر

متةتكممماسب زان  ممفلمة  ه ممكةدم دنىمبفماس نكدمماستلمتعرعممب   لم:  بم فم

ماسعق راتمكا اتممكاسبعداتم.-

ماأةكؿممغ رمماسب بك  .م

ماسب س  م.مماأةكؿمم

ماستلممتبتممبة   ته م   تخداـممطر ق ممةقكؽماسب ك  .ممتاا ت ب را

م.اسبخزكف -

 اسذبـمماست  ر  مماسبد ن ممكاسذبـمماسبد ن مماأخرلم.م -

 اسنقد  ممكب مفلمةكبه . -

م-(مم12ااستزابػػ تممكاأةػػكؿمماسضػػر    ممكفقػػ نممسبتط  ػػ تمماسبع ػػ رماسبة  ػػ لمماسػػدكسلممردػػـ) -

 خؿ.ضرا بمماسد
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 اسبخةة تم. -

 ااستزاب تممغ رمماسبتداكس مماستلمم  ددممبق   ه ممف  دة. -

 ةة مماأد   م.م -

 ر سمماسب ؿمماسبةدرمكااةت  ط ت.م -

 ما في صمب الميزانية أو في  اإليضاحات  المتممة :إط.  المعمومات  التي يجوز عرضيا 

م:مة ىماسبعدؿماسدكسلمماأكؿمل(ممبفماسبع  رمماسبة   74تنصماسفقرةممردـم)

فػلما  ضػ ة تممم كمفػلمب مفػلمةػ بمماسب زان ػ إ  بمة ىماسبنشاةم فمتفضتممةفمةب   ته م

م.اسبتبب 

 .بالنسبة لكل نوع من رأس  المال المساىم :1

 .ةددماأ هـمماسبةرحم ه م 

 ةددماأ هـمماسبدفكة مم  سك بؿم مكةددمماأ هـمماسة درةممكسكنه ممس  تممبدفكة مم  سك بؿ.م 

 كم فماأ هـممس سمسه ممد ب ما ب  م.اا ب  ممسكؿم هـمماسق ب م  

 اسب ددةممفلم دا  ممكنه   مماس ن .غ رمممبط  ق ممسعددمماأ هـم 

 ذسؾمماسق كدمة ىممتكز عم ر  حممكاسق كدماسخ ة مم ت ؾماسف  م ب مفلمماسةقكؽممكاابت  زات

ة دةممدفعممر س  ماسب ؿ.ماأ هـممكا 

 تلمتب كه مماسبنشاةممنف ه م كمشرك ته مماسفرة  م كمشرك ته ماسزب   م.  هـمماسبنشاةمماس 

 اأ هـمماسبةتفظمم ه م ةدارذ مم بك بمماسخ  راتممكةقكدمماسب  ع تممبتضبن مماسشركطممم

 كاسب  س .
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 احتياطي  ضمن  حقوق  المالكين .كل  عة  وغرض ي. وصف لطب2

ول أو شنمينتم  الموافقنة  عميينا  لندفع  المبمنم  الم . اقتراح  توزيع  أرباح  األسيم  التي  لنم 3

 غير  المشمول  في االلتزامات.

 أرباح أسيم  تفضيمية متراكمة  لم يتم  االعتراف  بيا.  ة.مبمم  أي4

 .  المعمومات  التي تقدم  في البيان  الرييسي  لقايمة الديل: ي

م:رة ىم نمكؿماسبعدؿ(ممبفماسبع  رماسبة   لمماسدكسلمماأ75تنصماسفقرةمردـم)

ماست س  م:مكةدم دنىمة ىماس نكدمد  ب ماسدخؿمبؿمت  بم فمتش

ما  راد. -

 نت   مم نشط مماستشغ ؿ. -

اسةةػػػ ممفػػػلماسشػػػرك تمماسزب  ػػػ مكاسبشػػػركة تمماسبشػػػترك ممفػػػلماأر ػػػ حممكاسخ ػػػ  رماستػػػلم ػػػتـمممم -

 اسبة    مةنه مم   تخداـممطر ق ممةقكؽماسب ك  م.م

 .ماسبةركف تمماسضر     -

 اسر تم كماسخ  رةممبفماأنشط مماسع د  م. -

 ةة مماأد   م. -

 ة فلمماسر تمم كماسخ  رةممس فترةم.م -

م

م
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 صمب  قايمة الديل أو في  اإليضاحات  المتممة : فيك.  المعمومات  التي يجب عرضيا  

م:ممرة ىم نم(ممبفماسبع  رماسبة   لمماسدكسلمماأكؿماسبعدؿ77تنصماسفقرةممردـم)

 ممبػػ بػػ ممفػػلمةػػ بممد  بػػ مماسػػدخؿم كما  ضػػ ة تمماسبتبمم اسبنشػػاةمم فمتعػػرعم  ػػبمة ػػى

بػػػػػ مة ػػػػػىم  ػػػػػ سممط  عػػػػػ ممإمملتة ػػػػػ  ممس بةػػػػػركف تم   ػػػػػتخداـممتةػػػػػن ؼممب نػػػػػمم سق  بػػػػػ مماسػػػػػدخؿ

ماسبةركف تم كمة ىم   سممدكرمماسبةركف تممفلم ةب ؿمماسبنشاة.

 ل. التغيرات  في حقوق  الممكية : 

م:ة ىم(ممبفماسبع  رماسبة   لمماسدكسلمماأكؿمماسبعدؿ86تنصمماسفقرةممردـم)

مة فلمماسر تم كماسخ  رةممس فترةم. -

كػؿم نػػدمبػفم نػػكدمماسػدخؿم كمماسبةػػركؼمم كماسػر تم كماسخ ػػ رةمماستػلم ػػتـممااةتػراؼمم هػػ مكفقػػ نمم -

 اس نكد.مم سبتط   تمماسبع   رمماأخرلمب  شرةمفلمةقكؽمماسب ك  م مكا  ب سلمذذ

كتةػػة تماأخطػػ امماس كذر ػػ مماستػػلمتػػـمممم راكبػػلممس تغ ػػراتممفػػلماس    ػػ مماسبة  ػػ   اأ ػػرماست -

 (.8استع بؿممبعه مة بمماسبع س  تمماسق     ممفلمبع  رمماسبة    ماسدكسلممردـم)

ك ض ؼممإسىمذسؾمم نرمم  بمة ىمماسبنشاةمم فمتعرعممضبفمذػذ مماسق  بػ م كممفػلما  ضػ ة تمم

ماسبتبب ممب   ل:

مككذسؾممتكز ع تمماأر  حممة ىماسب ؾ.مم ب تمماسر  ب س  ممبعماسب ؾاسبع  -

كفػػػػلمتػػػػ ر  مماسب زان ػػػػ مماسعبكب ػػػػ ممم رةػػػػ دماسػػػػر تمم كماسخ ػػػػ رةماسبتراكبػػػػ ممفػػػػلم دا ػػػػ مماسفتػػػػرةم -

 كاستةرك تممخ ؿماسفترة.م
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إةػػدارممبط  قػػ مم ػػ فماسق بػػ مماسب ػػ   مسكػػؿممف ػػ ممبػػفماأ ػػهـمماسع د ػػ ممسػػر سمماسبػػ ؿممكةػػ كةمم -

 بعمإ ض حممكؿمةرك مم شكؿممبنفةؿ.مم ككؿمماةت  طلممفلم دا  ممكنه   مماسفترةممم اأ هـ

 المحاسبية :  تم. عرض  السياسا

م:مة ىم نرمبفماسبع  رمماسبة   لمماسدكسلمماأكؿماسبعدؿ(م97تنصمماسفقرةممردـم)

اسبتببػػ ممس قػػكا ـمممم  ػػبم فمم  ػػ فماسق ػػـمماسخػػ صمم  س    ػػ تمماسبة  ػػ   ممفػػلما  ضػػ ة ت

ماسب س  ممب   ل:م

م   سم)م  سم(ماسق  سمماسب تخدب ممفلمإةدادمماسقكا ـمماسب س  م. -

 كؿم     ممبة     مبةددةممازب ممس فهـمماسبن  بممس قكا ـماسب س  .م -

 : قىاعذ اإلفصبح احملبسبي وفقًب ملعبيري  احملبسبيت انهيبيت: 2-8

نق  ػػػػػػ مممـمم شػػػػػػافممتا ػػػػػػ س1973(ممس ػػػػػػن م116ـم)اسقػػػػػػ نكفممردػػػػػػـمةػػػػػػدرمم1973ةػػػػػػ ـمفػػػػػػلم

كددم ش رمذػذامماسقػ نكفم فمبػفمـم.م1976تـممتا   ه ممة ـك بك  رمممفاس     اسبة    فماسبرا ع فم

ذػذ ماسنق  ػ ممسػـم ةػدرممةػفمكسكػفممبنػذمةػدكرمذػذاماسقػ نكفم اسب ػ دئمإةدارم ذداؼممذذ ماسنق   مم

نتػػػػلمماسبة  ػػػػ  ممكاسبرا عػػػػ ممفػػػػلمس   ػػػػ م.مكفػػػػلمةػػػػ ـم كم ممدكاةػػػػدممتةكػػػػـممبه ممب ػػػػد مم كمبع ػػػػ رم

م2005(مس ػػػن م1اسقػػػرارمردػػػـم)مفاس    ػػػ  ـممنق  ػػػ ماسبة  ػػػ  فمكاسبػػػرا ع فمـممإةػػػدارم بػػػ فمةػػػ2005

اسق ضلمم تشك ؿممس ن مم ةدادممبع   رماسبة    مماس     م مكددمتـمم ن انمة ىمذذامماسقرارممتشػك ؿم

كاأكػ د ب  فمم تع ن مم بفممتػرلمماا ػتع ن مم ػرمبػفماسخ ػراامس ن ممبفم ر ع م ةض اممسه مةؽمماا

امذسعر  ػػػ  مك  ػػػرممشػػػركحممبكب ػػػ ممسهػػػ مكبػػػ مم  ػػػكزمسهػػػ مماا ترشػػػ دمم بعػػػ   رماسبة  ػػػ  مماسدكس ػػػ ممكا

ماسبة  ػ  ـم ةػدرتمذػذ مماس  نػ مبك ػكة مبعػ   رمم2009كبػعم دا ػ ممةػ ـمم ا ةدادمكذذ ماسبع   ر

بػػػػفماسبب ر ػػػػ تمة س ػػػػتماسك  ػػػػرمم نمس   ػػػػم نمبة  ػػػػ  انمم ػػػػ رمبع فمكةشػػػػرمماستػػػػلمضػػػػبنتممت ػػػػع ماس    ػػػػ م
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ذػػذ ماسبعػػ   رممككػػ فمبػػفم ذػػـمم ا فةػػ حماسبة  ػػ لكاشػػتب تمة ػػىماسعد ػػدممبػػفمبتط  ػػ تمم اسبة  ػػ  

سقػكا ـمةػرعمما(مم عنػكافما1ة   لماس   لمردـم)اسبع  رماسب  سن   مسبتط   تمما فة حمماسبة   لم

فرذػػػ ماسشػػػرك تممفػػػلمماستػػػلم  ػػػبم فمتكماسبة  ػػػ لمم ػػػىمبتط  ػػػ تمما فةػػػ حاشػػػتبؿمةاسب س ػػػ ماماسػػػذمم

(م عنػػكافمامما فةػػ حممفػػلم25ردػػـم) مككػػذسؾماسبع ػػ رماسبة  ػػ لمماس   ػػلماسب س ػػ ماسبنشػػكرةمتق ر رذػػ م

مم.اسب س  مامكاسب    تمس  مس بة رؼماسقكا ـمماسب 

ع   رماسبة  ػ  ماسدكس ػ م كذػلمت كدماس  ن م فمبع   رمماسبة    مماسكطن  مذلمت   طمسبكمذذام

مبط  ق مسه مكامتتع رعمبعه م ك ة ثم بكفمتط  قه مفلمس    م طر ق مب  رة.م

 سىق  املبل انهيبي : نذنيم اإلفصبح انصبدر عه   اإلفصبح  احملبسبي  وفقًب   2-9

مزر ػػػ اممدكاةػػػد اأ   ػػػلماأكؿممفػػػلممةػػػدرممنظ بػػػرمدػػػ ـمم ػػػكؽماسبػػػ ؿماس   ػػػلممبنػػػذم فممكدػػػد

م كم  ػػػػىماس بهػػػػكر كماستعبػػػػ ـممةم بػػػػفمخػػػػ ؿممنشػػػػراتمماس ػػػػكؽمم فةػػػػ حمماسبة  ػػػػ لمم  س ػػػػكؽا 

استػػػلمممكت ػػػ فممتع  بػػػ تما فةػػػ حم ا ةػػػ فمم ػػػ سطرؽمماستػػػلمتراذػػػ ممس نػػػ ممإدارةمماس ػػػكؽممبن  ػػػ  م

استػػػلم تعػػػ فمة ػػػىماس هػػػ مماسبةػػػدرةمماسبع كبػػػ تممكاس   نػػػ تمماأخػػػرلمممتضػػػعه ممس نػػػ ممإدارةماس ػػػكؽ

اس ػػػػزاااتممما دراجاتف د ػػػ مكك ػػػ  ؿمذسػػػؾم مة ػػػىم فمتةػػػددمم ا فةػػػ حمك ف ػػػ مكمم حممةنهػػػ ما فةػػػ 

ردػـمم) ػ  ق ن(ممدػرارماس  نػ مماسشػع   مماسع بػ رمكمؿم هذ ماستع  بػ تم.مإام فمةػداسبترت  ممة ىما خ 

كردمممبػ باأكراؽماسب س ػ ممفػلمس   ػ م مككػ فمماس دا  مماسفع   مم نش ام ػكؽممك فمم2006(مس ن 134)

ضػػػػركرةمنشػػػػرمم اسشػػػػرك تمماسبدر ػػػػ مم  س ػػػػكؽممم سزبػػػػتاسبػػػػ دةمماس  س ػػػػ ماستػػػػلم هػػػػذاماسقػػػػرارم كماسنظػػػػ ـم

م ة ثمتككفمبت ة ممس  بهكر.مم اسشرك تمفلممنشراتممدكر   ه مفلماستق ر رمماسخ ة مم
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(ممة ػىمنكة ػػ مماسه كػؿمماستنظ بػػلممكا دارمممس  ػكؽماسػػذمم ػػ فم14كدػدمنةػػتماسبػ دةممردػػـم)م

كبت  ع مما فة حمماستلمممم إدارةمماسرد   ممبنه ةبؿماس كؽممك فممممرـمما داراتماسخ ة مم ت    ذ

م براد  ممكبت  ع مما فة حمم  سشرك ت.ممىعنىمتيم

مكددمتـممةؿمذذ مما دارةممف ب مم عدممإسىمإدارةمماسرد   ممكبت  ع مماسبخ طرةم.

)مممردػـم)   ق ن(درارماس  ن مماسشع   ماسع ب مذكمكممم تـمتعد ؿمماسقرارماس   ؽمم2008كفلم ن م

(ممس ػػػن م436ردػػـم)مم) ػػ  ق ن(مذػػكممدػػرارماس  نػػػ مماسشػػع   ماسع بػػ مآخػػر قػػرارممم2006(ممس ػػن مم134

مما خػػػػرس ػػػػكؽماسبػػػػ ؿمماس   ػػػػلمماسػػػػذمممتضػػػػبفمذػػػػكممماأ   ػػػػلاسنظػػػػ ـممملم زةػػػػداراسق ضػػػػمم2008

اسبة  ػ لمم  س ػكؽم مكسكنهػ ممسػـمتخت ػؼممما فةػ حب بكة مماشتب تمة ىمماسعد ػدممبػفمبتط  ػ تمم

كبػػػ مم ةػػػدرتممإدارةماسرد  ػػػ ممكبت  عػػػ مماسبخػػػ طرةم(م 134ردػػػـم)مماأ   ػػػلةبػػػ م ػػػ امم ػػػرماسنظػػػ ـمم

  س ػػػػكؽمما ةػػػػ ما دراجمممكبت  عػػػػ ما فةػػػػ حمماستػػػػلمتضػػػػبنتمةػػػػدةممبػػػػكادممتشػػػػ رممإسػػػػىمبتط  ػػػػ تمم

مكادممب   ل:ما فة حمم  كؽمماسب ؿماس   لم مكددممك فم ذـممذذ مماسب

 ( التي  تنص  عمى أنو: 25. المادة  رقم )1

 ةكػػ ـمكبتط  ػػ تمما فةػػ حمماسب  نػػ مم هػذ مماس  ةػػ ممة ػػىمم ب ػػعمماس هػػ تمماسبػػدرجمممممت ػرم

مسه م كراؽممب س  مم  داكؿمماس كؽمماسر     م.

 لتي تنص  عمى أنو :ا(  26. المادة  رقم )2

مم   فةػػػػػ حرمةظػػػػػ   كم فممتنشػػػػػرمم   نػػػػػ تم كمم ف ػػػػػرمم اسب  سغػػػػػممة ػػػػػىماس هػػػػػ مماستػػػػػلمتقػػػػػـك

 هػ مفلم ب عمماأةكاؿمم  ػبم فم كػكفممبػ متنشػر مماسكمم كةق ق م كض عمماس ه متتفؽمامبع كب تم

مبفممد ؿمماس كؽ.مةندممط  ه مبدةب نمم  سب تنداتمماسداس م

م
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 (  تنص  ىذه المادة  عمى أنو :27. المادة)3

تم كمبع كبػ تمتػ  رمة ػىم كضػ ةه مم كمة ػىممبركزذػػ م خطػرمة ػىماس هػ ما داام ػامم   نػ 

 كم ممم طػػػراؼمد ػػػؿم فم ػػػتـممم  كماسب   ػػػ تماسب س ػػػ م ك ةػػػف مخ ةػػػ مماسبة  ػػػ فماسبػػػ س  فم اسبػػػ سل

ما فة حمةنه مس  ب عممكفق نمأةك ـما فة حمماسكاردةمم هذ ماس  ة م.م

 (  التي  تنص  عمى أنو : 28. المادة  رقم ) 4

م امةػػػفمااتةػػػ ؿم كم بر فمم كػػػكفممب ػػػؿممس ع دػػػ تممبػػػعمماسب ػػػت كمب ػػػتةد ػػػدماس هػػػ مم تقػػػـك

مم تكز ػػػعمماسنشػػػراتممم كاسػػػردمة ػػػىمماا تف ػػػ راتمبػػػفماسب ػػػ ذب فممكاسب ػػػت بر فم   س ػػػكؽ كبػػػ م قػػػـك

م  مةفماس ه مبتضبن مماسبع كب تممكاس   ن تماستلم ةددذ مماس كؽ.فاسةة

 (  التي تنص  عمى أنو :34. المادة  رقم )5

مم  ػػىماس هػػ ماسبةػػدرةمااستػػزاـمم زةػػدادمماسقػػكا ـماسب س ػػ ممكفقػػ نممس بعػػ   رماسبة  ػػ   مماسدكس ػػ ة

ك  ػبما شػ رةممإسػىمذسػؾممةػراة ممفػلمتقر ػرممم كب م تـممبرا عته ممكفق نممسقكاةدمماسبرا عػ مماسدكس ػ 

مبرا عممة    تم.

 (  والتي تنص  عمى أنو :35. المادة  رقم )6

كنةػػؼماس ػػنك  مبػػدرجممسهػػ م كراؽمماسب س ػػ مم  س ػػكؽمم نشػػرماسقػػكا ـماسب س ػػ ماس هػػ تماسممت تػػـز

إدارةماس ػػكؽمة  هػػ ممفػػلمكب ةظػػ تمكتقر ػػرمبرا ػػعماسة ػػ   تمم سهػػ اسبتببػػ ممكا  ضػػ ة ت اس ػػنك  م

بػفمتػ ر  ممممعكذسػؾممخػ ؿم  ػ كمم ن   ز ػ م  ةدذب مم  س غ ممام  كب ت فمكا عتلماانتش رةة فت فم

مس بع  مماسعبكب  .تةد قه مبفما

م
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 (  وتنص  عمى ما يمي:36.  المادة  رقم )7

ماس هػػ تمماسبػػدرجممسهػػ م كراؽممب س ػػ مم  ػػداكؿمماس ػػكؽمم  براةػػ ةمم ةكػػ ـمذػػذ مماس  ةػػ ممت تػػـز

م كتقر ػرممبرا ػعمماسة ػ   تممة  هػ م كا  ضػ ة تماسبتببػ مم اسفرة  م نشرماسقكا ـمماسب س  مماس ػنك  

ماسدكر  مماستلمتةدرذ ممإدارةماس كؽ.ممةبع  مماسعبكب  ممفلماسنشرمفكرماةتب دذ ممبفماس 

 (  والتي  تنص عمى  ما يمي:37.المادة  رقم )8

ة ػػىمكػػؿمم هػػ ممتكا ػػرمم ةػػداثم كذر ػػ مغ ػػرمبت ةػػ ممس  بهػػكرمم فمتخطػػرممإدارةمماس ػػكؽم

ممإدارةستػلمتةػػددذ مم هػ ممفػكرمةػػدك ه مم كمفػلماسبكاة ػػدمماسق نكن ػ مماسبةػددةمسػػذسؾم كمخػ ؿمماسبه ػػ مما

ماس كؽ.

م هػػ م ا فةػػ حمماستػػلمممبػػفم كانػػبمآخػػركفػػلم  نػػبمم مةػػدر  ػػكؽمماسبػػ ؿمماس   ػػلمم ممقػػـك

ستط  ؽممبع   رمماسبة    مماسدكس  م مكدس  مسبتط   تمما فةػ حم  س ػكؽممم نما ترش د مماس كؽمدس  نم

 ػػبم فمتةتػػكمممة  ػػرممبػػفم   نػػ تم سب س ػػ مماسبط ػػكبممتقػػد به م مكبػػ م  ػػ فمف ػػرمماسقػػكا ـمكاستقػػ ر رما

س شػرك م مكس  ػكؽمكس دتةػ دمماسػكطنلم شػكؿماسبة  ػ لممكبع كب تم مك   فماسدس ؿم ذب  ما فةػ ح

استػػػػلمتكدػػػػعممضػػػػدماس هػػػػ مماسبخ سفػػػػ م كمماسبخ ػػػػ مم هػػػػذ مكاس ػػػػزاااتمممةػػػػ ـم كبػػػػ م  ػػػػ فمما  ػػػػرااات

ب س ػػػ مس  هػػػ م شػػػطبممد ػػػدماأكراؽمماسمكتنتهػػػلمم بػػػركرانمم   نػػػذارم استػػػلمت ػػػد مم  ستن  ػػػرم سبتط  ػػػ تما

ا فةػػػػػ حمم  ػػػػػ فمس شػػػػػرك تممبتط  ػػػػػ تممكبػػػػػعم فمدس ػػػػػؿممم اسبخ سفػػػػػ ممبػػػػػفم ػػػػػداكؿما دراجمم  س ػػػػػكؽ

دماستػػلم  ػػبم فمبختةػرم ػػدانممخ ةػ ممف بػػ م تع ػػؽمم ػ س نكماسفهػػـم مإام نػػرمم طر قػػ مم ػه   فةػ حما

ىماسشػرك تمماست  ر ػ ممكاسةػن ة  ممدكفماسب س  م مكب م نرمركزمم شكؿممكاضػتممة ػتةتك ه مماسقكا ـم

 ر عممذسؾمإسىماكتف  رمم سبة رؼممكشرك تمماستاب فم مكددمبراة ةممسط  ع مماسب    تمماأخرلممك

ةندممإةدادمكتقد ـماس   ن تمماسب س  ممس ب عمماس ه تمم  عممبع   رمماسبة    مماسدكس  متا   ش رةمإسىم

مممتممب س  م كمغ رذ م.مب     كمةن ة  م م كمم كااممت  ر  
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 خالصت انفصم  انثبوي:

ك ذب تػػرمممم كتعر فػػرمم تنػػ كؿمذػػذاماسفةػػؿممبكضػػكعمما فةػػ حمماسبة  ػػ لمبػػفمة ػػثممنشػػاتر

مكاسهدؼمبنرم.

كبػػػ ممتنػػػ كؿم شػػػك ؿمما فةػػػ حمماسبة  ػػػ لممبػػػفمة ػػػثمماسة ػػػـممكاسنكة ػػػ ممكا سػػػزاـممسهػػػذامم

مكاستلمتتع ؽم  سبقكب تمماأ     مسرم.م ة  ه ككذسؾمماسرك  زماسه ب مماستلم تركزممم ا فة ح

تن كؿممدكاةدمما فة حمماسبة   لممكفق نممسبع  رماسبة  ػ  مماسػدكسلمماأكؿممتـمم  ض كددمم

م   ضػ ف ممإسػػىمبػدلممتكافػؽممذػذامما فةػػ حم ككػذسؾممكفقػ نممسبعػػ   رمماسبة  ػ  مماس    ػ ممم اسبعػدؿ

م. ؿماس   لم كؽمماسببعممدس ؿما فة حماسة درمةفمم

م
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 :مقذمت:   3-1

استػػلممتط سػػبمم بز ػػدمبػػفما فةػػ حممشػػهدتمماس ػػنكاتماأخ ػػرةممظهػػكرمماسعد ػػدممبػػفما راام

ةػػػفماستق  د ػػػ مماستػػػلم ذبهػػ مما فةػػػ حمةػػفمبع كبػػػ تم خػػرلمغ ػػػرمت ػػػؾمماسػػكاردةمم ػػػ سقكا ـماسب س ػػ مم

 ػػػ م مإذامإفمبتخػػػذممماسقػػػراراتمفػػػلمم  ػػػكاؽممر سماسبػػػ ؿمم عػػػ نكفمدا بػػػ ممبػػػفمةػػػدـماستن ػػػ اتمماسب س

تب  ػػؿمماسبع كبػػ تمم  ػػنهـممك ػػ فمبػػد رممماسشػػرك تمماسب ػػ ذب م مبػػ مم ػػ  رم ػػ   نمفػػلمكفػػ اةم ػػكؽم

مم     ػ  اممآ ػ ر ر سمماسب ؿم مكبفمم ـمفزفمماسبز دمبفما فة حمةفماستن  اتماسب س  مم  ككفمسرم

ماسبت ة ممس ب تبعم.تخة صمكؼاممس بكاردمماادتة د  مكفلممم ر سمماسب ؿ كؽممفلمكف اة

ا فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ م ةػػدماأدكاتماستػػلمت ػػ ةدمماسب ػػت بر فمفػػلماتخػػ ذمممد مكبػػ م عػػ

اسب س  فممفػلمإةػدادمتن ػ اتهـمم م   ض ف مإسىمب  ةدةمماسبة   فة ىم  سمة ب  مكرش دةممـدراراته

مككذسؾمت ه ؿمماسةةكؿمة ىمر كسمم بكاؿمم د دةم.م ةفماسشرك ت

وانتمييا   بيىهاب  وباا  انتقاذيراث  انتعريف  بابنتىبؤاث  املبنيات  : 3-2

 املبنيت :

 اب  والباحثين  مفيوم  التنبؤات المالية :تناول  العديد من الكت  

تق    ماسبعدةممة ىم   سممفبنهـممبفمةرؼمماستن  اتمماسب س  مامم انه ممت ؾماسبع كب تماسب س  مماسب 

كردممفعػػؿمما دارةمماسبتكدػػعمةنػػدممم افتراضػػ تممخ ةػػ مم اةػػداثممب ػػتق    ممتتكدػػعمما دارةممةػػدك ه 

تةق ؽمت ؾمماافتراض تاممم.مكددممتتضبفمماسبع كب تمماسب س  مماسب تق    ماسقػكا ـماسب س ػ م كمكاةػدانمم

م(م.م282 م2007)اسة زافمم.بفم نكدذ م كم ك ر
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ـممسبتغ ػػػراتممةػػػدلمماسك ػػػ  ؿمماسبف ػػػدةمستقػػػد رممدػػػ  مإ(ماستن ػػػ م انػػػرممم15:مم1991)عػػػرؼمماس ػػػكذرمك 

ة ػػثمم ذ بػػ ممفػػلمظػػؿممةػػدـمماستاكػػدم مفػػ ستن  مذػػكمم   ػػ ط مم  ػػ فمةػػفممةػػدثم كم ةػػداثمب ػػتق    

كذػكم عنػػلمم نهػ ممغ ػرمبعركفػ مفػلمماسكدػتماسة ضػرم مفهػكمبق ػػ سمسبػ م ػكؼم ةػدثمفػلماسب ػتق ؿإ

كؿماس   ن تمماسبن    م ةدادمتقد راتممتتع ػؽمم  سب ػتق ؿمفػلمبة كسػ م زاسػ م كمتق  ػؿمةػدـممما تخداـ

استاكػػد.مك ةتػػ جمماستن ػػ مستقػػد رمكةكػػـممشػػخصم   ضػػ ف ممإسػػىمتة  ػػؿممسعػػددممك  ػػرمبػػفماسبتغ ػػراتمم

مكاسفركع.

م(م38م:2010)(منق مةفممدسكؿمم2000)كب مةرفه مماسبع  رمماسبةرممسبه ـمماستاكد

ام ػانه ماسبع كب تماسب س  مماسب ن  مة ىمافتراض تمةػفماأةػداثمماستػلمدػدمتقػعممفػلماسب ػتق ؿم

 م ممكذػػلمتخضػػعمم ط  عتهػ مس ةكػػـمماسشخةػػلم در ػػ ممة س ػػ م مهػػكردممفعػؿما دارةمماسبةتبػػؿممت  ذ

مكذنػ ؾممبػفم ػرلم فماماستن ػ اتماسب س ػ م ك تط بمإةدادذ مبب ر  ممددرمك  رمبػفماسةكػـمماسشخةػل

م بركػزماسبػ سلماسبتكدػعمس ذلمت ؾمماسبع كب تماستلمتعرعمفلمضكام فضؿمبعرفػ ممكاةتقػ دمسػصدارةم

كاستػػػدفق تماسنقد ػػػ ماسبتكدعػػػ مس كةػػػدةماادتةػػػ د  م مكذسػػػؾمتا   ػػػ نمة ػػػىممم كنتػػػ   ماأةبػػػ ؿماسبتكدعػػػ م

تت عهػ م.مكدػدمافتراض تمما دارةممس ظركؼماستلمم تكدعم فمتةدثم مكب  راتماسعبؿمماستلم تكدعم فم

تػػـمماستع  ػػرمةػػفمدػػ ـمماستن ػػ اتمفػػلمةػػكرةمنقد ػػ مبةػػددةمفػػلمشػػكؿمردػػـممكة ػػدممس نتػػ   مماسبتكدعػػ م كم

مم.(مم115م:م2009)ملةكرةممبدلماممسطف

(ممام فماستن ػػػػ اتم كماستكدعػػػػ تمماسب س ػػػػ ممذػػػػلمبع كبػػػػ تمب س ػػػػ مم13م:م2003)ك ػػػػرلمطػػػػ ةكفم

مة ىمافترم كاسقراراتمم سظركؼمماسبتكدعم فمت كدااض تممتعكسمب تق    متب ؿم فضؿمتقد راتم.متقـك

م كمماأفع ؿمماسبتكدعماتخ ذذ ممة  ؿمذذ ماسظركؼما.م
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 ؾممبػفم عػرؼمماستقػد راتماسب س ػ مكس تب  زم  فماستن  اتماسب س  مكاستقد راتماسب س ػ ممن ػدم فمذنػ

م-تقػػ دممسػػصدارةم انهػػ مامة ػػ رةمةػػفماسبع كبػػ تماسب ػػتق    ماستػػلمتعػػرعمفػػلمضػػكام فضػػؿمبعرفػػ ممكاة

اسبركػػػػػزمماسبػػػػػ سلماسبتكدػػػػػعم مكنتػػػػػ   مماأةبػػػػػ ؿمماسبتكدعػػػػػ م مكاستػػػػػدفق تماسنقد ػػػػػ مماسبتكدعػػػػػ مس كةػػػػػدةم

كةػػػ دةمبػػػ م ػػػتـممإةػػػدادممم ة ػػػىم  ػػػ سممك ػػػكدمكاةػػػدم كم ك ػػػرمبػػػفماسةػػػ اتماافتراضػػػ  مم اادتةػػػ د  

م(.116م:م2009)سطفلمماستقد راتماسب س  ممسص    ممة ىم  اؿممب ذامم ةدث....مسكم؟م

مم13م:م2003)كب م عرؼمط ةكفم (ماستقد راتمماسب س  م انه مامبع كب تممب س ػ مب ػتق    ممتقػـك

ة ػػىم  ػػ سممةػػدكثمكاةػػدم كم ك ػػرممبػػفماأةػػداثم كماافتراضػػ تماسنظر ػػ م مكاستػػلم بكػػفم فمتغ ػػرم

 كم نهػػػ مممان ذ كػػػؿم ةبػػػ ؿماسبنشػػػاةم)مب ػػػ ؿمذسػػػؾمماةتبػػػ ؿمم فممتضػػػ ؼمماسبنشػػػاةممبركػػػزمتكز ػػػعم د ػػػد

م  ػػكؼممت ػػتبرمفػػلمتكز ػػعممبنت  تهػػ مم   ػػتخداـممبراكػػزماستكز ػػعماسق  بػػ م(م.م ع ػػ رةم خػػرلم نهػػ متقػػـك

ة ىم   سممتقد راتمما دارةمماستلمتعكسماسظركؼماسبتكدعممك كدذ م مكاسقراراتمماسبتكدعمماتخ ذذ مم

مفلمظؿممك كدمافتراعمنظرمم كم ك رام.م

دػػػػدممركػػػػزممة ػػػػىمم فماستب  ػػػػزمم ػػػػ فمماستن ػػػػ اتمم(م2009)كبػػػػفم هػػػػ م خػػػػرلمن ػػػػدم فممسطفػػػػلم

 قكـمة ىم   سمبفهكـمماسة اتماافتراض  ممكاسذممم  تخدـممسعرعمظركؼمبع ن م كمممكاستقد رات

نهػػ ممبت ػػق مبػػعم غػػراعماستقػػد راتماسب س ػػ م مكمك كم ب ػػ راتمةبػػؿمبع نػػ مدػػدمام ػػتـمةػػدك ه م ككدكةهػػ 

مكم؟مة ىمماسنق عمبفماافتراعماسذممم تكدعم فم ةدث.ف سة س مماافتراض  متعرعممب ذام ةدثمس

مة ػػىم  ػػ سم ماستقػػد راتمم قػػـك مماستن ػػ اتممكبفهػػـك ك تضػػتمببػػ م ػػ ؽم فماستب  ػػزمم ػػ فمبفهػػـك

ط  ع ماافتراض تمماستلمتعتبدممة  ه ممكؿمبنه م.مف ستن  اتممتعتبدممة ىممافتراض تممتكػكفم ك ػرمم

مةدك ه مااةتب انمفلمةدك ه ماافتراض تممبتكدعمم
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ة ػػثمدػػدمم تةقػػؽمم عضػػػه ممكامم ظػػػرمتةققهػػ ت بػػ مماستقػػد راتممفتعتبػػدمة ػػىمافتراضػػ تممام ن

مامافتراض تممس سمم  سضركرةم فمم ككفممبتكدعممةدك ه ما.مما خر تةقؽماس ععم

 :  وسبئم اإلفصبح احملبسبي عه انتىبؤاث  املبنيت :  3-3

بفماسك   ؿممسصفة حمةفمتن  اته مماسب س  م.ك عدم بكفم فمتت عمإدارةماسشرك ماسب  ذب مةددانم

ذذامتق  د  ماستلم بكفما تخدابه مفلما فة حمفلماستق ر رماسب س  ماس نك  م كمر عماس نك  ماسك    ماس

اسةػػدد.مكبػػفمخػػ ؿمذػػذ ماسك ػػ   مم ػػتـمتخةػػ صمد ػػـممبةػػددمفػػلماستقر ػػرماس ػػنكممم  ػػبىمبن دشػػ مم

    مامك ػ سط عم ماماا تشػراؼم كماستكدعػ تماسب ػتقتن  اتمةنكافمف رماسما دارةمتعرعم ةب ؿمكتة  ؿ

سكتركن ػػػػ ماسع سب ػػػػ .كب مت ػػػػتط عمإدارةماسشػػػػرك ماسب ػػػػ ذب ما ػػػػتخداـمذػػػػذ م اسشػػػػ ك ما بكػػػفمما ػػػػتخداـم

ماسش ك مفلمفتراتمزبن  مبخت ف مسصفة حمةفماستن  اتم كمستةد ثماستن  ات.

ةػػػػددانمبػػػػفماسك ػػػػ  ؿماأخػػػػرلمسصفةػػػػ حمةػػػػفمماسشػػػػرك ماسب ػػػػ ذب م فمت ػػػػتخدـمم دارةك بكػػػػفمم

ماستن  اتم.مكتتب ؿمذذ ماسك   ؿمفل:

 بػػػػػػػػ م مةقػػػػػػػػدمما تب ةػػػػػػػػ تمخ ةػػػػػػػػ مبػػػػػػػػعماسبة  ػػػػػػػػ فماسبػػػػػػػػ س  فممممممممةةقػػػػػػػػدمبػػػػػػػػ تبراتمةػػػػػػػػةف  م

م(مم283:مم2002م)اسد  طل.حمفلمنشراتمااكتت بم كب م بكفم فم تـما فة فكاسةةف  

 اث املبنيت :أشكبل  اإلفصبح احملبسبي  عه انتىبؤ 3-4

 كسه مكبػ   ل:منت ػنفلماسةق ق متتعددم شك ؿمما فةػ حماسبة  ػ لممةػفماستن ػ اتماسب س ػ ماستػلم

م(:126م:2006)ة د 

ذاماسنػػػكعممبػػػفماستن ػػػ اتممكبػػػفم ب  ػػػ ممذػػػم  .مماستن ػػػ ممفػػػلمةػػػكرةمنقطػػػ مبةػػػددةم كممردػػػـمبةػػػدد

م.ا ه تممفلمماس ن ماسق دب  نمة نرممبفماسبتكدعم فم ككفممر تمماس هـممةشرمامة  رةمماسب س  م
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 نػػرممبػػفماب.مماستن ػػ مفػػلمةػػكرةممبػػدلمكبػػفم ب  ػػ ممذػػذاماسنػػكعمبػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ مة ػػ رةمم

م.ما ن ه تممكخب  مةشرم ن ه مفلماس ن ماسق دب مةتماس هـمم  فمةشرم اسبتكدعم فم تراكحمرم

 اتمماسب س ػ مة ػ رةممكبفم ب   ممذذاماسنكعممبػفماستن ػم ج.ماستن  مفلمةكرةممةدم دنىم كم دةى

 كة ػ رةمم  ن هػ تممفػلماس ػن ماسق دبػ ممة نرمبػفماسبتكدػعم فم كػكفمماسةػدمماأدنػىمسػر تماس ػهـممةشػرما

م.ما نرمبفماسبتكدعم فم ككفماسةدماأدةىمسر تماس هـممخب  ممةشرمم ن ه ممفلماس ن مماسق دب 

كبػػفم ب  ػػ مذػػذامماسنػػكعمممم د.مماستن ػػ ممفػػلمةػػكرةممكةػػف  م)مغ ػػرممكب ػػ (م كمة ػػ راتممإنشػػ    

 نػػػرممبػػػفماسبتكدػػػعم فمتكػػػكفمماأر ػػػ حممبرضػػػ  م كم  ػػػدةمفػػػلماس ػػػن مابػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممة ػػػ رةمم

مم.ااسق دب 

نشػػػػرةمإبػػػػ مفػػػػلماس ػػػػ  ق ممس بع كبػػػػ تماستن   ػػػػ ممت ػػػػتخدـممكبػػػػفماس ػػػػد رم   شػػػػ رةم فماأشػػػػك ؿم

 كمةنػػدمما فةػػ حمةػػفماسبع كبػػ تم مااكتتػػ بماسعػػ ـممس كةػػدةماادتةػػ د  مةنػػدمطػػرحمم  ػػهبه مس   ػػع

مبنظب .م استن    م ةكرةمدكر 

 :انفئبث  املتعذدة  املستخذمت  نهتىبؤاث  املبنيت 3-5

 (:2006)عبده  :تنقسم الفيات المتعددة المستيدمة  لمتنبؤات المالية إلى قسمين 

مكتشبؿ:مم  .مب بكة مماسب تخدب فمماسخ ر  ف

 :ينتقبوالمر   ينالحالي ين. المستثمر 1

تػػػكفرماستقػػػ ر رماسب س ػػػ مبع كبػػػ تممبف ػػػدةممس ب ػػػت بر فمماسةػػػ س  فمكاسبػػػرتق  فمفػػػلماتخػػػ ذمدػػػرارم

فماسع  دمإكااةتف ظم  سكرد مماسب س  م ة ثمم اسبتع ؽمم  سشراام كاس  عمم اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  

 مك قةػػدم  سع  ػػدما ػػت ب رادػػرارممكاسبخػػ طرةمماسبرت طػػ مم هػػذامماسع  ػػدممذبػػ مبةػػدداتة ػػىماا ػػت ب رم
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ة طػ مم هػذاماسع  ػدمبػدلمماستذ ػذبماسبة ىماا ت ب رم م  نبػ مم قةػدم  سبخػ طرةممذن ماسع  دمماسبتكدع

اسبتع قػ ممبرمتق  ـمذػذاماسع  ػدممكاسبخػ طرةماسبةتبؿم فم تعرعمسرمذذامماسع  دم مكةتىمم بكفممس ب ت 

مرةمم  ستق ر رمماسب س  م.ة ىمماسبع كب تماسبة     ماسبتكافم رمفزنرمم عتبد

 :ينن الماليي. المحمم2

ماسبة  ػػكفماسبػػ س كفمم تقػػد ـمماسنةػػتممكاسبشػػكرةممس ب ػػت بر فمماسةػػ س  فممكاسبػػرتق  فممف بػػ م  قػػـك

فممخ راامفلماستة  ؿماسبػ سلممس قػكا ـم فماسب س  ة ىماةت  رم فمذ ااماسبة  م  تع ؽم   ت ب رم بكاسهـ

م   تهـممبفماسبع كب تممذلمنفسماةت    تمماسب ت بر فم.اسب س  م مكسذسؾممفزفماةت 

 ن:ي.المقرض3

تق ػػػ ـممدػػػدرةماسكةػػػدةمماادتةػػػ د  م هػػػتـماسبقرضػػػكفممةػػػ دةمم  سبع كبػػػ تمماسبة  ػػػ   م مكذسػػػؾممس

ماسقرعمكفكا د .اسكف ام  ستزاب تهـممف ب م تع ؽم  دادمة ىم

 . الجيات  الحكومية :4

ب ػػػؿمم اسكةػػػداتمماادتةػػػ د  ممبػػػفمبع كبػػػ تممبة  ػػػ  ممتهػػػتـماس هػػػ تماسةككب ػػػ مم بػػػ متنشػػػر 

ك كرةػػػ ماأكراؽماسب س ػػػ م مة ػػػثمتهػػػتـمبةػػػ ة مم كاسه  ػػػ مماسع بػػػ مس ػػػكؽماسبػػ ؿم بةػػ ة ماسضػػػرا ب

اسضرا بم  سبع كب تماسبة     ممسفػرعمكتةةػ ؿماسضػرا بماسب ػتةق ممة ػىماسكةػدةماادتةػ د  م م

ةػػ ماأكراؽماسب س ػػ م  سبع كبػػ تماسبة  ػػ   مأغػػراعمك كرممم كبػػ متهػػتـمماسه  ػػ ماسع بػػ ممس ػػكؽماسبػػ ؿ

ماسرد   مة ىم كؽمماأكراؽماسب س  م.

م

م
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 االقتصادية األيرى :  ات.الوحد5

تةتػػػ جممكػػػؿمكةػػػدةممادتةػػػ د  مةػػػ دةمإسػػػىممبع كبػػػ تمةػػػفماسكةػػػدةمماادتةػػػ د  ماأخػػػرلماستػػػلم

دةممبفمت ػ ر هـمفػلمتطػك رممكاا تف م ةتىم بكفمتق  ـممبدلممدكةمماسبن ف  فم تب رسمنفسماسنش طم

ماسكةدةماادتة د  م.

 وتشمل :  ،ب. مجموعة  المستيدمين  الدايميين

 ن  بيا:يإدارة  الوحدة  االقتصادية  والعامم

كاتخ ذمم كاسرد   مم تهتـمإدارةماسكةدةماادتة د  مم  سبع كب تمماسبة     ممأغراعمماستخط ط

  سكةدةمماادتة د  م  سبع كب تماسبة     ماستلمتبكنهـمبفممماسقراراتمماسبخت ف  مكب م هتـماسع ب كف

م.تق  ـممددرةماسكةدةماادتة د  مة ىمدفعممبك فآتممكتعك ض تممسهـم

 اآلراء واالجتبهبث  انفكريت بشأن اإلفصبح عه انتىبؤاث املبنيت : : 3-6

فػػلمةب  ػػ مماتخػػ ذممنظػػرانممأذب ػػ ما فةػػ حماسبة  ػػ لممةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممفػػلماسب ػػ ةدةمم

ك ػػػكدمماتفػػػ ؽمم ػػػ فماستنظ بػػػ تماسع ب ػػػ م كماسعب  ػػػ مفػػػلمممكبػػػعاسقػػػراراتماا ػػػت ب ر  م كماستبك   ػػػ م م

 ك ػدماخػت ؼمف بػ م  نهبػ مممسكػفاس  دافماسبخت ف مة ىمضركرةمماسق  ـمم ػ ستن  اتمكاستكدعػ تمماسب س ػ م

مةكؿما فة حمةفماستن  اتمماسب س  م كمةدـمما فة حمةنه .

مذب م:مفمم شافما فة حمةفماستن  اتماسب س  م نظرم كمات  ذمل م مم فمذن ؾممك هتىم

د ػػ ـمماسشػػرك تمم   فةػػ حمةػػفمتن  اتهػػ مماسب س ػػ م.ك تفػػؽممذػػذامماات ػػ  مبػػعممم.  االتجنناه  األول :1

ت   ػػػػ ماةت   ػػػػ تماسب ػػػػت بر فمكب ػػػػتخدبلماسقػػػػكا ـممكاستقػػػػ ر رممسبع كبػػػػ تمماستن ػػػػ اتم.ك  ػػػػتندم

مم.(م1997) ك ؼممذاماات   ممإسىماسعد دمبفماسب رراتمماست س  م: ةة بمذ
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كغ ػػػرممم  .م فمإفةػػ حماسشػػرك تمةػػػفماستن ػػ اتماسب س ػػػ م  ع هػػ مبت ةػػػ مس ب ػػعمماأطػػػراؼمماسخ ر  ػػ 

مبقةكرةمة ىماسبة   فمماسب س  فم.

ك ب ػ م  أنشػط ممفمتن  اتما دارةمم ك رمدد ممبفمتن  اتمماسبة ػؿمماسبػ سلممنت  ػ ممسبعرفتهػ مماس ب.م

اسداخ  ػػ مس شػػرك .مك فما فةػػ حمةنهػػ م  ػػ ةدمماسبة  ػػ فممة ػػىمإةػػدادممتن ػػ اتم فضػػؿمكةػػػدـم

ماس  كاممإسىمماستخب ف.

ج.م كؼمتعبؿمما دارةمماستػلم فةػةتمةػفمتن  اتهػ مة ػىمتةق قهػ م ممإذممتب ػؿممنكةػ نممبػفمااستػزاـمم

مبنفع م مكب مم كؼم دةـماس ق مم ه م.اأد لممة  ه م مكاشؾم فمذسؾم كؼمم عكدممة  ه م  س

ة ػثم كػكفمسهػـممبرشػدانمذ بػ نمم د.م فما فة حممةفماستن  اتماسب س ػ مم ػرت طمم ة  ػ تماسب ػت بر ف

م(.م1989)اسعرادلمم.فلماتخ ذذـممدراراتمما ت ب ر  مرش دة

ك ز ػػدمدػػدرةممم تب  ػػؿمم ػػ فماسب ػػت بر فاسةػػدـمممتق  ػػؿذػػػ.م ػػ دلما فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ مإسػػىم

م.م(م2000)درد رممإسىم  كاؽمر سماسب ؿ.اسشرك تمة ىماسكةكؿم

ك ػػػرلمةػػػدـممإسػػػزاـماسشػػػرك تمم   فةػػػ حمةػػػفمم كذػػػكمم ت ػػػـم  سة طػػػ مكاسةػػػذرم.  االتجننناه الثننناني:2

مممممممممممممممممك  ػػػػػػػػػػػػػػػتندم ةػػػػػػػػػػػػػػػة بمذػػػػػػػػػػػػػػػذاماات ػػػػػػػػػػػػػػػ  مإسػػػػػػػػػػػػػػػىماأ ػػػػػػػػػػػػػػػ  بماست س ػػػػػػػػػػػػػػػ م تن  اتهػػػػػػػػػػػػػػػ ماسب س ػػػػػػػػػػػػػػػ 

م(م:2000)درد ر

منظرانممسعدـمممددته م.مم بفماس  ة  فمبع رض مما فة حمةفماستن  اتمماسب س  م .م رلماسعد د

م س  مماسبة   فماسب س  فكمككفمب  كم ب.مم رلماس ععم فما فة حممةفماستن  اتماسب س  مم  بم فمم

بة  ػػد فمم عب ػػكفممستةق ػػؽممبةػػ ة مماسب ػػت بر فم مكذسػػؾمم خػػ ؼما دارةمم نم  ةت ػػ رذـم طرافػػ

ددم نعكسمة ىمةػدـمددػ ماستن ػ اتممم   نه مك  فمماسب  ذب فمتع رعمفلماسبة ستاستلم ك دم

متض  ؿمماسب ت بر فم.كم
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 بكػفمااةتبػ دمك  ستػ سلما ت ـم  ستفػ  ؿماسبفػرطم ج. ش رماس ععم فما فة حمةفماستن  اتماسب س  م

مفػػػػلا دارةمممبػػػػفم  نػػػػبممة  ػػػػرم.ة ػػػػثممتكةػػػػ تماسعد ػػػػدمبػػػػفماسدرا ػػػػ تمإسػػػػىمك ػػػػكدمبغػػػػ اةم

ماأر  ح.

بػػؿممك هػػ تممنظػػرمبع رضػػ مم شػػافممةػػدـمما فةػػ حمةػػفمةكبػػ من ػػدم فمذنػػ ؾمدرا ػػ تمم خػػرلممت

تتب ػػػؿمم  ػػػ  بممبع رضػػػته ممفػػػلمب ػػػرراتمةد ػػػدةممسعػػػؿم ذبهػػػ مبػػػ م  ػػػل:ممكم استن ػػػ اتماسب س ػػػ 

م(م:1997م) ك ؼم

 ممبػفمبع كب تممتتع ؽمم نش طه مم  سب تق ؿممكبػ م ػكؼمتتخػذمم   فممإفة حمماسشرك تمةفم  .م 

مخططممددم ضرمم بركزذ مماستن ف ل.

 فممإدارةماسشرك تمس سمسد ه مماسقدرةمة ىمتةق ؽمماسدد مماسكا   ممفلمإةدادمماستن  اتمماسب س  .م  .مب

م اسشػػػػرك تمةػػػػفممتن  اتهػػػػ مكةػػػػدـممتبكنهػػػػ ممدػػػػدم ػػػػ دلمإسػػػػىماذتػػػػزازممذػػػػذ مماسشػػػػرك تفمإفةػػػػ حم ج.م

ماسعك لمة ىم دا ه .اسق نكن  ممكاستا  رممماس س ب  كتعرعمإدارته م

 ماسشػد دةممس بتغ ػراتمماادتةػ د  مكاا تب ة ػ م مكس كةػكؿمإسػىممتةد ػدم د.متت ـماستن  اتم  سة   

اا تع ن م  أ  س بماسر  ض  مماسبن  ػ  ممسألخػذمم  اةت ػ رممة   ػ  مكػؿممبتغ ػرممتن غلدد ؽممسه م

مدمم   س بممإةدادماستن  اتمم كف اةم. مب مم تط بممتا  ؿمدرارمما فة حممةنه مإسىم فم تـممتةد 

ة ػػىم  ػػ سمممـك تخػػذكفممدػػراراتهمم اسبع كبػػ تممةػػدكدممكددػػ مماستن ػػ اتذػػػ.مدػػدممام ع ػػـممب ػػتخدبكم

مةتب  ممتةق قه م مم  سرغـممبفم نه متت ـمم عدـمماستاكدممكن درانممب متتةقؽ.

س فممةػػػفمإدارتهػػػ ممإسػػػىمإةػػػدادممدفعمماسب ػػػ كم ػػػاسشػػػرك تمم   فةػػػ حمةػػػفمتن  اتهػػػ ممدػػػدممك.مإفممإسػػػزاـم

كةػدـمماا تهػ دمم  سةةػكؿممة ػىمنتػ   مم فضػؿممببػ ممتػـماستن ػ مم تن  اتم  هؿمتةق قه م  سب ػتق ؿ

م رم  سرغـمبفمبقدرته مة ىمتةق ؽممذسؾم.
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مم:ذبػػػػ مم ك تضػػػػتمببػػػػ م ػػػػ ؽم فما فةػػػػ حمةػػػػفماستن ػػػػ اتماسب س ػػػػ مم تػػػػراكحمم ػػػػ فممات ػػػػ ذ فم

م  كمةػػدـمما فةػػ حمماسبة  ػػ لمةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ م اتمماسب س ػػ ا فةػػ حماسبة  ػػ لمةػػفماستن ػػ م

ة ثممن ػدم فما فةػ حماسبة  ػ لمةػفماستن ػ اتماسب س ػ مسػرممب  ػدك مكبع رضػك  مكسكػؿممفر ػؽمبنهػ م

ماسة  ماسبدةب مسك ه منظر .

اإلصذاراث  املهىيات وانتشاريعبث انقبوىويات  يف جمابل اإلفصابح  احملبسابي عاه  3-7

 املبنيت: انتىبؤاث 

عمما فةػػػ حماسبة  ػػػ لممةػػػفمكماذتبػػػتماسعد ػػػدمبػػػفماسبنظبػػػ تمكاسه  ػػػ تماسبهن ػػػ مم بكضػػػ

عمما فةػػػ حماسبة  ػػػ لمةػػػفمكمك ر ػػػعم ػػػ بماذتبػػػ ـماسبنظبػػػ تمكاسه  ػػػ تم بكضػػػم استن ػػػ اتماسب س ػػػ 

س  فم فماسب  اسة س  فمكاسبرتق  فمكاسبة اسط بمة  ه مبفمد ؿماسب ت بر فمماستن  اتمماسب س  مإسىممز  دة

استن  اتممت  ةدمماسب ت بر فمفلماستن  م  س عرماسبتكدعمب تخدبلماسقكا ـماسب س  م مفهذ مكغ رذـمبفم

ذػػػذامإسػػػىم  نػػػبمما ػػػتخداـممذػػػذ مم ك  ستػػػ سلممترشػػػ دمدػػػراراتماا ػػػت ب رمفػػػلماأكراؽمماسب س ػػػ م س  ػػػهـم

مؿمم فضؿمك دؽ.استن  اتمماسب س  مبفمم  نبماسبة   فمماسب س  فمفلمإةدادمتن  اتهـمم شك

ةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممفػػػلم ر ط ن ػػػ ممفػػػلمذتبػػػ ـمم قضػػػ  مما فةػػػ حماسبة  ػػػ لم ػػػد مماا

تنػػػػ ام عػػػػعمماسشػػػػرك تممة ػػػػثممتزا ػػػػدتممةب  ػػػػ تمماانػػػػدب جممكاد؛اس ػػػػت ن تممبػػػػفماسقػػػػرفمماسب ضػػػػلم

(ماسػػػذممم قضػػػلمم1968اسقػػػ نكفماست ػػػ رمم)ةػػػ ـإةػػػدارمممة  ػػػرببػػػ مترتػػػبممإ   ر ػػػ ن ما خػػػرس ػػػ ععم

كرةممد ػػ ـمماسشػػرك تم كماسبنشػػآتمماستػػلمتر ػػدمماانػػدب جمم كماادتنػػ اما   ػػ رمم م نشػػرمدكا بهػػ م ضػػرم

م(.م2003م)مط ةكفممم.اسب س  مماسب تق    مكفق نممسهذاماسق نكف
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 ػػػزممبشػػػركعممبع ػػػ رمفػػػلم ن  تػػػراممككمإكدػػػدمم ةػػػدرمب بػػػعمماسبة  ػػػ  فمماسقػػػ نكن  فممفػػػلم

كذسػػػػؾممستةق ػػػػؽممم ااسب ػػػػتق    م:ماخت ػػػػ رمماافتراضػػػػ تماسبع كبػػػػ تمما عنػػػػكافمم2000 كتػػػػك رم ػػػػن م

م(.ممم46م:2006)ة د م:مماأذداؼمماست س  

مإظه رممدكرماسبع كب تمماسب س  ماسب تق    ممفلمز  دةمكف اةم كؽمر سمماسب ؿ. .م 

استاك ػػػدمة ػػػىماسػػػدكرماستكػػػ ب لممسكػػػؿمبػػػفماسبع كبػػػ تمماسب س ػػػ مماست ر خ ػػػ ممكاسب ػػػتق    ممك ذب تهػػػ مم .مب

 بر فم.مس ب ت 

مماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ  كاسبخػػػ طرممم كستةق ػػؽماأذػػػداؼماس ػػػ  ق متنػػػ كؿممبشػػػركعمماسبع ػػ رممبفهػػػـك

مكبتط   تمإةدادذ .م اسبرت ط مم زةدادذ 

ن  ترام دكرمفلمب  ؿما فةػ حممةػفمماستن ػ اتممز هبتم بع  ماسبة    فمماسق نكن  فم  كب مم

كسقػدممك ػرمماات  ذػ تمةد  ػ ممفػلماسبة  ػ  ماافم عنػكمم2001اسب س  ممبفمخ ؿممإةدارممتقر رمفػلم

ذػػػذاماستقر ػػػرمماانتقػػػ دمس بة  ػػػ  فمكبػػػ م قدبكنػػػرممبػػػفمبع كبػػػ تممامتكاكػػػبماةت   ػػػ تماسب ػػػت بر فمم

كاستن ػػػػػ اتمماسب س ػػػػػ مم ةػػػػػف مخ ةػػػػػ مممم اةت   ػػػػػ تهـممإسػػػػػىماسبع كبػػػػػ تماسب ػػػػػتق    م ةػػػػػف ممة بػػػػػ م

م(.م2011م)استرك كم

نػػػػؿمبكضػػػػكعما فةػػػػ حمماسبة  ػػػػ لممةػػػػفماستن ػػػػ اتماسب س ػػػػ مم ف ػػػػـم بػػػػ مفػػػػلماسكا ػػػػ تماسبتةػػػػدةمم

ة ػثمشػك تممس نػ مم كا ػط مماسب بػعمماأبر كػلمم ط ػؽمة  هػ مممم1971ااذتب ـماسك فلمةتىم ػن م

تماس  نػػ م فماسهػػدؼمرمكسقػػدمدػػرم  مكذسػػؾمم هػػدؼممتةد ػػدمم ذػػداؼمماسقػػكا ـمم truebloodا ػػـمس نػػ م

اسبع كبػػ تمماسبف ػػدةممس ق ػػ ـمم اةبػػ ؿمماستن ػػ م مك نػػرم  ػػبمنشػػرماسر   ػػلممس قػػكا ـماسب س ػػ مذػػكمتػػكف رمم

 ػػكؼمتػػ دلممإسػػىمتػػدة ـمماستكدعػػ تماستػػلمتػػتـم كا ػػط ممب ػػتخدبلمممب دابػػتم ػػت دمذػػذ ماستن ػػ اتمم

ماسشػػػرك تمممد مذػػذ ماستن ػػ اتم مكتعػػػ ذػػذ م كؿممإشػػػ رةممبػػفم  نػػبماسب بػػػعماأبر كػػلم ضػػػركرةمم فمتقػػـك
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كا ـمب س ػ ممإسػىم  نػبمماسقػكا ـمماسب س ػ ماست ر خ ػ م مكسكػفمماس  نػ ممسػـمم نشرمماستن  اتمماسب س  ممفػلمدػ

م(.مم203 1989م)  كمط سبممم.تةددم ممب تك  تمم كمدكاةدممسصةدادممكنشرممذذ مماستن  ات

كددمادىممبكضكعمما فة حماسبة   لممةفماستن ػ اتماسب س ػ ممبع رضػ ممك  ػرةمفػلماسكا ػ تمم

م.م1973ىم ن ماسبتةدةمماأبر ك  ممةت

(مم فمذ  ػػ مماسرد  ػػ ممكا شػػراؼممة ػػىمتػػداكؿمماأكراؽماسب س ػػ م)م2000م)فكبػػ متكضػػتمدرد ػػرم

SEC  ممنشػػػرمم (مدػػػدمماتخػػػذتمبكدػػػػؼماسبع رضػػػ مم  ػػػػ ة ػػػثممت نػػػػتمم    ػػػ مماسبنػػػعمماستػػػػلمتةػػػـر

 شػراؼمبع كب تممب س  ممب تق    مم.مكاس  بممفلمذذامماسبنعم ر عممإسػىماةتقػ دممذ  ػ مماسرد  ػ ممكا

(م افمماستن  اتمماسب س  ممدػدمتفتقػدمماسبةػداد  م مكتتعػرعممس ت ةػبممبػفمد ػؿما دارةم.مإامSEC)م

(مبكدفهػػػػ مماسخػػػ صمم نشػػػػرممSECغ ػػػػرتممذ  ػػػ ماسرد  ػػػػ ممكا شػػػراؼم)مم1973 نػػػرمفػػػلم دا ػػػػ مم ػػػن م

حمماسبع كبػػػػػ تماسب س ػػػػػ مماسب ػػػػػتق    م مة ػػػػػثممد بػػػػػتمم زةػػػػػدارمم  ػػػػػ فم  ػػػػػبتممس شػػػػػرك تمم   فةػػػػػ 

 ةػدرتماسه  ػ ممإرشػ داتممخ ةػ مم   فةػ حممم1978ااخت  رممةفممتن  اته مماسب س  .كفلمنكفب رم

ق بػػػتمماس  نػػػ مم تا ػػػ سممد ةػػػدةممتةكػػػـممفم1979اسبة  ػػػ لممةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ .م بػػػ مفػػػلمةػػػ ـم

 كس  ممبػػػػفماسب ػػػػمماسشػػػػرك تمد رمسكد  ػػػػ مبػػػػمم اسب ػػػػ كس  ماسق نكن ػػػػ ممس تن ػػػػ اتمماسب س ػػػػ مغ ػػػػرماس ػػػػ ب  

ماسق نكن  مس تن  اتماستلمسـمتتةقؽم.

عمماستن ػػػػػ اتممكم(م بكضػػػػAICPAذػػػػتـمماسب بػػػػعماأبر كػػػػلممس بة  ػػػػ  فمماسقػػػػ نكن  فم)ماكبػػػػ مم

ة ػػػثمم ةػػػدرمدس ػػػؿمإةػػػدادماستن ػػػ اتماسب س ػػػ م تضػػػبفمدكاةػػػدمم1975كاستكدعػػػ تمماسب س ػػػ ممفػػػلمةػػػ ـم

تم مكبػ م ةػدرمماسب بػعم  ضػ نماسعػرعم قكـمم زةػدادممت ػؾمماستن ػ امفك   س بممبق كس م هتدمم ه مب

ةػرعممملذػمما  ضػ ة فاسب بػعمفػلممممهػ تاسب س  م مكددممك نػتممتك  ممتكا فة حممسهذ مماستن  ا

م(.م24:مم1999)سطفلممممممممممممممم. ت ؾماسبع كب تمماسب تق    ممبعمماسقكا ـمماست ر خ 
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 زةػػدارمممم1980(مفػلمةػػ ـمAICPAكدػدممدػػ ـمماسب بػػعماأبر كػلممس بة  ػػ  فمماسقػػ نكن  فم)م

اسػػػذممم ػػػكفرممإرشػػػ داتمماخت ػػػ رمماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممم دس ػػػؿمم كمبرشػػػدماخت ػػػ رماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ 

م(.م2003)ط ةكفممم.كك ف  مماستقر رمةنه 

(مدسػ  نمم تضػبفممإرشػ داتمبتع قػ مAICPA ةػدرماسب بػعماأبر كػلم)مم1986 ب مفلمةػ ـم

م(.م42م:م2010)  ممكسعؿم ذـممت ؾمما رش داتممب   لمامدسكؿم زةدادمكةرعماستن  اتمماسب س

ضػػػركرةممةػػػرعمماسبع كبػػػ تماسب ػػػتق    مم ػػػنفسمطر قػػػ ممةػػػرعماسقػػػكا ـمماست ر خ ػػػ مم بك ن ػػػ مم .م 

ماسبق رن مم  فمماسقكا ـماسب تق    مكاسنت   ماسبةقق ماسفع   .

بػػؿماسػػر تمم متك فػػ مماسب  عػػ تم  ب رانمس ب  عػػ تمد  ػبم فممتةبػػؿماسقػػكا ـمماسب س ػػ ماسب ػػتق    ممتقػػ .مب

 ة بمماس هـمبفماأر  حم.ن 

مبعمتةد دمماافتراض تمماسخ ة م.م ج.م  بممنشرممب خصمم  افتراض تمماأ     ممس تن  ات

استػػلمكػػ فممتػػـمتطػػك رمكتنقػػ تممذػػذاماسػػدس ؿمةػػدةمبػػراتم مكةػػدرمبنػػرمماسعد ػػدممبػػفما ةػػداراتمممكدػػد

(.كاسػذممم تضػبفمم عػعما رشػ داتماسكا ػبمبراة تهػػ مAICPAم,م1999)مةػ ـرفػلم ػ تب ممآخرذػ 

م   ضػػ ف مم مك ػػ تـممتنػػ كؿممذػػذ ما رشػػ دات(م2005م)طػػ ةكف.مةنػػدمإةػػدادمكةػػرعماستن ػػ اتماسب س ػػ 

مكذسؾمة ىماسنةكمماست سلم:م دكرماسبنظب تماسبهن  م شافممفةصمذذ ماستن  اتتن كؿمإسىم

 ت المالية:اإلرشادات التي تحكم  إعداد  التنبؤاأواًل: 

(ما رشػػػػػ داتمماستػػػػػلم بكػػػػػفممAICPAم,م1999)مةػػػػػ ـ:  مجمنننننع المحاسنننننبين األمريكننننني تنننننناول  

 كبفم ذـممذذ مما رش داتممب   ل:مم ا تخدابه مةندممإةدادمماستن  اتماسب س  
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 ( :in good faith)ةأ.يجب إعداد التنبؤات المالية بأمانة وحسن ني

رةما ػػتخداـمماسةكػػـمماسشخةػػلم مك  ستػػ سلمم  ػػبمة ػػىماسب س ػػ مضػػركم تط ػػبممإةػػدادمماستن ػػ اتم

فمماةتب ؿمتض  ؿممدراامماسقكا ـممأ ةدادمذذ مماستن  اتم مم ا دارةمم ذؿماس هدمم زخ صمكة فمن 

ك شػ رممة ػفماسن ػ ممإسػىممم اسب س  مماسب تق    مم ككفم ك رمبنرممفلمة س مماسقكا ـماسب س  مماست ر خ ػ 

بفماسقكا ـممممفا ته دممفلماخت  رممافتراض تمب  ب م ب مام ض ؿمماسب تف د  ذؿماس هدمم عن   ممكا

فمماستن ػػػػػ اتماسب س ػػػػػ متعكػػػػػسممتقػػػػػد راتما دارةممس نتػػػػػ   مماسب س ػػػػػ مما ػػػػػتن دانممأاسب س ػػػػػ ماسب ػػػػػتق    م.مكم

ممبفرط. مسخططه مم مفزفمة فماسن  ممكاأب ن مم قتض  فمةدـممإةدادذ ممفلمظؿممتف  ؿم كمتش ـ 

 المينية الالزمة :بواسطة أشياص مؤىمين  وبالعناية المالية  يجب إعداد التنبؤات  ب.

 قةػػدمم  سعن  ػػ ماسبهن ػػ مماس زبػػ ممبب ر ػػ مماسةػػرصمكااذتبػػ ـمماسب  بػػ فممةنػػدمإةػػدادممذػػذ م

دماستن  اتم.مك تط بممإةدادماستن  اتمماسب س  مما ػتخداـمكب ػ تممك  ػرةممبػفماس   نػ ت مكاسق ػ ـمم  سعد ػ

تشػػغ ؿممذػػذ مماس   نػػ تممدكفمك ػػكدمم نظبػػ مضػػ طممةػػدـممبػػفماسعب  ػػ تمماسة ػػ    م م   ضػػ ف ممإسػػىم

كرد  ػػػ مكت ػػػؾمماسبك ػػػكدةمفػػػلمنظػػػـماسبة  ػػػ  مماست ر خ ػػػ  م بػػػ مدػػػدمم  عػػػؿممإةػػػدادماستن ػػػ اتممخ ضػػػع نمم

أخطػػػػػ اممكت   ػػػػػ ممكة ػػػػػ    م مك  ستػػػػػ سلمم  ػػػػػبمكضػػػػػعممإ ػػػػػراااتممست ػػػػػه ؿمماكتشػػػػػ ؼمماأخطػػػػػ امم

كفػػ اةممفػػلمب ػػ اتمممذككتةػػة ةه م كمبنعهػػ .مكبػػ م  ػػبم فم شػػ رؾممفػػلممإةػػدادمماستن ػػ اتم فػػرادممكم

ا نتػػ جممكاست ػػك ؽممكاستبك ػػؿمكاأ ةػػ ثممكاسنػػكاةلمماسهند ػػ  ممكغ رذػػ ممبػػفماسب ػػ اتمماسفن ػػ  مكبػػعم

سة اتممستة  ؿممتكافرماسبقدرةماستة     م مكاسخ رةمم ا  س بممكطرؽماستن  مماسفن  ممفلم ععممام ذب  

مكتف  رمماس   ن تمماست ر خ  .

م

م
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 يجب إعداد  التنبؤات  باستيدام مبادئ محاسبية  ماليمة: . ج

  بم فمتككفماسبع س  تمماسبة     مماسبط ق ممة ىماسعب   تمم كماأةداثمماسبتكدع ممكفقػ نمم

اأةداثمةندب ممتةدثمس تن  اتماسب س  مذلمنف ه مماسبتكدعما تخدابه ممكتط  قه ممفلمت   ؿمذذ مم

  سفعػؿم.مكسكػػفمم ة  نػ م  ػػتخدـممفػلمإةػػدادماستن ػ اتمماسب س ػػ م  ػ سمس بة  ػػ  م خت ػؼمةػػفماأ ػػ سمم

اسبط ػػػؽمفػػػلمة سػػػ ماسقػػػكا ـمماسب س ػػػ ماست ر خ ػػػ .مبػػػ م تط ػػػبمتػػػكف رمك ػػػ   ممست ػػػك  ماسنتػػػ   مماسبتكدعػػػ مم

تػػـما ػػتخداـمماأ ػػ سمماسبة  ػػ لممب ػػتق  نمبػػعماسنتػػ   مماستػػلمكػػ فمم ػػ تـماسةةػػكؿمة  هػػ ممف بػػ مسػػك

ماسبط ؽمفلممإةدادمماسقكا ـماسب س  ماست ر خ  .

د  الطريقننة  المسننتيدمة  فنني إعننداد التنبننؤات  الماليننة  بأسنناس  لتننوفير  أفضننل زوينند. يجننب ت

 المتاحة  بطريقة  معقولة  وقت  إعداد ىذه التنبؤات:  تالمعموما

اسب س ػػػ ممبػػػفمبةػػػ درممةد ػػػدةممبػػػفمداخػػػؿممكخػػػ رجمتػػػاتلمماسبع كبػػػ تمماسب  بػػػ ممس تن ػػػ اتمم 

ةػػفممثاسطر قػػ ماسب ػػتخدب ممفػػلمإةػػدادمماستن ػػ اتمماسب س ػػ م ك ػػ  ؿمس  ةػػممتػػزكداسبنشػػاةمم.مك  ػػبم فم

 فضػػػؿماسبع كبػػػػ تمماسب  بػػػ م)مكاسبت ةػػػػ مم طر قػػػػ مبعقكسػػػ م(ممسكضػػػػعممافتراضػػػ تممب  بػػػػ ممتب ػػػػؿم

بفمماسبع كبػ تماسب ػتخدب م ممبع كبػ تمت ر خ ػ مكتتضػمم اأ  سماسذممتقكـممة  رممذذ مماستن  ات

ب  بػػ .مك  ػػبمةنػػدما ػػتخداـممطر قػػ ممبع نػػ مم ةػػدادمماستن ػػ اتماسب س ػػ مبراةػػ ةمما ػػتخداـمب ػػتكلم

بك ن  ممااةتب دممة  ه . مب  ـمبفمماستفة ؿم مك  ض ممبراة ةممتكافرماس ق مفلماسبع كب تممكا 

فنني إعننداد  التنبننؤات الماليننة  متسننقة  مننع يطننط  ىننن. يجننب أن تكننون المعمومننات  المسننتيدمة  

 المنشأة:

كاس راب مممتاستن  اتمماسب س  ممبعما   رمماادتة د  مماسبتكدع ممس  ترات    ممتن  ـ  بم فم

كاستةػػرف تماسبتكدعػػ ممسػػصدارةمم م بػػ مفػػلمذسػػؾمماسخطػػطمماسبكضػػكة ما ػػت    ممس ظػػركؼماسب ػػتق    م
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ستػػػػػلمتب ػػػػػؿممبةػػػػػدرانماةممفػػػػػلمماسبكازنػػػػػ تمكاأذػػػػػداؼمكاس    ػػػػػ تماسبتكدعػػػػػ .مكتتب ػػػػػؿممخطػػػػػطما دارم

ك بكفم فمتككفماسخطػطممكاسبكازنػ تمم س بع كب تمماسكا بمااذتب ـم ه ممفلمإةدادماستقد راتماسب س  

م   تخداـمم نظب ممتخط طممكرد   مفع س م.ممإذام ةدت ك رمبةداد  ممكد     م

 التي  يتم عمى أساسيا بناء  االفتراضات : الرييسية أو اليامةو. يجب تحديد العوامل 

تشػػػػ رماسعكابػػػػؿمماسر   ػػػػ  ممإسػػػػىماس كانػػػػبماسه بػػػػ مماستػػػػلمم تكدػػػػعمم فمتعتبػػػػدممة  هػػػػ مماسنتػػػػ   م

 ممكتخػػدـممكا ػػ سمب ػػؿمذػػذ مماسعكابػػؿمماأ ػػ سممفػػلمةب  ػػ تمماسبنشػػاةممد ماسب ػػتق    مس بنشػػاةم.مكتعػػ

اسعكابػػؿماسر   ػػ  مةنػػدمإةػػدادمماستن ػػ اتماسب س ػػ م ممم ةػػدادماسقػػكا ـماسب س ػػ ماسب ػػتق    .مك  ػػبمتةد ػػد

فع ػػػىم ػػػ  ؿمم ك ت ػػػعمذسػػػؾممكضػػػعماافتراضػػػ تمماستػػػلممت نػػػىممة ػػػىم  ػػػ سممذػػػذ ماسعكابػػػؿماسر   ػػػ  م

اسب ػػػ ؿم متعت ػػػرمماسعب سػػػ مماسةػػػن ة  مبػػػفماسعكابػػػؿماسر   ػػػ   مك  ستػػػ سلم ػػػتـمكضػػػعممافتراضػػػ تممف بػػػ م

اسبػػػػكادمممد مكبعػػػػداتمماأ ػػػػكرماسبتكدعػػػػ ممسهػػػػ .مكبػػػػ متعػػػػم تع ػػػػؽمم  اةت   ػػػػ تممبػػػػفمذػػػػذ مماسعب سػػػػ م 

ماسب تخدب م مكاأ كاؽمماستلم تـمماس  عممف ه مم ب   ممس عكابؿمماسه ب .

 ز. يجب أن تكون  االفتراضات  المستيدمة  في إعداد  التنبؤات  المالية ماليمة :

 ممكاسبةػػػددماأك ػػػرممم نظػػػرممإسػػػىماافتراضػػػ تممة ػػػىم نهػػػ مم ػػػكذرممإةػػػدادمماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ 

 ذب  مم ةدادماسقكا ـمماسب س  ماسب تق    م.مكتةػددممنكة ػ ماافتراضػ تممإسػىمةػدمك  ػرممبػدلمم ػكدةمم

 ماافتراعماسبع فممبعماستػا  رمابشىمااذتب ـمماسبك رمسبدلممب  استن  اتمماسب س  .مك  بم فم تب

اسب تق    م.مكب م  بم فمتككفماافتراض تممماسن  لمماسبةتبؿممسهذاماافتراعممة ىماسنت   ماسب س  

بعقكسػػ مكب  ػػدةم ا ػػ كبمبن  ػػبم مك فم كػػكفمب ػػتكلمماستا  ػػدممس فتراضػػ تممبقنعػػ ن.مك عتبػػدممتا  ػػدم

اافتراضػػ تمة ػػىما ػػتخداـمم عػػعماأدكاتممب ػػؿ:ما تقةػػ ااتمماس ػػكؽ مكاسب شػػراتمماادتةػػ د  مم

رذػػ مبنػػذم دا ػػ ممتػػ ر  متشػػغ ؿمماسبنشػػاةم)ب ػػؿماات ػػ  مماسع بػػ  مكاات  ذػػ تممكاسنبػػ ذجماستػػلم ػػتـممتطك 
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استػػػػػ ر خلممس ب  عػػػػػ تم(ممكبػػػػػ م  ػػػػػبممبراةػػػػػ ةمبػػػػػدلمك ػػػػػكدممة دػػػػػ تممارت ػػػػػ طمم ػػػػػ فماسك  ػػػػػرممبػػػػػفم

م  رمبتعددة.آاافتراض تمماأ     م مك فمم ععممذذ ماافتراض تممددم ككفممسرم

مالينة  وسنايل  لتحديند  التنأثير  الطريقة المسنتيدمة  فني إعنداد التنبنؤات  ال  تزوديجب أن  . ح

 النسبي  لمتغيرات في االفتراضات  الرييسية : 

دػػدممتكػػكفماسنتػػ   مماسب س ػػ ماسب ػػتق    م ك ػػرممة   ػػ  ممافتراضػػ تممبع نػػ مم مك دػػؿمة   ػػ  مم

افتراضػػ تم خػػرلم مك  ستػػ سلممفقػػدمم نػػت مةػػفماستغ ػػراتمماس  ػػ ط ممفػػلم عػػعمماسظػػركؼماسبفترضػػ مم

    نمفلماسنت   مماسب ػتق    م مكاسعكػسممةػة تم مة ػثممدػدم نػت ممةػفمتغ ػراتمك  ػرةمتغ راتم ك رمن

إةػػػدادمممفعنػػػدفػػػلماسظػػػركؼمماافتراضػػػ  ممتغ ػػػراتمم  ػػػ ط من ػػػ   نمفػػػلماسنتػػػ   مماسب ػػػتق    .ممكسػػػذسؾم

استن ػػػػ اتماسب س ػػػػ مم مفػػػػزفممفهػػػػـمماسة   ػػػػ  مماسن ػػػػ   مس نتػػػػ   ماسب ػػػػتق    مأممتغ ػػػػرمفػػػػلماسظػػػػركؼمم

مضركر  ن مة ثم  بماسترك زمة ىماستغ راتممذاتماستا  رمماس كذرم.مانم برممد مض م عاسبفترم

لكنل  منن  الطريقنة  المسنتيدمة  فني إعنداد التنبنؤات  المالينة  بتوثينق  كناف    تزودط. يجب أن 

 التنبؤات  المالية  والطريقة  المستيدمة  في إعدادىا : 

ستن  اتمماسب س  م مكت ه ؿممبق رن ممذػذ ماستن ػ اتم  بتمماستك  ؽمسصدارةمم برا ع مكاةتب دممام

بػػعماسنتػػ   مماسفع  ػػ م م   ضػػ ف ممإسػػىمتػػكف رماسك ػػ   مماس زبػػ ممس كةػػكؿممإسػػىمتن ػػ اتمب س ػػ م بكػػفم

ااةتبػػ دمة  هػػػ .مكبػػػ م بكػػفمماستك  ػػػؽما دارةمبػػػفمتة  ػػؿمماسعكابػػػؿماسه بػػػ ماستػػلمت نػػػىمة ػػػىم    ػػػه م

  رذػػػ ماسبتكدعػػػ مفػػػلماسكدػػػتماسبن  ػػػبم.مكبػػػ مآفػػػلمذػػػذ ماسعكابػػػؿم مكماافتراضػػػ تم مكتةد ػػػدماستغ ػػػراتمم

م تضبفماستك  ؽمم  ض مت   ؿماافتراض تمماأ     مكاأدس ماسب  دةمسهذ ماافتراض تم.

م
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ي.  يجننب أن تضننمن  الطريقننة المسننتيدمة  فنني إعننداد التنبننؤات  الماليننة  المقارنننة  المنتظمننة 

 فعمية  كمما  كان  ذلك  ماليمًا : لمتنبؤات  المالية  مع  النتايج  ال

كتكفرماسبق رنػ مماسنتػ   مماسب س ػ مماسب ػتق    ممبػعماسنتػ   ماسفع  ػ مس فتػرةمماسب ػتق    ممكس فتػراتممم

ممد ماس ػػ  ق ممبق   ػػ نممت ر خ ػػ نممسبػػدلمماسن ػػ حممفػػلمإةػػدادماستن ػػ اتمماسب س ػػ م م   ضػػ ف مإسػػىمم نهػػ متعػػ

 ػػ مفػلماستن ػػ اتمماسب ػتق    .مكبػػ ممتبػػدمماسبق رنػ ماسبنتظبػػ ممس تن ػػ اتم  ػػدانمسبػدلماس قػػ ماسبةتبمانمب شػرم

مبعماسنت   ماسفع   م ا  سمستة  فمماسبداخؿمماسب تخدب ممفلمإةدادماستن  اتمماسب س  م.

لينة لممراجعنة  الكافينة  آضنمن الطريقنة  المسنتيدمة فني إعنداد  التنبنؤات  المالينة  تك. يجب أن 

 دارة  عند  مستويات  السمطة  الماليمة.واالعتماد  بوساطة  اإل

استػػػلممذػػػلممنفػػػسمممم تقػػػعماسب ػػػ كس  مماسنه   ػػػ ممس تن ػػػ اتماسب س ػػػ ممة ػػػىمةػػػ تؽمما دارةماسع  ػػػ 

  سن   ممس قكا ـمماسب س  مماست ر خ  .مكتش رمماسبرا عػ مماسك ف ػ ممإسػىم داامممم س كمب تكلماس  ط مماسب 

  كػػػدممسػػػصدارةمم ػػػ ب مماسطر قػػػ مماسب ػػػتخدب ممفػػػلمإةػػػدادممماسبرا عػػػ مم در ػػػ ممتعبػػػؽممك ف ػػػ مم بػػػ م

ماستن  اتماسب س  م.م

 اإلرشادات التي تحكم  عرض  التنبؤات  المالية:  ثانيًا:

به مم(مما رشػػ داتمماستػػلم بكػػفمما ػػتخدامAICPA,1999)ممب بػػعماسبة  ػػ  فمة ػػثممتنػػ كؿ

ماستلم ذبه ممب   ل:ةندمةرعمماستن  اتماسب س  م

 ات  التنبؤات  المالية :أ.استيدام

فممب ػػػتخدبلمأ بكػػػفما ػػػتخداـماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ما ػػػتخداب نمة بػػػ نم كما ػػػتخداب مبةػػػدكدانم.ممكم

استن ػػ اتمماسب س ػػ ممك  ػػتخداـمةػػ ـمام  ػػتط عكفم ػػ اؿما دارةممب  شػػرةمةػػفمت ػػؾمماسبع كبػػ تم مسػػذسؾمم

منفعممبع كب تمم  سن   مسهـممذلماستن  اتماسب س  م. فزفمم
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 لية  عن التنبؤات المالية : و المسؤ   ب.

كس  ممةػػرعمماسقػػكا ـمم متب  ػػؿمب ػػ كس  ممةػػرعماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممكفقػػ نمسهػػذ مما رشػػ داتممب ػػ

كس  مة ػػػػىمما دارةم مبػػػػعمب ةظػػػػ ماخػػػػت ؼمماسب ػػػػ كس  مةػػػػفم ماسب س ػػػػ ماست ر خ ػػػػ م.مكتقػػػػعمذػػػػذ ماسب ػػػػ

 ممس كفػػػػػ ام  ستزاب تهػػػػػ م بك ػػػػػبممذػػػػػذ مماسنتػػػػػ   .مك  ػػػػػكزمسػػػػػصدارةمماا ػػػػػتع ن م ػػػػػاطراؼم خػػػػػرلمخ ر  ػػػػػ

ما رش داتم.مم

 ج.  العنوان :

  ػػبم فم ةػػؼماسعنػػكافماسب ػػتخدـممستن ػػ مبػػ سلمبعػػ فمط  عػػ مماسبع كبػػ تمماسبعركضػػ مك فم

 شبؿمك ب مامتن  مامكفلمة س ماستقد رماسب سلم  بم فم ةػؼمةنػكافمماسق  بػ مبػ متةتك ػرم كام  ػبم

بعركض ممذلمتن ػ مبػ سل.مك  ػبم فم ةػؼماسعنػكافم كم شػ رمإسػىم فم فهـممبنرمم فماسبع كب تمماس

ماسة اتمماافتراض  ماسه ب ماستلمم ن تممة  ه مماستقد راتم.م

 د.  الشكل:

 بكفم فمتاخذماستن  اتماسب س  ممشكؿمدكا ـممب س  مك ب ػ م م كمدػدممتقتةػرممفقػطممة ػىم عػعم

 فلماسػػػدخؿم مر ة ػػػ مماس ػػػهـم ماستػػػدفق تماس نػػػكدمب ػػػؿم مةػػػ فلمماسب  عػػػ تم متك فػػػ مماسب  عػػػ تم مةػػػ

اسنقد ػػػػػ م مك  ػػػػػػبم فممتتضػػػػػبفماستن ػػػػػػ اتمماسب س ػػػػػ مب خةػػػػػػ نممس فتراضػػػػػ تمماسه بػػػػػػ م مكاس    ػػػػػػ تم

ماسبة     مماسب تخدب مم ةدادممذذ ماستن  اتم.

 ىن.  التاريخ :

 فم  ػػػبما فةػػػ حمةػػػفمتػػػ ر  مماكتبػػػ ؿممإةػػػدادمماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ م.ك  ػػػبم فمتتاكػػػدما دارةم

ة ىماسرغـمبفم فماسبع كب تمماستلمم ن تممة ػىم  ػ سمذػذ مم اافتراض تممب  ب مفلمذسؾماست ر  

ماافتراض تممددمتـممت ب عه مة ىمبدارمفترةممبفماسزبف.
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 و.  المبادئ  والسياسات  المحاسبية :

  ػػػبمما فةػػػ حممةػػػفمب خػػػصمس     ػػػ تمماسبة  ػػػ   مماسه بػػػ ماستػػػلما ػػػتخدبتمفػػػلمإةػػػدادمم

 اتماسب س  .مك  بمإةدادماستن  اتمماسب س  مة ىم   سم ت ؽمبػعماسب ػ دئمماسبة  ػ   مماسبتكدػعماستن 

 ا تخدابه مفلمإةدادمماسقكا ـماسب س  ماست ر خ  ممس فترةمماسب تق    .

 ز.األىمية النسبية :

ست ر خ ػ .م نط ػؽممة ػىماسبع كبػ تممامم  نط ؽمبفهكـماأذب  ماسن    مة ػىماستن ػ اتمماسب س ػ ممب  بػم

ك تـماسةكـمة ىمذذاماسبفهكـمفلمضكاممبدلماسبعقكس  ماسبتكدع ممس بع كبػ ت.مسػذسؾم مفزنػرمام  ػبم

ة ػػػػىماسب ػػػػتخدب فممتكدػػػػعم فمتكػػػػكفمماسبع كبػػػػ تممةػػػػفم ةػػػػداثمسػػػػـمتقػػػػعمم ػػػػنفسممددػػػػ ماسبع كبػػػػ تمم

ماست ر خ  .

 ح.  عرض  مبالم  التنبؤات :

ب ػ س ممنقد ػ ممبةػددةمممكتقػد رمكاةػدممس نتػ   ماسبتكدعػ م. كم تـمماستع  رمةفماستن  اتمماسب س  مةػ دةم 

فػػلمشػػكؿمبػػدلم.مكستاك ػػدماسط  عػػ مغ ػػرماسنه   ػػ مس تن ػػ اتماسب س ػػ م  ػػبممةػػرعماسب ػػ س ماستػػلمتب ػػؿم

ماسبق   سماأ     م)مب ؿماسب  ع تممكاسبةركف تم(مكتة   ه مسبدلممة     مماستن  اتممس تغ راتم.م

 ط.  االفتراضات :

ةتػىم بكػفمممم؛ فةػ حمةػفماافتراضػ تمماسه بػ ماستػلممد بػتممة ػىم    ػه مماستن ػ ات  بما

مس ب تخدـممتفهـممذذ ماستن  اتمماسب س  .مم

م

م
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 ي. المدة  التي تغطييا  التنبؤات :

اسب س ػػ م فممتػػكازفم  ػػبمة ػػىما دارةممةنػػدمتةد ػػدمماسبػػدةماستػػلمم  ػػبم فممتغط هػػ مماستن ػػ اتمم

فرم  ػػػ سم فمكدػػػدرةمما دارةمة ػػػىمتقػػػد رماسنتػػػ   مماسب ػػػتق    .مك  ػػػبمتػػػكااسب ػػػتخدب ػػػ فماةت   ػػػ تم

مب تق    م)مشهرم مر عم ن م م ن م(متـمةرضه .بكضكةلمكبعقكؿممسكؿمبدةم

 ك.  التمييز  بين التنبؤات  المالية  والقوايم  المالية  التارييية:

اسخ ػػػطمم  نهػػػ ممك ػػػ فماسقػػػكا ـمم  ػػػبم فممتعنػػػكفمماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ مم كضػػػكحم م ة ػػػثمم ػػػتـممت نػػػبمم

ماسب س  مماست ر خ  .

 مراجعنةدور المنظمات  والييينات  المينينة  بشنأن فحنص  التنبنؤات المالينة  وموقنف  ثالثًا: 

 الحسابات  منيا : 

 ب ممف ب م تع ؽمم فةصمماستن  اتماسب س ػ م مفقػدممتػـمإةػدارممةػدةممبعػ   رممتهػتـمم فةػصمكاخت ػ رم

(ماسبتع ػػؽممAICPAاسػػذممم ةػػدر ماسب بػػعماأبر كػػلم)م1985نهػػ ماسبع ػػ رم ػػن ماستن ػػ اتماسب س ػػ مب

ستن ػػ اتماسب س ػػ ما)  سخػػدب تماستػػلم قػػدبه ماسبرا ػػعمماسخػػ ر لمةػػكؿماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممتةػػتمةنػػكافم

را ػعماسخػ ر لماستػلم قػدبه ماسبمدكاةدممس   ػ م نػكاعممبػفماسخػدب تذذاماسبع  رمم ك ضعم(كاستخط طم

م(.م1991اس كذرم)ماسب س  مكذلمن  اتم  سن   ممس ت

ةدادمماستن  اتمماسب س  . .1 مت ب عمماس   ن تمكا 

 فةصمماستن  اتمماسب س  . .2

 تط  ؽمما  راااتمماسبتفؽممة  ه .م .3
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(م فمفةصمماستن  اتمماسب س  ممذلمخدب ممبهن  ممAICPA)كذذامكددم كدمماسب بعمماأبر كلم

م(.م1987م)تتضبفمب   ل:م   ل

مادمماستن  اتماسب س  م..تق  ـمإةد1

ب بػػػػػعماسبة  ػػػػػ  فمم.ممتق ػػػػػ ـممسصفةػػػػػ حممةػػػػػفماستن ػػػػػ اتمماسب س ػػػػػ مم بػػػػػ م تطػػػػػ  ؽممبػػػػػعمإرشػػػػػ دات2

م(م.مAICPA)اأبر كل

م.ممتق  ـممستا  دممفركعممإةدادماستن  اتمماسب س  .3

م.ممإةدارممتقر رمماسبرا ع .4

ن  تػراممكك  ػزمإؽمماسب س ػ ممفػلم كرةػ تمماأكرامد ةػ ب مفلماسبب ك ماسبتةدةممفقدممط سبمماتم

 عبػػؿممتقػػد راتمم ار ػػ حمماس ػػن مماسق دبػػ ممفػػلمنشػػراتممااكتتػػ بممةنػػدمإةػػدارمر سماسبػػ ؿماس د ػػدم م

ماسقػػػ نكفمم  سبب كػػػ ماسبتةػػػدةمماسبرا ػػػعماسخػػػ ر لما فةػػػ حمإذامك نػػػتمماسبع كبػػػ تماسػػػكاردةمم كبػػػ مم  ػػػـز

سبضػبكفممسة ػػ   ته مم ـمام مكدػدمم شػػ رتمم خطػطمماسبنشػاةممكبػػ متقػدبه ممبػػفمتن ػ اتممتت ػؽممبػػعما

(مإسػػػىم ذب ػػػ مر مماسبرا ػػػعممفػػػلماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممAPC)س نػػػ ممبهنػػػ ماسبرا عػػػ م م كمبػػػ م عػػػرؼم

م(.مم3م:م2008)استرذكنلمم. ب مف ه مماستن  اتممةفماأر  حمم س بنشاة

اسبع كبػ تمم م عنػكافمماخت ػ رممم2000س ن ممم230كب مةدرمبع  رمماسبرا ع ماسبةرممردـم

كاستقر رممةػفماسبع كبػ تماسب س ػ ممم  مةندماسفةص ماسب س  ماسب تق    ممستكض تمب مة ىماسبرا عمإ را

اسب ػػتق    م مك عػػعماسبع كبػػ تماأخػػرلماستػػلم  ػػبمما فةػػ حمةنهػػ م مكبػػ متنػػ كؿماسبع ػػ رم عػػعمم

م.م(م61م:م2011)استرك كممممم. شك ؿمما فة حماسبة   لممةفماستن  اتمماسب س  

 ةػػػػدرتممس نػػػػ ممبعػػػػ   رمماسبرا عػػػػ مماسبن  قػػػػ ممةػػػػفمماسه  ػػػػ مماس ػػػػعكد  ممم2002كفػػػػلمةػػػػ ـم

اسقػػكا ـماسب س ػػ مماسب ػػتق    مم هػػدؼممتةد ػػدما  ػػراااتماستػػلممم:س بة  ػػ  فماسقػػ نكن  فممبع ػػ رانمم عنػػكاف
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  مم ػػكااماسة ػػ   تمماسق ػػ ـم هػػ مةنػػدمد  بػػرمم  خت ػػ رمماسقػػكا ـماسب س ػػ مماسب ػػتق  را ػػعم  ػػبممة ػػىمب

ك نتممدكا ـمب س  ممب تق    ممك ب  م كم ععمماسبع كب تمماسب س  ماسب تق    م ممكسقػدمركػزمماسبع ػ رمم

م(.مم64:مم2006)ة د مم.اسة    تممفلمة دترمم  سبع كب تمماسب س  مماسب تق    مممبرا عة ىمدكرم

برا ػػعماسة ػػ   تممبػػفمكدػػدماذػػتـمماسعد ػػدمبػػفماس ػػ ة  فمم درا ػػ مبعرفػػ مما راامةػػكؿمبكدػػؼممم

بػػفم شػافممبكدػػؼمبرا ػػعماسة ػػ   تمممف ة ػثمكػػ فممذنػػ ؾممات  ذػػمم ا فةػ حمةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ 

م(م:1997م) ك ؼمم:ا فة حممةفماستن  اتماسب س  مذب 

 نػرمة ػىمبرا ػعماسة ػ   تممةػدـممد ػكؿممم رلم اسذمم ت ـمم  سة ط ممكاسةذرمماالتجاه  التقميدي:

كدػدمما ػتندمم ةػة بممذػذاممم اأر  حم هػدؼممإ ػداامماسػر ممم شػانه مفةصم  رممتن  اتمةف

ماات   ممإسىمب   ل:م

مم كفػػػػلمظػػػػؿممظػػػػركؼممةػػػػدـمماستاكػػػػدم  ػػػتـمتقػػػػد رمماستن ػػػػ اتممةػػػػفمطر ػػػػؽمماستقػػػػد رماسشخةػػػلم . م

ةدادمماستقر رمةنه . مك  ست سلمم ةعبممبرا عته ممكا 

لممدػدماتتةقػؽمفػلماسب ػتق ؿم مكد ػ ـممترتكزماستن  اتمة ىماسعد دممبػفماسفػركعمكاسبتغ ػراتماستػ .بم

ةدادممتقر رممةنه مددم  دلممإسػىمفقػدافمماس قػ ممف بػ م عػد ممبػفم برا عماسة    تمم فةةه ممكا 

 تق ر ر.

سعػدـمتػكافرم دسػ مم؛ام بكفممسبرا عمماسة    تمبرا ع ممفةصماستن  اتممكا  داامماسر مم شانه م .جم

مب مم ةدثممفلمبرا ع مماسقكا ـمماست ر خ  م.ما    تماستلمتبد مم   دن عماسك فلممسه مك

بخ مم آدابممك  كؾمماسبهن ممإذام ػبتممسػرم فمم قػرفمما ػبرمم تقػد راتم كمممد مإفماسبرا عمم ع .دم

تن ػػ اتمنتػػ   ممةب  ػػ تمب ػػتق    م طر قػػ ممدػػدمتةبػػؿمة ػػىمااةتقػػ دم نػػرمم شػػهدمم ةػػة ممذػػذ مم

 استن  اتم.م
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ه راتماس زب مكاستدر بماسك فلمماسذمم بكنرممبػفمتق ػ ـمماسطػرؽممذػ.مام تكفرمسبرا عمماسة    تمماسب

مكاأ  س بماستلمت تخدبه مما دارةممفلمإةدادمماستن  اتمماسب س  م.م

ك.مام بكػػفمسبرا ػػعمماسة ػػ   تممإةطػػ اممتقر ػػرمم ةػػدؽمماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممبػػعممة بػػرمم نهػػ ممدػػدمم

ماتتةقؽم.

ذذاماات   م نرمم تع فممة ىمبرا عماسة ػ   تمم فمم ق ػؿممم ةة بمملة ثمم رمماالتجاه  الحديث :

ةػػدادممتقر ػػرممةنهػػ مم بػػ م تن  ػػبمبػػعمط  عػػ ممذػػذ مماستن ػػ ات.ممكدػػدمم فةػػصمذػػذ ماستن ػػ اتممكا 

م(:م1997م) ك ؼممب   ل:ممإسىا تندم ةة بممذذاماات   م

ه مفػػػلمةػػػدكدمم ػػػددته ممكةػػػددمم ذػػػادراإفمماةتبػػػ دممبرا ػػػعماسة ػػػ   تممس تن ػػػ اتم ػػػكؼمم قنػػػعمم . م

ماستةفظ تممكا  ض ة تمماستلمم  نه ممفلممتقر ر م.

تاكػػدمك نهػػ ممدػػدمماسإفممبرا ػػعماسة ػػ   تمة ػػىمة ػػـمتػػ ـمم بػػ م ةػػ طممذػػذ مماستن ػػ اتممبػػفمةػػدـمم .بم

اتتةقػػؽممك  ستػػ سلممفزنػػرمةنػػدمإةػػدادممتقر ػػر مةنهػػ م ػػكؼمم كشػػؼمةػػفم  عػػ دمذسػػؾمم مك  ستػػ سلمم

  كاممفهـممط  ع مذذ ماستن  اتم.   ذـمفلمةب   مماسب تخدب فمبفم

كسكػػفماسبط ػػكبممم بػػفمغ ػػرماسببكػػفمماسكةػػكؿممإسػػىماسبةػػداد  مماسبط قػػ ممفػػلمإةػػدادماستن ػػ ات .جم

ف رممتةق ؽماسبةداد  مماسن    م.مكاشؾمم فمد ػ ـماسبرا ػعمم فةػصممذػذ ماسقػكا ـم ػكؼم  ػهـم

إةػدادمذػذ ماسقػكا ـمم بػ ممفلمتةق ؽمماسبةداد  مماسبن    م مكب مم نػرم ػكؼمم  ػ ةدما دارةمفػل

  تفؽممكاسبةداد  مماسكا   م.

إفمبرا ػػعمماسة ػػ   تممسػػفم شػػ رمفػػلمتقر ػػر مإسػػىمددػػ مماستن ػػ اتمكةػػداسته ممكبػػ مذػػكماسةػػ ؿمةنػػدم .دم

نب ممر  رم كؼمم ككفممبةدكداممفلمضكاممب م بكفم د  برم فةصماسقكا ـماسب س  ماست ر خ  م مكا 

 برم.كك كدم دس ممإ   تممتدةم استةقؽممبنر
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نبػػػ م قػػػدـمر  ػػػ ممفن ػػػ م شػػػافم ػػػ ب مإةػػػدادممذػػػذ مم ام شػػػهدماسبرا ػػػعمم ةػػػة مكددػػػ ماستن ػػػ ات .قم كا 

 بخ م آدابممك  كؾمماسبهن م.ممد مك  ست سلمام عم استن  ات

 خالصة الفصل الثالث

مم ةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممفػػػلماسفكػػػرمماسبة  ػػػ لممبػػػفمة ػػػثممما فةػػػ حتنػػػ كؿممذػػػذاماسفةػػػؿممبفهػػػـك

 ػػ فمماستن ػػ اتمماسب س ػػ م مكاستقػػد راتممماس ػػ ة  فم مكبػػ ممتػػـمتنػػ كؿمماستفردػػ ماسعد ػػدممبػػفمةنػػدمممتعر فػػر

ماسب س  .

   ضػػ ف مممم كدػػدممتػػـم  ضػػ ممتنػػ كؿممك ػػ  ؿممك شػػك ؿمما فةػػ حمماسبة  ػػ لمةػػفمماستن ػػ اتمماسب س ػػ 

مإسىمماسف  تمماسب تخدب ممسهذ ماستن  اتمماسب س  .

ما فةػ ح ةػفماستن ػػ اتمماسب س ػ ممكاسك ػ  ؿممكاأشػك ؿممكاسف ػ تمماسبخت فػػ مممك عػدمما ػتعراعممبفهػـك

ا فةػػػ حممةػػػفممعة دػػػ ممذ بػػػ مم بكضػػػكمممكمسػػػرم مفزنػػػرممبػػػفماأذب ػػػ مماستعػػػرعممسبكضػػػكة فممذ

استن ػػػ اتمماسب س ػػػ م مة ػػػثممتػػػـمتنػػػ كؿما رااممكاات  ذػػػ تماسفكر ػػػ مم شػػػافمما فةػػػ حممةػػػفماستن ػػػ اتمم

كؿمما ةػػداراتمماسبهن ػػ ممكاستشػػر ع تمماسق نكن ػػ ممفػػلمب ػػ ؿمما فةػػ حممككػػذسؾمدػػدممتػػـمتنػػ مم اسب س ػػ 

ماسبة   لمةفماستن  اتمماسب س  .
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 الفضل الرابع

 الدراسات السابقة  واإلطار النظري وفرضيات الدراسة

مؿما ػػػتعراعمس درا ػػػ تماس ػػػ  ق مذاتماسع دػػػ م كتكػػػك فما طػػػ رماسنظػػػرممس درا ػػػ  تنػػػ كؿمذػػػذاماسفةػػػ

م.فرض  ته مكة  غ م

 الدراسات السابقة: 4-1

ب بكةػػػػ مبػػػػفماسدرا ػػػػ تمماسع ب ػػػػ مماس ػػػػ  ق ماستػػػػلمتن كسػػػػتممبكضػػػػكعما فةػػػػ حممذػػػػذاماسق ػػػػـممتنػػػػ كؿم

كذسػؾمة ػىماسنةػكم راؽماسب س ػ مفػلماأكم ت ب رماسبة   لمةفماستن  اتمماسب س  ممك  ر مة ىمدراراتماا

ماست سل:

أ.  الدراسات المتعمقنة  بتنأثير اإلفصناح المحاسنبي عنن التنبنؤات  المالينة  عمنى أسنعار  األسنيم  

 وعمى  قرارات  المستثمرين  والمحممين  الماليين:  

استػػػلمتتع ػػؽمم تػػػا  رما فةػػػ حممةػػفماستن ػػػ اتمة ػػػىممتتنػػ كؿمماس ػػػ ة كفمماسعد ػػػدممبػػفماسدرا ػػػ 

كف بػػ مم  ػػلما ػػػتعراعممسػػ ععممذػػػذ ممم اسب ػػت بر فمكاسبة  ػػ فمماسبػػػ س  فممتع رماأ ػػهـممكدػػػرارا  ػػ

ماسدرا  ت.

 :(2006،نقاًل عن عبده ) (jaggi ,1984)دراسة  .1

كلممةػػػػػفمتن ػػػػػ اتمما دارةمم كػػػػػكفممذامبةتػػػػػ فما فةػػػػػ حممإسػػػػػىتكةػػػػػ تمذػػػػػذ مماسدرا ػػػػػ مكدػػػػػدم

فمذػػذاما فةػػ حمم ػػ  رمة ػػىممتةركػػ تمم ػػعرمإاسب ػػت بر فم مة ػػثمبع كبػػ تلمم  سن ػػ  ممستكدعػػ تم

كتر ػػػعمماستعػػػػد  تمفػػػلمتكدعػػػ تمماسب ػػػػت بر فممإسػػػىمةكابػػػؿممةد ػػػػدةمماستػػػلمبنهػػػ ممتن ػػػػ اتممماس ػػػهـ.

م.مما دارة
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ةفمةػدـممتةق ػؽمماستن ػ اتمماسبنشػكرةممإذام ةػدتممذػذ ماستن ػ اتممس م كمدارةمامتككفممب فما إ

ذامةك ػػػتمااةتقػػػ دمماسةق قػػػلممسػػػصدارةممف بػػػ مم هػػػ رة ػػػزخ صمك در ػػػ ممبعقكسػػػ ممبػػػفماسعن  ػػػ ممكاسب كا 

ذاممةرضػػتماسشػػرك ممتن  اتهػػ مم طر قػػ مب  بػػ م مف نػػرمام  ػػبم فمز تع ػػؽمم  ستكدعػػ تمماسب ػػتق    .كا 

ةػػدـمبق   ػػ ممذػػذ ماستن ػػ اتم مةق ػػؽممتن  اتهػػ مم فتة  ػػؿمم  ػػ  بم كػػكفمذنػػ ؾمضػػغطممة ػػىما دارةممست

م  بم فم ككفممك ف  ن.كشرحممك ف  مما ت    مماسشرك مم

ت ػ عمماسبة  ػػ  فممس خطػػكطمماسبرشػػدةممبػػفمد ػػؿماسبنظبػػ تمماسبهن ػػ ممفػػلمإةػػدادممكةػػرعممافمإ

تن ػػ اتمما دارةممكا فةػػ حمةػػفماسفػػركعمماستػػلمم ن ػػتممة  هػػ ممذػػذ ماستن ػػ اتمم بكػػفم فم ػػدر مةػػنهـمم

م.مس  مماسق نكن  مماسبةتب  مم كماسب 

 (:2003طاحون، نقاًل عن) (Ajinkya and gift,1984  )دراسة  .2

م مة ػػثمماةػػظم فممإةػػ فممبػػػد رممماسشػػرك تمةػػفمتن ػػ اتماأر ػػػ حمم ػػ  رمة ػػىم ػػكؽمر سماسبػػػ ؿ

ك ػػتـممذسػػؾمم طر قػػ ممغ ػػرممم كدػػ ـماستػػكازفمأ ػػهـمماسشػػرك تة ػػثمم ػػتـمتعػػد ؿممتكدعػػ تماس ػػكؽم

كتن ػػ اتممم ىأة ػػةمتكػػكفمبةػػةك  مم تعػػد ؿمماأ ػػع رمبتة ػػزةم م مم فمتن ػػ اتماأخ ػػ رماس ػػ رم

ماأخ  رماس    ممتككفممبةةك  مم تعد ؿماأ ع رمأدنى.

كبػػػ مما ػػػتنت ماس  ة ػػػ فم فمذنػػػ ؾمةػػػكافزممتػػػدفعماسبػػػد ر فممسصفةػػػ حمةػػػفمكػػػؿممبػػػفماأخ ػػػ رماس ػػػ رةم

كاأخ ػػ رماس ػػ   مكذسػػؾمم تضػػبفمإفةػػ حممك بػػؿم كمبتب  ػػؿممس بع كبػػ تماسخ ةػػ ممة ػػىم  ػػ سم

ماخت  رم.

 (:2007)نقاًل عن حيزان ، (Richardson and Ro,1984   )دراسة  .3

مم   فةػػػػ حاأكراؽمماسب س ػػػػ متتػػػػا رم  ػػػػع رمم ف كضػػػػةتممنتػػػػ   ممذػػػػذ ماسدرا ػػػػ تماسبة  ػػػػ   ممة ػػػػثم

كدػػدم ػػ  رمماسبةتػػكلمماسبع كبػػ تلمم  بةتػػكلماسبع كبػػ تلاسبة  ػػ لم مكذػػذام ب ػػؿمبق   ػػ نمضػػبن  نمس
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 شػ رمإسػىم فممد بػ ماأكراؽمماسب س ػػ ممممفػزذامكػ فماسبةتػػكلمماسبع كبػ تلم فػلما فةػ حماسبة  ػ ل

اسبع كب تم مبػ م ترتػبممت ؾ ك رمبفماسق ب مماس كد  مفزفمإدارةمماسكةدةماادتة د  ممتفةتمةفم

بػػػفم ػػػـم ف ػػػرمماسب ػػػت بركفممةػػػدـمما فةػػػ حمم ك ػػػكدممكم ممة  ػػػرمارتفػػػ عمم  ػػػع رماأكراؽماسب س ػػػ 

مممممم.ماسبع كب تمماسبة     ما فة حممةفمممإسى ن  امم    م مب م دفعما دارةمم

 (:2000دردير،عن  )نقاًل (pownall wisely wavymre,1989)دراسة     .4

تن كسػػتمذػػذ ماسدرا ػػ ممتة  ػػػؿماسبةتػػكلما خ ػػ رمممستن ػػ اتما دارةمكاأر ػػػ حمك  ػػر مة ػػىم ػػعرماس ػػػهـم

 كمفػلمم  ػكااماتخػذمذسػؾما فةػ حمشػكؿمردػـمبةػددم  ة ثمتـمتن كؿما فة حمةفمتن ػ اتمماأر ػ ح

ك ػكاامك نػتماسفتػرةمماستػلمم غط هػ مماستن ػ م ػن م كمم  كمفػلمةػكرةمةػدم دنػىم كم دةػىم ةكرةمبػدل

م دؿممبفم ن م.

 كس ػكمم1ر  حمتـم بعه ممخ ؿماسفترةمبػفمأكددمط قتماسدرا  ممة ىمة ن ممبفماستن  اتمما دار  م  

 خػصمكةػدةمادتةػ د  ممان ػ متم1252كددم  غتممذذ ماستن  اتمةددم1987د  ب رمم31كةتىمم1979

م مكددما تخدبتمماسدرا  منبكذجماانةدارمماسبتعددمفلمتة  ؿماس   ن تم.

كسقدمتكة تمماسدرا  ممإسىم فماستن  اتماسب س  ماستلمتتخػذمشػكؿمردػـممبةػددمسهػ متػا  رممة ػىم  ػع رم

  م)فلممةكرةماأ هـمما خت ؼم كذر  نمةفمتا  رماأشك ؿماأخرلمبفما فة حمةفماستن  اتماسب س

خ ػػرانمتكةػػ تماسدرا ػػ مإسػػىم فماستن ػػ اتماسب س ػػ مماستػػلم بػػدلم كمفػػلممةػػكرةمةػػدم دنػػىم كم دةػػىم(مكم

م.تعطىمفترةم دؿمبفم ن مسه متا  رمة ىم  ع رماأ هـم خت ؼم كذر  نمةفمتا  رمماسفترةمماس نك  

م

م

م
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 (  ,Ronald et al  (1990دراسة .5

عمما دارةممسصفة حمةفمتن  اته ممم  أر  حمماسب ػتق    ممتن كستمذذ مماسدرا  مماستعرؼمة ىمدكاف

كتتب ػؿممم  مة ثممتـمتن كؿمم ر ع مةكابؿممسبعرفػ ممبػدلمتا  رذػ ممة ػىما فةػ حممةػفماستن ػ ات

مذذ ماسعكابؿممفلم:مم

ةػػدارمم  ػػهـممر  ػػب ؿم د ػػدةم مكذ كػػؿمم اأن ػػ اماس ػػ رةم مكتةػػة تممتن ػػ اتمماسبة  ػػ فمماسبػػ س  فم مكا 

مكددمتـمماخت  رمماسفركعمماست س  م:ممم   اسب ك

تب ؿماسشرك تماستلمتفةتممةفمتن  اته مإسىمم فم ككفمسد ه مم ن  امم  رةممبق رن مم ت ػؾمماستػلمم -

متفةتممةفمتن  اته م.م

 خت ػػؼمماسخطػػامماسبط ػػؽمستن ػػ اتمماسبة  ػػ فمماسبػػ س  فمم  سن ػػ  ممس شػػرك تمماستػػلممتفةػػتممةػػفم -

 ممتفةتممةفمتن  اته .كت ؾمماستلممام تن  اته 

 زدادماةتب ؿممد ػ ـماسشػرك تمماستػلمتفةػتمةػفممتن  اتهػ مممن ػ  مك  ػرةممبػفماسبػ ؾمماسخػ ر  فمم -

مبق رن مم ت ؾمماستلمامتفةتممةفمتن  اته م.

تن ػ م فةػػةتممةنهػ مماسشػػرك تممم146كاخت ػ رمذػذ ماسفػػركعممتػـمإ ػػراامماسدرا ػ ممة ػػىمة نػ مبػػفم

.ممددمتكة تمماسدرا  ممإسىمكؿمبفمماسخطامم1985إسىمة ـم1980بفمة ـمماأبر ك  ممخ ؿماسفترةم

ةػػدارم  ػػهـممر سمماسبػػ ؿم مكن ػػ  مماسبػػ ؾماسخػػ ر  فمفػػلم اسبط ػػؽمستن ػػ اتمماسبة  ػػ فماسبػػ س  فم مكا 

اسشرك ممت  رمة ىما دارةممةندمماتخ ذذ ممدرارمما فة حمةفمتن  اته ماسب تق    .ك كضةتماسدرا  مم

ارت  طم  فمإفة حما دارةمةفمتن  اته مكنكة  ماأن  اماسبفةتممةنه م كاام ك نتمم ن  امم نرما ك دم

م  رةمم كمغ رممم  رةم.م

م
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 :(skinner,1994)دراسة  .6

تن كستممذذ ماسدرا  م  رمما فة حممااخت ػ رمممةػفمتن ػ اتمماأر ػ حمما دار ػ ممة ػىم  ػع رم  ػهـمم

اسدرا ػػػػ مماسع دػػػػ مم ػػػػ فمماأفػػػػؽمماسزبنػػػػلمس تن ػػػػ م)م مماسكةػػػػداتمماادتةػػػػ د  م مكبػػػػ ممتن كسػػػػتمم

ر ػػعماس ػػنكمم(مكنػػكعمماأخ ػػ رماسبتع قػػ ممةػػفماستن ػػ اتمفػػلمبق  ػػؿمما فةػػ حما فةػػ حمماس ػػنكمم

م؟ ممذؿمذلم خ  رم  دةم كم خ  رمم    مم   أر  ح

كتـممدرا ػ ته ممم كةدةمادتة د  متـماخت  رذ ممةشكا   نمم93كددمط قتمماسدرا  مة ىمة ن مبككن ممبفم

ةفماأر  حمماستن    مممم نمإفة ةم374ة ثممتـمت ب عممةددم1990إسىمم1981خ ؿماسفترةممبفم

متـممخ ؿمبفمذذ ماسفترة.

 ػػػػعرماس ػػػػهـممسألخ ػػػػ رمماس ػػػػ   مم ك ػػػػرمبػػػػفما ػػػػت   ترممم فما ػػػػت    مإسػػػػىكسقػػػػدممتكةػػػػ تمماسدرا ػػػػ مم

ك كااماتخذماستن  مشكؿممم   ممكر عمماس نك  سألخ  رمماس  دةمماسبرت ط مم  أر  حمماستن    ماس نكم

منقط م كمبدلمم كمفلمةكرةممكةف  م كمفلممةكرةمةدم ة ىم كم دنى.

إسػػػىم فما فةػػػ حمااخت ػػػ رمممكر ػػػعمماس ػػػنكمممةػػػفماأر ػػػ حمماستن   ػػػ م ك ػػػرممتكةػػػ تمماسدرا ػػػ مكبػػػ 

حمماستن    م م ب مةفماةتب انممسنقؿمماأخ  رماس    مةفما فة حمااخت  رممماس نكممةفماأر  

فاشػػ رتماسنتػػ   مإسػػىم فمماسكةػػداتممم اسع دػػ مم ػػ فمنػػكعمماأخ ػػ رم)  دة/ ػػ   (مك شػػك ؿما فةػػ ح

  نبػ مم ػتـما فةػ حممةػفممم اادتة د  متفةتمةفمماأخ  رمماس  دةمفلمةكرةممنقط م كمبػدل

ماأخ  رمماس    ممفلمةكرةممكةف  .

اذتبػػ ـماسكةػػداتمماادتةػػ د  مم   فةػػ حمااخت ػػ رممكةػػفمكة ػػىممذسػػؾممتشػػ رممذػػذ ماسدرا ػػ ممإسػػىم

كسعػػؿممذسػػؾم ر ػػعممإسػػىمماسبة فظػػ ممة ػػىمم ػػبع ممم خ ػػ رانم ػػ    تن ػػ اتمماأر ػػ حماستػػلمتتضػػبفم

اسكةػػػدةمماادتةػػػػ د  مكااةتفػػػػ ظمم ع دػػػػ تممط  ػػػػ مبػػػػعمب تبػػػػعماا ػػػػت ب رم مكبػػػػ م فما فةػػػػ حمم
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خ ػػػػ رانم  ػػػػدةممضػػػػركرممةتػػػػىممتب ػػػػزماسكةػػػػدةممااخت ػػػػ رممةػػػػفمتن ػػػػ اتماأر ػػػػ حماستػػػػلمتتضػػػػبفمم 

ماادتة د  منف ه ممةفماسكةداتمماأخرلممذاتمماأداامماأدؿ.

 (2007)نقاًل عن الجبر ،(Abdulla,1996)دراسة  .7

ة ثم كضةتمذذ ماسدرا  م فماسشرك تماستلمسد ه مم ن  امة ن ممتع فممةفمدكا بهػ ماس ػنك  م شػكؿم

كذسػػؾم  اةتبػػ دمة ػػىمذػػذ ماأن ػػ اماتخػػ ذمدػػراراتهـم  ام ػػ   م  ػػرعمبػػفماسشػػرك تماستػػلممسػػد ه م ن ػػ

ماا ت ب ر  م.

 ( :2007)نقاًل عن حيزان ،(Ackert et al,1997)دراسة  .8

 فمما ػػتبرارمماسب ػػت بر فمفػػلماسةةػػكؿمة ػػىماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممسفتػػرةممإسػػىممدرا ػػ ماسمكتكةػػ تمذػػذ م

 ػػؾماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممفػػلماتخػػ ذممدػػراراتهـممطك  ػػ مم ػػ دلمإسػػىممز ػػ دةممدػػدراتهـممة ػػىما ػػتخداـممت

كفػػػػلمبة كسػػػػ ممس تعػػػػرؼمة ػػػػىمااخػػػػت ؼمم ػػػػ فماسشػػػػرك تمماسب ػػػػ ذب ممفػػػػلماسكا ػػػػ تمماسبتةػػػػدةم

اأبر ك ػػػ مكاسشػػػرك تمماسب ػػػ ذب مماسكند ػػػ مف بػػػ م تع ػػػؽمم زفةػػػ حما دارةممةػػػفمتن  اتهػػػ مماسب س ػػػ م

اسب س ػ مماستػػلممتعػدذ ماسشػػرك تمم فماستن ػ اتممم Baginski et al (2005) تضػتمبػفمدرا ػػ م

م.اسب  ذب مماأبر ك  ممتغطلممفترةمدة رةمبق رن مم  سشرك تمماسب  ذب ماسكند  

 :( hirst et al ,1999 )دراسة  .9

متن كستمماخت  رممردمفعؿمماسب ت بر فممةندمنشرممتن  اتمما دارةمم  أر  حم. 

كددمتـممإ رااممدرا ػ ممتط  ق ػ ممم داد  كب متن كستممتن  اتمما دارةممبفممة ثمماسشكؿمكاسبة

ط سػػػػػبممدرا ػػػػػ تمة  ػػػػػ مفػػػػػلمب ػػػػػ ؿممإدارةماأةبػػػػػ ؿم مكدػػػػػدمتػػػػػـمماةت ػػػػػ رم قػػػػػ ممم126اشػػػػػترؾممف هػػػػػ م

كذكمداس ممفلماسبتغ راتماسب تق  ماسبتب   مفلمم فلمتن  اتمما دارةمذكماسبةدرمماست  عممفاسب ت بر 

مشكؿمماستن  م)مردـممبةددم كمبدلم(.دد ماستن  ات)م كاامك نتممبرتفع م كمبنخفض (م كم
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كددمماتضتمبفمنت   مماستة  ؿما ةة  لممس    ن تم فم ق مماسب ت بر فممفلمتن ػ اتمما دارةم

ممـك بػػػ ممزادتمددػػػػ مماستن ػػػ اتمماس ػػػػ  ق مسػػػصدارةمم ػػػػزدادمم ػػػذسؾمماةتبػػػػ دذـمة  هػػػ ممفػػػػلماتخػػػ ذمدػػػػراراته

ك نػػػتمفػػػلمةػػػكرةمردػػػـمبةػػػددم كمفػػػلمةػػػكرةمم  ػػػكااممم  بػػػ م خةػػػكصممشػػػكؿمماستن ػػػ ات اا ػػػت ب ر  م

مفزفمماخت ؼممشك ه مم هذ مماسةكرمما   رممة ىماتخ ذمدراراتهـمماا ت ب ر  .مم بدل

 ( :2002،الديسطي  )دراسة  .10

 رما فة حمةفممتن  اتماأر  حمة ىممتق  ـمماسب ت بر فمأ ػهـماركزتممذذ ماسدرا  مة ىماخت  رم

تػػػـمإ ػػػرااممذػػػذ ماسدرا ػػػ ممستةق ػػػؽم   ػػػ م ذػػػداؼم.م تب ػػػؿمماسشػػػرك تماسب ػػػ ذب ممفػػػلممبةػػػر.م

اسهػدؼماأكؿممفػػلمتعر ػؼممك ػػ  ؿمك  ػ س بمما فةػػ حمةػفمتن ػػ اتماأر ػ حم.مك تب ػػؿماسهػػدؼمم

اس ػػ نلممفػػلمتة  ػػؿماسدرا ػػ تمماسبة  ػػ   ماس ػػ  ق ماسبتع قػػ م   فةػػ حممةػػفمتن ػػ اتمماأر ػػ حم.مم

رماستن ػ اتمم  أر ػ حمة ػػىمتقػد رماسب ػت بر فمفػػلمك تب ػؿماسهػدؼماس  سػثمفػػلمإ ػرااماخت ػ رمأ ػػ

مبةرمسق ـماأ هـمفلمظؿممإفة حمما دارةممةفمتن  اتمماأر  حم.م

كستةق ػػػػػؽم ذػػػػػداؼماسدرا ػػػػػ مم متػػػػػـمةػػػػػ  غ م   ػػػػػ ممفػػػػػركعممفػػػػػلمضػػػػػكاممتة  ػػػػػؿمماسدرا ػػػػػ تم

ةػ اتم ماسبة     مماس   ق مةػفمتن ػ اتمماأر ػ حم.مكتػـمماخت ػ رماسفػركعمبػفمخػ ؿمتق ػ ـمم ػ ثم

كتػػـمتك  ػػرممت ػػؾمماسةػػ اتمإسػػىمة نػػ ماسدرا ػػ ماسبتب  ػػ مفػػلمب بكةػػ مبػػفم ب  ػػرةماأكراؽمماسب س ػػ مم

مكاسبة    فم.مكددمتـمماستكةؿمإسىم  ثممنت   ممكذلممب   ل:

  دلمماستن ػ مم تكدػعمتةق ػؽمانخفػ عممفػلماأر ػ حممفػلماسفتػرةمماسق دبػ ممإسػىمتةق ػؽممانخفػ عم -

م غعماسنظرممةفمدد م كمةدـممدد مماستن  مفلماسفتراتمماس   ق .ممم فلم  ع رمماأ هـ

فلمظؿممةدـممك كدمشؾممفلمدد مماستن  اتمم  سفتراتمماس   ق م    دلمما فة حممةفماستن  م -

 تكدػػعمما ػػتبرارمنفػػسماات ػػ  ماسبتزا ػػدممسألر ػػ حممإسػػىمز ػػ دةمم  ػػع رمماأ ػػهـمم ك ػػرمةػػ ـم مكبػػ م
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ؽمم ر  حمفلماسع ـمماسقػ دـمة ػىمنةػكمم قػؿمةػفمات ػ  مماأر ػ حممفػلم   دلماستن  مم تكدعممتةق 

اأ هـممة ىمبقدارماسز  دةم كماانخف عمفلماأر  حمـماس   ق مإسىمانخف عممفلم  ع رماأةكا

 اسبتكدع ممس ع ـمماسق دـمم  سبق رن مبعماأر  حمماستلمتـممتةق قه ممفلماأةكاـمماس   ق م.

اأر  حممفلمةػكرةممردػـممبةػددم شػكؿم ك ػرممة ػىممتق ػ ـمماأ ػهـمممم   رما فة حمةفمتن  ات -

فلم كؽماأكراؽمماسب س  م  سبق رن مم   فةػ حمةػفمتن ػ اتمماأر ػ حمفػلمشػكؿممبػدل.مك  ستػ سلمم

 فضػػػؿم فمتفةػػػتماسشػػػرك تماستػػػلمترغػػػبمفػػػلمز ػػػ دةمم  ػػػع رمم  ػػػهبه ممكتب  ػػػزممنف ػػػه ممةػػػفم

 كرةممردـمبةدد.ماسبن ف  فممةفمتن  اتمماأر  حممفلمة

 (:2010)نقاًل عن دلول ،(hutton et al ,2003)دراسة  .11

كذػذامم ب ػؿما فةػ حمفػلمةػكرةممردػـم بع نػ ممسصفةػ حمةػفماستن ػ اتم فمذن ؾمم شػك انمكددما تنت م

اسنػػػػكعمبػػػػفما فةػػػػ حمم ػػػػ دلممإسػػػػىمز ػػػػ دةم قػػػػ مماسب ػػػػت بر فمف هػػػػ مأنهػػػػ ممتةتػػػػكلمة ػػػػىمبةتػػػػكلمم

ببػ م ق ػؿمم  دػؿم فما فة حمماسكةفلمم تضبفممبةتكلممبع كب ت فلمة فمم مم بع كب تلم ك ر

م ق مماسب ت بر فمفلمذذاماسشكؿمبفما فة حم.م

 (:2010)نقاًل عن دلول ، (lev and pen man ,2005)دراسة     .12

ة ػػىم  ػػع رماأ ػػهـمماسخ ةػػ مم  سشػػرك تممم نمكدػػدمم  نػػتممذػػذ مماسدرا ػػ م نػػرممام ك ػػدممردمفعػػؿم ػػ   

مةفمتن  اتماأر  حم.تمضاستلماتف

(مم نػرممام ك ػدممردمفعػؿم ػ  لمم2005)مم lev and pen manة ػثمم  نػتممدرا ػ مكػؿممبػفم:م

متمةفمتن  اتماأر  حم.ضة ىم  ع رماأ هـمماسخ ة مم  سشرك تمماستلماتف

م

م
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 ( : 2006،عبده )دراسة   .13

سترشػ دممدػراراتمممم سب س ػ ذذ ماسدرا  ممكضعم كمادتراحممإط رممسصفةػ حمةػفماستن ػ اتمماممتة كس 

كدػػدممذػػدفتمماسدرا ػػ مإسػػػىمممم اا ػػت ب رمفػػلم ػػكؽماأكراؽماسب س ػػ ممفػػلم بهكر ػػػ مبةػػرمماسعر  ػػ 

متةق ؽمب   ل:م

كدرا ػ م  ػرمم    فم ذب  مماسبع كب تمماستن    ممفلمترش دمدرارمماا ػت ب رممفػلماأكراؽمماسب س ػ مم-

خ ػ رانمم خ ػ رانمم  ػدةم كممتضػبنتمم ذ ماستن ػ اتممنشرمماستن  اتمماسب س  م)م كااممتضبنتممذ

    م(مة ىمم  ع رمم  هـمماسكةداتمماادتة د  مم  ػكؽمماأكراؽمماسب س ػ ممفػلم بهكر ػ مم

مبةرماسعر   م.

تةد ػػػػػدمماةت   ػػػػػ تماسب ػػػػػت برمفػػػػػلم ػػػػػكؽماأكراؽماسب س ػػػػػ مفػػػػػلم بهكر ػػػػػ ممبةػػػػػرماسعر  ػػػػػ ممبػػػػػفمم-

ماسبع كب تمماستن    مماس زب مماتخ ذممدرار مماا ت ب رم.

متةد دمم ذـمماسب شراتممكاسبع كب تمماستن    مماسب  رةمفلم  ع رمماأ هـم.مم -

ن  ػػػبممبػػػعماةت   ػػػ تمماسب ػػػت برممفػػػلمادتػػػراحممإطػػػ رممسصفةػػػ حمةػػػفماسبع كبػػػ تمماستن   ػػػ مم ت -

م كؽمماأكراؽماسب س  مفلم بهكر  ممبةرماسعر   م.

كسقػػػدمتكةػػػ تماسدرا ػػػ ممإسػػػىم فما فةػػػ حمةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ م ػػػكفرممبع كبػػػ تممب  بػػػ مم

كذ بػػػ ممتف ػػػدممفػػػلمترشػػػ دممدػػػراراتماا ػػػت ب رممفػػػلماأكراؽماسب س ػػػ م مكبػػػفمم ػػػـمفهػػػلمتف ػػػدمب بكةػػػ مم

 كدػدماتضػتمبػفمنتػ   ممكب بكةػ مماسبة  ػ فمماسبػ س  فم برتق  فمـك نكامة س  فم   كااممم اسب ت بر ف

شػكؿمكنكة ػ مكتكد ػتماستن ػ اتممبػفماستة  ؿما ةة  لم فمنت   ماخت  رماسفركعمتش رمإسػىم فمكػ  م

م اسب س  ماسبفةتمةنه مت  رممفلم  ع رماأ هـمةتىمسكمتعددتم شك ؿما فةػ حمةػفمذػذ ماستن ػ ات

  رمنكة ػ ماسبع كبػ تماستن   ػ ماسبفةػتمتػك نتمتن ػ اتمذاتمبع كبػ تمكةػف  م كمكب ػ  مكبػ م اام كم
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م ك نتمبع كب تمتن    مة ن م كم     ةنه مة ىم  ع رماأكراؽماسب س  مفلم كؽمر سماسب ؿم كاام

 ػػكاامك نػػتمم  فمتكد ػػتما فةػػ حمةػػفمذػػذ ماستن ػػ اتم ػػ  رمفػػلم  ػػع رماأ ػػهـمإسػػىممذػػذام   ضػػ ف 

مم نمبقترةػػممانمكبػػ م  ةػظمة ػػىمذػػذاماسدرا ػػ مم نهػػ ممدػػدبتممإطػػ رمماستن ػػ م ػػن م كم دػػؿ م سفتػرةماستػػلم غط هػػا

سصفة حمةفماستن ػ اتمماسب س ػ م تن  ػبمبػعماةت   ػ تمماسب ػت بر فمكاسبة  ػ فمماسبػ س  فممفػلم ػكؽم

تػػ   مماسدرا ػػ مماأكراؽمماسب س ػػ مفػػلم بهكر ػػ مبةػػرماسعر  ػػ م مك فممذػػذاما طػػ رممتػػـمماشػػتق درمبػػفمن

ذػػذامما طػػ رماسبقتػػرحمفػػلمذػػذ مماسدرا ػػ ممس تط  ػػؽممة ػػىم ب ػػعمماسكةػػداتممم ةػػ يتيماستط  ق ػػ م مكبػػ مم

م كااممك نتممةن ة  م كمت  ر  م كمغ رمذسؾممبفماسكةداتمماادتة د  م.ممم اادتة د  

 ( : 2007،الحيزان )دراسة  .14

حمةػفماستن ػ اتماسب س ػ مس شػرك تمماسب ػ ذب ممذذ ماسدرا  مماستعػرؼممة ػىمط  عػ مما فةػ ممتة كس  

اس عكد  م مك   س بمكب ػتكلمذسػؾما فةػ حم مذػذامإسػىم  نػبماستعػرؼممة ػىمتػا  رما فةػ حممةػفم

استن ػػػ اتماسب س ػػػ مفػػػلمدػػػراراتمماسب ػػػت بر فمبػػػفمخػػػ ؿمتة  ػػػؿممنكة ػػػ مماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ مماستػػػلمم ػػػتـمم

 اممة ػػن ممك ن ػ امم ػػ   م مك  ػػ كبمما فةػػ حممةػػفما فةػ حمةنهػػ م مكاستػػلمدػػدمتكػكفمبرت طػػ مم ان ػػ

 ـمإفةػػػ ة ممكةػػػف  نم مكب ػػػتكلمم استن ػػػ اتمماسب س ػػػ م م ػػػكاامكػػػ فممإفةػػػ ة ممكب ػػػ نمفػػػلمةػػػكرةمردػػػـم

ما فة حمةفمت ؾمماس نكاتمم كااممك فممب خة نم ـممبفة نم.

 وقد ايتبرت  الدراسة  الفروض التالية :  

مممبفةػػػػتممةنهػػػػ ممتػػػػ  رممفػػػػلمدػػػػراراتمماا ػػػػت ب رممفػػػػلماأكراؽ فمنكة ػػػػ مماستن ػػػػ اتمماسب س ػػػػ ماس -

ماسب س  م.

 ط  ع مماستن  اتماسب س  مماسبفةتمةنه مكتا  رذ ممفلمدراراتماا ت ب رممفلمماأكراؽماسب س  م. -

متكد تمما فة حممةفماستن  اتمماسب س  مكتا  ر مفلمدراراتمماا ت ب رممفلماأكراؽماسب س  م. -
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ماا ت ب رممفلماأكراؽماسب س  م.ممتفماستن  اتماسب س  مكتا  رذ ممفلمدراراب تكلما فة حمة -

(ممم60كاخت ػػ رماسفػػركعمماس ػػ  ق ممتػػـمإ ػػراامماسدرا ػػ ممة ػػىمة نػػ مبككنػػ ممبػػفماسقػػكا ـمماسب س ػػ مسػػػم)

إسػػىممم2003شػػرك مب ػػ ذب مم ػػعكد   مكدػػدمتػػـمتنػػ كؿممذػػذ ماسقػػكا ـممكذسػػؾمخػػ ؿماسفتػػرةممبػػفمم

تػػػـممتق ػػػ ـمذػػػذ ماسع نػػػ ممإسػػػىمدط ةػػػ تممنظػػػرانمماخػػػت ؼممط  عػػػ ما فةػػػ حممـ.ممكدػػػدمم2005

اسبة  ػػػػ لمفػػػػلمكػػػػؿمبنهػػػػ م مة ػػػػثماتضػػػػتمبػػػػفمتة  ػػػػؿممكفةػػػػصماسقػػػػكا ـمماسب س ػػػػ ممس كةػػػػداتم

ا فةػػػ حمةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ م ةػػػكرممتكضػػػتمممم فاادتةػػػ د  مفػػػلم ب ػػػعمماسقط ةػػػ تم م

مم  ن  اممة ن ممفلمةكرةممكةف  مممم ع رمةفاتمز  دةمماسط د مما نت    ممكز  دةمماا ت ب رم

ذػذامم   ضػ ف مإسػػىما فةػ حمةػػفمتخفػ عممر سمماسبػػ ؿم كممم بػعما شػ رةمإسػػىم ردػ ـممبةػػددةم

تةق ؽمماسخ ػ  رم مكسكػفمذسػؾممسعػددمد  ػؿممبػفماسكةػداتمماادتةػ د  م مكذػذامم ب ػؿمإفةػ ة م

كذػكمداسػ ممفػلمم اسبتغ رماست  عمل ب رمذكددمتـمماةت  رمدراراتماا تمم كةف  نمةفم ن  ام    

تكد تمكمط  ع مماستن  اتماسب س   مكماسبتغ راتماسب تق  مماسبتب   ممفلمنكة  مماستن  اتمماسب س   م

مب تكلمما فة حممةفماستن  اتمماسب س  م.كما فة حمةفمماستن  اتمماسب س  م م

مسفركعمتش رمإسىمب   ل:كددماتضتممبفمنت   مماستة  ؿما ةة  لم فممنت   ماخت  رما

م فمنكة  ماستن  اتمماسبفةتممةنه مت  رممفلمدراراتمماا ت ب رممفلماأكراؽماسب س  . -

ن ػػدم فمنتػ   مماسدرا ػػ م كضػػةتمم فماسبع كبػػ تمماسكب ػػ مماسبتن ػػاممفمم بػ مط  عػػ ماستن ػػ اتماسب س ػػ  -

اسب س  م مكذسؾمم خ ؼممماا ت ب رممفلماأكراؽممت ه ممكاسبفةتمةنه مممتعت رمب  رةممفلمدرارا

 اسبع كب تمماسكةف  م.م
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تكد ػتما فةػ حمةػفماستن ػ اتماسب س ػ ممفقػدمم كضػةتمإ   ػ ماسبشػ رك فم فمما فةػ حمةػفممك ب مم-

 ك ػػرم ذب ػػ مكتػػا  رانممفػػلمدػػراراتماا ػػت ب رمبػػفمما فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتممد ماستن ػػ اتماسفتر ػػ م عتػػ

ماسب س  مماس نك  م.

ا فة حمةػفماستن ػ اتمماسب س ػ م مفقػدم  بعػتمملفرعماسرا عمماسخ صمم ب تكم ب مف ب م تع ؽم  س -

إ   ػػ تم ب ػػعماسبشػػ رك فمة ػػىم فما فةػػ حمماستفةػػ  لمم فػػكؽما فةػػ حماسب خػػصمفػػلماستػػا  رم

ك ةتؿماسبرت  ماأكسىم مفلممةػ فمم ةتػؿما فةػ حمماسب خػصمماسبرت ػ مم فلمدراراتماسب ت بر ف

ماس  ن  .

 ( : 2010 ، دلول )دراسة  .15

ة ػػثمتن كسػػتممذػػذ ماسدرا ػػ م ذب ػػ ما فةػػ حمماسبة  ػػ لممةػػفماستن ػػ اتماسب س ػػ ممسترشػػ دمماسقػػراراتمم

درا ػػ ممبتغ ػػراتممكبعكدػػ تمذػذ ماستن ػػ اتمفػػلم ػػكؽممف  ػػط فممسػػألكراؽمممإسػػىم   ضػػ ف م اا ػت ب ر  

ماسب س  .كددممذدفتمذذ مماسدرا  ممإسىمتةق ؽممب   لم:

ستن  اتماسب س  ممفلمترشػ دممدػراراتمماسب ػت بر فممفػلم ػكؽممف  ػط فمم   فممدكرما فة حمةفما -

مسألكراؽماسب س  .

بعرفػػػػ مبػػػػدلماستػػػػزاـماسشػػػػرك تماسبدر ػػػػ مفػػػػلم ػػػػكؽمف  ػػػػط فمسػػػػألكراؽمماسب س ػػػػ مم   فةػػػػ حمةػػػػفم -

 استن  اتمماسب س  م.

 ر  ممج.ماستعػػرؼمة ػػىممتػػا  رمبةتػػكلما فةػػ حممةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممة ػػىماسقػػراراتمماا ػػت ب -

مسدلماسب ت بر فممفلماس كؽ.

استعػػرؼمة ػػىممتػػا  رمط  عػػ مما فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ مة ػػىماسقػػراراتمماا ػػت ب ر  ممسػػدلم -

ماسب ت بر فممفلماس كؽ.
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ذػ.ماستعرؼمة ػىمتػا  رمتكد ػتما فةػ حمةػفماستن ػ اتمماسب س ػ مة ػىماسقػراراتماا ػت ب ر  ممسػدلمم -

ماسب ت بر فممفلماس كؽ.

معكد تما فة حمةفماستن  اتماسب س  مبفمد ؿمماسشرك تمإفمك دت.مدرا  ممب -

ك  نػػػػتمنتػػػػ   ماسدرا ػػػػ ماستػػػػزاـماسشػػػػرك تماسب ػػػػ ذب ممفػػػػلم ػػػػكؽمف  ػػػػط فممسػػػػألكراؽماسب س ػػػػ مم

بػػػػعمك ػػػػكدمماخػػػػت ؼمن ػػػػ لممفػػػػلمب ػػػػتكلمما فةػػػػ حمةػػػػفمت ػػػػؾممم    فةػػػػ حمةػػػػفماستن ػػػػ اتماسب س ػػػػ 

مم   فةػ حمةػفماستن  اتم مك  نتمك كدمإ راااتمم زا  ػ م كم ةق   ػ مم ةػؽمماسشػرك تماستػلمامتقػـك

كذسػؾممبػفمد ػؿممإدارةم ػكؽممف  ػط فممم  مم بكرم كذر  ممددمت  رمة ىمكضعه ماسب سلم كمب ك تهػ 

ما ة بػػلم بةتػػكلبػػ مم  نػػتم  ضػػ نمك ػػكدمتػػا  رمدػػكممسسػػألكراؽماسب س ػػ م كمذ  ػػ م ػػكؽمر سماسبػػ ؿم مك

رارماا ػت ب رممسػدلمماسب ػت بر مكبػ م  نػتماسدرا ػ م  ضػ م فمصفة حمةفماستن  اتماسب س  مة ىماسقس

بعظػػـماسب ػػت بر فمم فضػػ كفم فمتفةػػتمماسشػػرك تممةػػفمتن  اتهػػ مماسب س ػػ ممة ػػىمشػػكؿم   نػػ تمكب ػػ م

 ك رمبفمإفة ةه مةفمت ػؾماستن ػ اتمة ػىممشػكؿم   نػ تمكةػف  م مك  نػتماسدرا ػ مم فماسب ػت بر فم

 م ك رممبفماةتب دذـممة ىماستن  اتمماس نك  ممفلمترش دمدرارذـمم عتبدكفمة ىمماستن  اتماسر عم نك 

خ رانمم  نتممنت   مماسدرا  مك كدمبعكد تممتةدممبفمإفة حمماسشرك تمةفمتن  اته مم اا ت ب رمم مكم

اسب س ػػػػ م مكسعػػػػؿم ذبهػػػػ مةػػػػدـماستػػػػزاـمم عػػػػعمماسشػػػػرك تم براةػػػػ ةماسبكضػػػػكة  مفػػػػلمإةػػػػدادمماستن ػػػػ اتمم

ماسب س  .

اسدرا ػػػػ مم ب بكةػػػػ مبػػػػفماستكةػػػػ  تم ذبهػػػػ ممتكة ػػػػ مماسب ػػػػت بر فمم اذب ػػػػ مممكدػػػػدم كةػػػػتمم

م اا ػت ب ر  مـكك ف ػ ما ػتخدابه مفػلمترشػ دممدػراراتهمم استن  اتماسب س ػ ماستػلمتفةػتمةنهػ مماسشػرك ت

ةػػدارمنشػػراتماستكة ػػ م كتك ػػ عممنطػػ ؽما فةػػ حمةػػفماستن ػػ اتم كذسػػؾمبػػفمخػػ ؿمةقػػدماسنػػدكاتم كا 
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 ـممب س  مب تق    متقكـماسشرك تمماسبدر  مم زةدادذ مكنشرذ م شكؿمدكرمممتةتماسب س  م مستشبؿمدكا

مإشراؼم كؽممف  ط فممسألكراؽمماسب س  .مممم

 التنبؤات  المالية المفصح  عنيا :    الدراسات المتعمقة بدقة ومصداقية   ب.

بفةػػتممةنهػػ .مب س ػػ مماساسستطػػرؽممسددػػ مكبةػػداد  مماستن ػػ اتماذنػػ ؾمدرا ػػ تمةد ػػدةممة كسػػتمم

ة ػىمدر ػ مم قػ ماسب ػت بر فمعتبدمبةداد  ممكدد ممذذ مماستن  اتممتكددم كضةتمذذ ماسدرا  تم فم

ما تعراعممس ععممذذ ماسدرا  تم:كف ب م  لم اتمماس   ق ممسصدارةم  ستن  م

 ( : 1991 ،الجوىري )دراسة   .1

كتكضػتمم ةم كماسبة  ػ فماسبػ س  فد بتمذذ ماسدرا ػ م درا ػ ماستن ػ اتماسب س ػ ماستػلمتةػدرمةػفما دارم 

م دكرذ مفلمخدب مدراراتماا ت ب رمكا دراعمكا  دااماسر ممفلمدضػ  ما فةػ حمةػفماستن ػ اتماسب س ػ 

دب  ه مضبفم   ن تماستق ر رماسب س  .كسقدمك فماسهدؼمبفمذذ ماسدرا  م ت مخصمف ب م  لم: كا 

إةػػػدادممتكبن دشػػ مبشػػ ك م اأر ػػ حكاسفػػرؽم  نهػػػ مك ػػ فمتخطػػ طمم شػػرحمب ذ ػػ ماستن ػػ اتماسب س ػػ  -

ماستن  ات.

بن دشػػػ مبشػػػك  ما فةػػػ حمةػػػفمتن ػػػ اتما دارةم مكبخػػػ طرما فةػػػ حممااخت ػػػ رمم مكخةػػػ  صمم -

ماسشرك تمماستلمتع فممةفمتن  اته م.م

كتكضػػ تم ذب ػػ ماسددػػ مكبع ػػ رم ػػد ؿمسف  ػػدةمم اسبق رنػػ م ػػ فمددػػ متن ػػ اتماسبة  ػػ فمكتن ػػ اتما دارة -

ماا ت ب رممكا دراع.ممت ممسقرارااستن  اتم  سن  

ا ة بػلممستن ػ اتمما دارةمممملا ة بلممس تن  اتمم ممكذػؿمم خت ػؼمماسبةتػكمممل ةثمماسبةتكم -

 ا ة بلممستن  اتمماسبة   فم.مملةفمماسبةتكم
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 وقد  تم التوصل  إلى النتايج  التالية : 

ةػػدادممتقػػد راتممتتع ػػؽمم  سب ػػتق ؿمم فمةب  ػػ مماستن ػػ متعنػػلما ػػتخداـممكػػؿماس   نػػ تماسبن  ػػ  مم  -

فلمبة كس م زاس م كمتق  ؿممةدـماستاكد ممك ةت جمماستن  ممستقد رمكةكـممشخةلمكتة  ؿممسعػددم

مك  رممبفماسبتغ راتممكاسفركع.

كذسؾمم زدب  ه ممفلم   نػ تمماستقػ ر رممم تش عماس كرة ماسشرك تمة ىما فة حممةفماستن  ات -

فمغ ػ بمما فةػ حمما   ػ رممم خ ػؽمم ػكد نمس بع كبػ تمأرةػ م مكذسػؾمماسب س  مماسبقدبػ ممس  كم

 ام  تف دممبنه مم كلم كس ؾماسق دركفمة ىمتةبؿممتك ف مةفمذذ مماسبع كب تم.

 قتػػػػرحمماس  ةػػػػثممتشػػػػ  عمماسشػػػػرك تممة ػػػػىمنشػػػػرمماستن ػػػػ اتممكتعػػػػد  ته ممفػػػػكرممإةػػػػدادذ ممفػػػػلم -

رمماسك  ػػػرممفػػػلمماسةةػػػكؿمة ػػػىمبع كبػػػ تممكذسػػػؾممستق  ػػػؿمفرةػػػ مماسب ػػػت بمم بػػػ تبراتمةػػػة ف 

م طر ق ممغ رمة دس م.

اسهدؼمماسر   ػلمسقػكان فمم كرةػ تماأكراؽماسب س ػ ممذػكمإةطػ امفرةػ ممبت ػ ك  مسكػؿمفػردمك فم -

فلماسةةكؿممة ىماسبع كب ت مفزفما فة حماسك بؿمةفماأةداثمم ب مف ه ممتن ػ اتماسب ػتق ؿم

   دكممضركر  ممستةق ؽمذذاماسهدؼ.

ا دارةممفلمكضعمم فضؿممبفمماسبة  ػ فمماسبػ س  فممفػلمتةػد ثممتن  اتهػ ممك بػ مما ػت دتممفمإ -

مظركؼممت تدةلممذسؾم.

كانخفػ عمم كؿمبفماس   تماسن ػ لمد مة ثم م تخت ؼممدد ماستن  اتممط ق نممسخة  صمماسشرك ت -

ما دارةمكة ػػـماسشػػرك مبػػفم ذػػـماسعكابػػؿماسبػػ  رةمة ػػىمددػػ ماستن ػػ اتماسب س ػػ ماستػػم اسبخػػ طرة لمتقػػـك

م.مةدادذ مز 
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ت ػػ ةدمماستقػػ ر رمماسفتر ػػ ممة ػػىمز ػػ دةممددػػ مماستن ػػ اتم مككػػذسؾممتز ػػدمددػػ مماستن ػػ اتمم   ػػتخداـمم -

 استق ر رممةفممدط ة تمماسشرك .

 :  (firth and smith ,1992 )دراسة .2

حممكاستػػػلممذػػػذ مماسدرا ػػػ مم  خت ػػػ رمم عػػػعماسعكابػػػؿمماستػػػلمتػػػ  رممة ػػػىمددػػػ ممتن ػػػ اتمماأر ػػػ مد بػػػت 

مااكتت بمس شرك تمماسب    مةد   نمفلمم كرة ممن كزسندا. تفةتمةنه منشرات

مكددماذتبتمماسدرا  م  خت  رمماسفركعماست س  م:م

مدد مماستن  متتة فمك ب ممدةرتممفترةماستن  . -

 دد مماستن  متتة فممك ب مك رتمماسشرك . -

مةبرماسشرك م(.سشرك م)تن  متتة فممك ب ممبرمكدتم طكؿممة ىمإدراجممادد ماس -

بك تػػػبمماسبرا عػػػ مممم ةػػػدمةضػػػكاممفػػػلة ػػػ   تماسشػػػرك مممبرا ػػػعددػػػ ماستن ػػػ متتة ػػػفمإذامكػػػ فمم -

ماسك رلم.

مدد ماستن  متتة فممك ب مانخفعمماسرفعماسب سلم. -

س شػرك تمماسب ػ   ممةػد   نممفػػلممماتن ػػ ممم89مبػفكدػدممتػـممإ ػرااماسدرا ػ ممة ػػىمة نػ ممبككنػ م

م.م1986كةتىممم1983ؿمماسفترةمبفمة ـم كرة ممن كزسنداممخ 

مكددماتضتممبفمنت   مماستة  ؿما ةة  لم فمنت   مماخت  رماسفركعممتش رممإسىمب   ل:مم

متتة فممدد ماستن  اتممك ب مك رممة ـماسشرك . -

برا ػعممخػ ر لمكك ػكدمةبرماسشػرك م ز  دةمفترةمماستن  م مكممتتة فمدد ماستن  اتمفلمة س مدةر -

 بعدؿماسرفعمماسب سل.منخفعاكفلمة س ماسبك تبمماسك رلممس برا ع م ةدم ةضكاممفلم
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 :   frankel et al) , 1995)دراسة .3

اسب ػػ ذب ممسصفةػػ حمةػػفمماستن ػػ اتماسع دػػ مم ػػ فمات ػػ  مماسشػػرك تممتن كسػػتمذػػذ ماسدرا ػػ مماخت ػػ رم 

د ػػدممبػػدلمددػػ مإسػػىمتةمماسخػػ ر لم م   ضػػ ف كغ رذػػ ممفػػلماسةةػػكؿمة ػػىماستبك ػػؿمماسب س ػػ ممسػػصدارةم

ماستلمتفةتممةنه ما دارةمفلمماسفترةمماستلمت  ؽممااكتت بمب  شرة.استن  اتم

إسىممم1980ك  ممخ ؿماسفترةممبفمشرك ممب  ذب مم بر مم88ة ن مبككن مبفمك   تخداـممم

مكتتب ؿممفركعمماسدرا  ممف ب م  ل:م.كاستلممتككفممببكس مبفماسخ رجم1983ة ـم

 حمةػػػفماستن ػػػ اتماسب س ػػػ ممسػػػصدارةممسػػػدلماسشػػػرك تماستػػػلمد بػػػتمم تبك ػػػؿم ػػػزدادمماةتبػػػ ؿما فةػػػ -

 خ ر لممخ ؿمذذ مماسفترةمبق رن مم  سشرك تماستلمسـمتقـم ذسؾ.

 زدادمماةتب ؿما فة حمةػفماستن ػ اتماسب س ػ ممسػصدارةمفػلماسفتػرةمماستػلمت ػ ؽممااكتتػ بمب  شػرةمم -

 تةةؿممة ىممتبك ؿمخ ر ل.مبق رن م  سفتراتمماأخرلم مكذسؾمس شرك تماستلم

تكػػكفماستن ػػ اتمماسب س ػػ ممسػػصدارةماستػػلمم ػػتـما فةػػ حممةنهػػ ممفػػلماسفتػػرةمماستػػلمت ػػ ؽممااكتتػػ بمم -

مب  شرةم ك رممدد مك دؿممتة زاممبفماستن  اتمماستلم تـمما فة حممةنه ممفلماسفتراتمماأخرل.

 :  التاليةوقد توصمت  الدراسة  لمنتايج  

طػػػردممم ػػػ فممرغ ػػػ مماسشػػػرك تمماسب ػػػ ذب مفػػػلماسةةػػػكؿممة ػػػىمتبك ػػػؿممخػػػ ر لمم ك ػػػدممارت ػػػ طمم -

مكا فة حممةفمتن  اته مماسب س  م.

تفةػػػتمماسشػػػرك تمماسب ػػػ ذب مماسبغ قػػػ مماستػػػلمترغػػػبممفػػػلمطػػػرحم  ػػػهبه مس كتتػػػ بمماسعػػػ ـممةػػػفمم -

 تن  اته مماسب س  ممفلماسفترةمماستلمت  ؽممااكتت بممب  شرةم.
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ب س ػػػ ماستػػلم ػػػتـمما فةػػ حمةنهػػػ مفػػلمماسفتػػػرةماستػػلممت ػػػ ؽممااكتتػػ بممب  شػػػرةممتت ػػـمماستن ػػ اتمماسم -

كةدـممك كدممتة زمفلمت ؾماستن  اتم.مك ر عمماس ػ بممفػلمذسػؾمسػ سممم  ز  دةمب تكلمماسدد 

     ػػػ مةػػػفمماسشػػػرك م ممكسكػػػفم  ضػػػ ممسعػػػدـمرغ ػػػ ممإفقػػػطممسبة كسػػػ مما دارةمإظهػػػ رمبع كبػػػ تم

دضػػ    مفػػلمة سػػ ممك ػػكدمخطػػامممملس  ماسق نكن ػػ ممكاستعػػرعممسػػدة كما دارةممفػػلمتةبػػؿمماسب ػػ كم

 فلمذذ ماستن  اتم مك  ض مت نبمماستا  رمماس   لممة ىمم بع ما دارةم.

مم:,  Williams)1996)دراسة  .4

بػػػػ مإذامك نػػػػتمددػػػػ مماستن ػػػػ اتمم  أر ػػػػ حماستػػػػلمد بػػػػتمما دارةممم   ػػػػ فماذتبػػػػتممذػػػػذ مماسدرا ػػػػ مم

 عتبػدممة  ػرمماسبة  ػكفماسبػ س كفممف بػ م خػصممبةػداد  مممانماس ػ  ق مب شػرمم زةدادذ ممفلماسفتراتم

ماستن  اتمماسة س  ممسصدارة.

 baginski andكدػدممتػـمإةػدادممنبػكذجمس خت ػ رممكذػذامماسنبػكذجممدػ ـمم كضػعرمكػؿممبػفم

hassell مم مكذسػػؾممبػػفم  ػػؿماخت ػػ رماسع دػػ مم ػػ فمددػػ مماستن ػػ اتمماس ػػ  ق مكبنفعتهػػمم1990ةػػ ـمم 

كاسةكػػػـمة ػػػىمبةػػػداد  مكددػػػ مماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممسػػػصدارةم مبػػػعممم كااةتبػػػ دمة  هػػػ م س بة ػػػؿماسبػػػ سل

ب ػػػؿممتكد ػػػتمممم بة كسػػػ مماسػػػتةكـمفػػػلماسعكابػػػؿمماأخػػػرلماستػػػلمتػػػ  رمة ػػػىمددػػػ مكبةػػػداد  مماستن ػػػ ات

بنفعػػػ ممكاسبةتػػػكمما ة بػػػلممسهػػػ م.مكدػػػدمتكةػػػ تمماسدرا ػػػ ممإسػػػىمك ػػػكدمة دػػػ ممدك ػػػ م ػػػ فم استن ػػػ م

استن ػػػ اتم  أر ػػػ حماستػػػلمد بػػػتما دارةمم زةػػػدادذ ممفػػػلمفتػػػراتم ػػػ  ق مكب شػػػرم عتبػػػدمة  ػػػرماسبة  ػػػكفم

م.مكدد مماستن  اتمماسب س  ممسصدارةمم اس   ن تماسب س كفممس ةكـممة ىمبةداد  

سػذسؾمن ػدممم؛إسىمك كدممة د مم  فممنكة ػ ممذػذ ماستن ػ اتمكبةػداد ته م  ض نممة ثمتكة تم

انخف عممبةداد  ماأن  امماس  رةمامة ن اممبق رن مم  أن  امغ رمممة ىم ماسدرا  ممددم رذنت فمذذ

مماس  رةمام    ما.
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 :   Baginski and Hassell) , 1997)دراسة .5

.مكدػدمتػـماسترك ػزمة ػىممم  أر ػ حتن كستمذذ ماسدرا  مماسعكابػؿماستػلمتػ  رمة ػىمددػ متن ػ اتما دارةمم 

مؿمفترةماستن  م مكة ـمماسشرك م مكتغ رم)تق ب(مةكا دماأ هـ.    مةكابؿمذل:مطكم

تن ػػػػ م   ر ػػػػ حممس شػػػػرك تمماسب ػػػػ ذب ممم1212كدػػػػدمتػػػػـمإ ػػػػرااماسدرا ػػػػ ممة ػػػػىمة نػػػػ ممبككنػػػػ ممبػػػػفم

.مكس تاك دمبفمإبك ن  متعب ـماسنت   متػـمتق ػ ـمم1986إسىمة ـمم1983اأبر ك  مخ ؿماسفترةمبفمة ـم

م م كسهب ممتق  به ممة بمفترةمماستن  مإسىمتن  اتما دارةم   ر  حماس نك  مت ؾماسع ن ممكفق نمأ    ف

ك  ن هبػػ ممممانمتن ػ مم290ر ػػ حمماسفتر ػ م مكتضػبفمذسػػؾمأ مكتن ػ اتما دارةم  مانمتن ػػ مم922كتضػبتممذسػؾم

م  متق  ـمماسع ن مة بممشكؿما فة حمةفمتن  اتما دارةم مة ثمتضبنتم ر ع م شػك ؿمسصفةػ ح

م %م مكاستن ػ م بػدلمبعػ ف2007 ن ػ  ممانمتن ػ مم251تضـمذسػؾممكم ة حمةفمتن  م ردـمبةددذلما ف

مانمتن ػ مم583%م مكاستن ػ م ةػدممبفتػكحم)مةػدم دةػىم كم دنػى(مك شػبؿم1901 ن   ممانمتن  مم231ك شبؿم

م.%1201 ن   ممانمتن  مم147%م مكاستن  م تقد رمنكةلم شبؿم8401 ن   م

ر ػػ حم  سعكابػػؿمماس   ػػ ماستػػلمتػػـماخت  رذػػ مأ ممتن ػػ اتما دارةمم  كدػػدمتكةػػ تمماسدرا ػػ مإسػػىمتػػا رمددػػ

)طكؿمفترةمماستن  م مة ـماسشرك م متغ رمة  داتماأ هـ(م مة ثمتزدادمدد ماستن ػ اتمك بػ مانخفػعم

طػػكؿمفتػػرةماستن ػػ م)ماستن ػػ اتماسفتر ػػ م ك ػػرمددػػ م(م مكك بػػ مةػػغرمة ػػـماسشػػرك م)ماسشػػرك تماأةػػغرم

 ك رمدد (م م  نبػ متتنػ دصمددػ ماستن ػ اتمبػعمتغ ػرم)متق ػب(مةكا ػدماأ ػهـمماتة ب نمتفةتمةفمتن  م

.كب م كضةتماسدرا  م  ض نم فمماسبد ر فمذـماسد فمم ةددكفمدد ممتن  اتهـماستلم تـما فة حمةنه م

ممم مكذسػػػػؾمةػػػػفمطر ػػػػؽمبق رنػػػػ مبنػػػػ فعمةػػػػفمتن ػػػػ اتم ك ػػػػرمددػػػػ م تكػػػػ س ؼمإةػػػػدادمكا فةػػػػ حمةػػػػفمت ػػػػؾم

م.استن  اتم
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 ( : 1999،لطفي   )سةدرا .6

 ةتكممة ىم ذـممم نمكب م نمتكفرممنبكذ مم ا تهدفتممذذ ماسدرا  ماسق  ـم درا  مماخت  ر  مكت ر    

اسبتغ ػػراتماستػػلمتػػ  رمة ػػىم ػػكدةممكددػػ ماستن ػػ اتماسب س ػػ مبػػ م  ػػ ةدماسبة  ػػ  فماسقػػ نكن  فمفػػلم

خػػػدب تمإ ػػػدااماسػػػر مم.مإةػػػدادمذػػػذ مماستن ػػػ اتمكا فةػػػ حممةنهػػػ مفػػػلمضػػػكامبعػػػ   رماسبرا عػػػ ممكم

مكتتب ؿمفركعماسدرا  مف ب م  ل:م

ة ىمم ذب  مما فةػ حمةػفمماسبع كبػ تمماسبة  ػ   مماسب ػتق    ممأغػراعماتخػ ذمممما  ب عرغـمم-

ممفذن ؾمماخت ف تم كذر  ممف ب مم  فماسبػد ر فمكاسبة  ػ فماسبػ س  مفزفدراراتمماا ت ب ر م

ا سزابلم كممااخت  رمممست ؾماستن  اتممكاستكدعػ تممممكاسبة    فماسق نكن  فمةكؿما فة ح

ماسب س  م.

سػػػ سممس عكابػػػػؿممكاسبتغ ػػػػراتمماسبػػػػ  رةممفػػػػلم ػػػػكدةممكددػػػػ مماستن ػػػػ اتمكماستكدعػػػػ تماسب س ػػػػ ممنفػػػػسمم -

اسب ػتكلممبػفمااذتبػػ ـمبػفممد ػػؿماسبػد ر فممكاسبة  ػ فمماسبػػ س  فممكاسبة  ػ  فمماسقػػ نكن  فمم

مفلمبةر.

 فمكاسبػػػرا ع فمم زةػػػدادممكفةػػػصماستن ػػػ اتممكاستكدعػػػ تمماسب س ػػػ م مكذسػػػؾمم فضػػػؿمد ػػػ ـمماسبة  ػػػ  -

ستػػكافرمك فػػ مبتط  ػػ تما ةػػدادمكاسفةػػصم در ػػ مك  ػػرةم ػػدانممبق رنػػ مم  سبػػد ر فمكاسبة  ػػ فمم

ماسب س  فم.

تتفػػػػ كتماأذب ػػػػ ماسن ػػػػ   ممس قػػػػكا ـماسب س ػػػػ ماسب ػػػػتق    ممكبةػػػػدرمس بع كبػػػػ تمبػػػػفمك هػػػػ ممنظػػػػرمم -

  فممكاسبة    فماسق نكن ف.اسبد ر فمكاسبة  

م
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 وقد  توصمت  الدراسة  لمعديد  من النتايج  التي أىميا : 

اشؾمم فمبتخذممماسقراراتمماا ت ب ر  مم ةتػ  كفممإسػىماسبع كبػ تمماسبة  ػ   مماسب ػتق    م م -

ةػػػػػػكؿممنشػػػػػػرمت ػػػػػؾمماسبع كبػػػػػػ تممكا فةػػػػػػ حممةنهػػػػػػ ممم نمكا ػػػػػعممانمك ػػػػػػدمم نمإام فمذنػػػػػ ؾمماخت فػػػػػػ

مر فممإسزاب  مم كماخت  ر  .س ب ت ب

  ػػػتممغ س  ػػػ مماسدرا ػػػ تمبع رضػػػ ممإدارةماسشػػػرك تمسصفةػػػ حما   ػػػ رمممس بع كبػػػ تمماسب س ػػػ مم  -

 إذامب مت  فممةدـمدد مماستن  اتم.مم اسب تق    ممسخكفه ممبفماسب  كس  منةكماسطرؼماس  سث

اسب ػتبدةممبػفمتن ػ اتمممن    اسمتمم د   تمماسبة     ممك كدمم دؿمف ب مم  فممب تكلماسدد ت    -

مكؿممبفما دارةممكاسبة   فم.

م مستن  اتمماأر  حممكتكد تمما فة حممةنه .م ك كدمة د مم  فمماسدد مماسن   -

 . نمإةدادمماستن  اتممكاستكدع تمماسب س  ممفلمبةرمم تـم شكؿمماخت  رمممكس سممإسزاب  -

 ( :2000 ،دردير)دراسة .7

اسبة  ػػ فم تن ػػ اتممحممبق رنػػ مم ػػ ماسددػػ ماسن ػػ   ممستن ػػ اتمما دارةمم  أر ػػ د بػػتمذػػذ ماسدرا ػػ مم درا 

اسبتغ راتم تخداـماستة  ؿما ةة  لممبتعددم مكتة  ؿم ذـمماسعكابؿماسبةددةممسهذ ماسدد مم  اسب س  فم

 .مكددمارتكزتمذذ ماسدرا  ممة ىمبةكر فممذب م:

كت  ػ تممفػلماسفكػرماسبة  ػ لممكا دارممم هػدؼمدرا  ممنظر ػ ممت ػتندممإسػىمرةػدماسمالمحور األول:

ا تقراامبدلم ذب  ما فة حمةفمتن  اتما دارةمم  أر  حمم مكا راامماسبع رض ممسر.مكتة  ؿمم

ذػػذ ماستن ػػ اتم مكاستػػلممبػػفم ذبهػػ ماسدرا ػػ تماس ػػ  ق م مكاشػػتق ؽم ذػػـماسعكابػػؿمماسبةػػددةممسددػػ مم

اةم منػػكعمماسةػػن ة م مفتػػرةمماستن ػػ م مبػػدلمتق ػػبماسبةتػػكلماسبع كبػػ تلممس تن ػػ اتم مة ػػـماسبنشػػ

اأر ػػػػ حم مذ كػػػػؿمماسب ك ػػػػ م بك فػػػػآتمما دارةم ةبػػػػرماسبنشػػػػاةم مت ػػػػ  ؿمماسشػػػػرك ممفػػػػلم ػػػػكؽم
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ممـاأكراؽمماسب س ػػ  مذ كػػؿماستبك ػػؿم ماسبرا عػػكفمماسخػػ ر  كفم مكبػػدلمخضػػكعماسشػػرك ممس تنظػػ 

ماسةككبلم.

اخت ػػ رمماسددػػ مماسن ػػ   ممستن ػػ اتمما دارةم مكاخت ػػ رمإسػػىمدرا ػػ ممتط  ق ػػ ممتهػػدؼممالمحننور الثنناني: 

بػػدلمةػػة ممفػػركعمماسدرا ػػ م   ػػتخداـمماستة  ػػؿمما ةةػػ  لمبتعػػددمماسبتغ ػػراتم.مكدػػدمتػػـمم

ماستكةؿممس نت   مماست س  م:

تت رممتن  اتما دارةممنةكمماسبغ اةممفلماستقد ر ممفلمة فمك نتممتن ػ اتمماسبة  ػ فمماسبػ س  فمم -

.مكدػدم ر ػعماس ػ بمفػلمذسػؾمإسػىمرغ ػ ما دارةممفػلماستفػ  ؿممفػلمتن  اتهػ ممفػلماسبغػ اةبنهػ م دػؿم

ماستةفظممفلمتقد رذـم.كرغ  مماسبة   فمماسب س  فممفلممسبة كس ممتة  فماانط  عمةفمم دا ه م 

 ك رمدد مبفمتن  اتمما دارةم.كددمم ر عماس  بممفلمذسؾمإسػىمممفتن  اتماسبة   فمماسب س  ممد متع -

سبنشػػاةمةػػفممااةتبػػ دمماسبة  ػػ فمماسبػػ س  فممفػػلممتن ػػ اتهـممة ػػىمبع كبػػ تممدػػدمماتتػػكافرم دارةمم

 اسظركؼماادتة د  مماسع ب م مككذسؾمماسظركؼمماسخ ة مم  سةن ة .م

كنػػػػكعمم ة ػػػػـمماسبنشػػػػاةكمم ػػػػ   ماسخ ػػػػ رمألتن   ػػػػ مببػػػػ  نمساسبع كبػػػػ تماسبةتػػػػكلممكػػػػؿمبػػػػفممد م عػػػػ -

كت ػػػ  ؿماسبنشػػػاةمفػػػلمم كةبػػػرماسبنشػػػاةمم كبػػػدلممتق ػػػبمماأر ػػػ حمم اسبد كن ػػػ كن ػػػ  مم اسةػػػن ة 

بػػػفم ذػػػـماسعكابػػػؿمماستػػػلمتػػػ  رممة ػػػىمددػػػ ممتن ػػػ اتممم كرةػػػ ماأكراؽماسب س ػػػ مكاسه كػػػؿماستبػػػك  ل

 ا دارةم.

 ( :2007،لطفي  ).دراسة8

اسػػراذفمسنبػػ ذجمممس تعػػرؼمبػػفم هػػ مة ػػىماسكضػػعم د بػػتمذػػذ ماسدرا ػػ مم درا ػػ ما ػػتط ة  مكاخت  ر ػػ 

اسبةػر  م مكبػفممم  س كرةػ اسعرعمكا فة حمةفماستن  اتمكاستكدعػ تماسب س ػ ممس شػرك تماسب ػ   مم
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)مبػػػد رممماسشػػػرك تممممراام طػػػراؼمم   ػػػ مم ػػػكؽمر سماسبػػػ ؿمفػػػلمبةػػػرمآ هػػػ م خػػػرلمس تعػػػرؼمة ػػػىم

م بة  لماا ت ب رمماسبة    فم(ةفما فة حممةفماستن  اتم كماستكدع تماسب س  .

 مإسػػىماسنتػػ   مما ت ػػ ممف بػػ م تع ػػؽمم تق ػػ ـمنبػػ ذجمك نبػػ طما فةػػ حمةػػفماسدرا ػػمكدػػدمتكةػػ ت

ماستن  اتممكاستكدع تمماسب س  ممفلم كؽمر سماسب ؿماسبةرم:

.ام تـمإةدادماستن  اتمكاستكدع تماسب س  مفلمبةرم شكؿمإسزابلممضبفماستق ر رماسب س ػ ماس ػنك  م م1

نبػػػ مم ػػػتـمم شػػػكؿمماخت ػػػ رمم كذسػػػؾمفػػػلمةػػػػ اتمب ع نػػػ ممب ػػػؿممد ػػػ ـمماسشػػػرك م طػػػرحم  ػػػػهبه ممكا 

مس كتت بماسع ـ.م

سـم راعمةنػدمإةػدادمكنشػرمكفةػصماسبع كبػ تماسب س ػ ماسب ػتق    م فمتػتـمماستفردػ مم ػ فمبةػط ةلم.2

استن ػػػ اتمكاستقػػػد راتمم ػػػكااممبػػػفمد ػػػؿمماسبة  ػػػ فماسبػػػ س  فماسػػػذ فمم ةػػػدكاممت ػػػؾمماسبع كبػػػ تم م كم

مبراد لماسة    تمماسذ فممد بكامم فةةه .ا دارةمماستلمماةتبدته م  كم

نبػػػػ ممت  ػػػػاممإسػػػػىمشػػػػرك تمم3 .اتقػػػػكـممإدارةماسشػػػػرك تماسب ػػػػ ذب م زةػػػػدادمبع كب تهػػػػ مماسب ػػػػتق    م مكا 

ماا ت ب رمفلماأكراؽمماسب س  م)اسبة   فمماسب س  فم(.

فةػػ حماستػػلمم تبشػػىمإةػػدادممكنشػػرماسبع كبػػ تمماسب س ػػ ماسب ػػتق    مبػػعمبتط  ػػ تماسعػػرعممكا مام.4

متب ؿماسةدكدماسدن  ممط ق نم رش داتماسب بعمماأبر كلممس بة    فمماسق نكن  ف.

كف بػػػ م تع ػػػؽمم ػػػ ستعرؼمة ػػػىمآراامم طػػػراؼمم   ػػػ مم ػػػكؽماسبػػػ ؿمفػػػلمبةػػػرم مفقػػػدمتػػػـمإ ػػػرااممدرا ػػػ مم

اخت  ر رممة ػىمة نػ مبككنػ ممبػفمبة  ػ  فممدػ نكن  فمكبة  ػ فمكبػد رمممشػرك تم.كدػدمتكةػ تمم

م:است س  ا  ممس نت   مماسدرم

كاستكدعػػ تمماسب س ػػ  بعمك ػػكدماخػػت ؼم ػػ فمماسبػػد ر فمااخت ػػ رممةػػفماستن ػػ اتم.تفضػػ ؿما فةػػ حم1

تماسب س ػ ممةػفماسبع كبػ  فممفػلمتا  ػدما فةػ حمما سزابػلماسقػ نكن كاسبة  ػ  فممكاسبة   فماسبػ س  ف
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بة  ػػػػكفمماسبػػػػ س كفممكاسبػػػػد ركفم   ػػػػدماسكممم ا سزابػػػػلماسبة  ػػػػ كفما فةػػػػ حاسب ػػػػتق    .إذم   ػػػػدم

ما فة حممااخت  رم.

.تتف كتماأذب  مماسن    مس عكابؿمكاسبتغ راتمماسب  رةمفلم كدةممدد مماستن  اتمماسب س  ممكاستكدع تم2

اسب س ػػ م مة ػػػثممتػػػـمتنػػػ كؿممةكابػػػؿممةد ػػػدةمبنهػػػ ممتكد ػػػتمما فةػػػ حم منػػػكعمماسةػػػن ة م مة ػػػـمم

لمماسزبنػلماسػذممتغط ر.كدػدمتػـماستكةػؿممإسػىم فمذػذ ماسعكابػػؿماسبنشػاةم م  ػ كبما ةػدادم ماسبػد

سػػػ سممسهػػػ منفػػػسمماسب ػػػتكلممبػػػفمااذتبػػػ ـممبػػػفمد ػػػؿماسبػػػد ر فممكاسبة  ػػػ فماسبػػػ س  فمكاسبة  ػػػ  فمم

ماسق نكن  فممفلمبةر.

. فضػػؿممد ػػ ـمماسبة  ػػ  فمماسقػػ نكن  فمم زةػػدادممكفةػػصمماسبع كبػػ تمماسب س ػػ مماسب ػػتق    م مكذسػػؾم3

كافرمسد هـمك ف ممبتط   تممبع   رمما ةدادمكا فة حمم در  ممك  رةممبق رن م  سبػد ر فمأنرمم ت

مكاسبة   فماسب س  ف.

.م ك ػػدممتفػػ كتممفػػلماأذب ػػ مماسن ػػ   مسعػػرعماسبع كبػػ تمماسب س ػػ مماسب ػػتق    ممبػػفمك هػػ منظػػرم4

 ػ كفم   فةػ حمماسك ػلماسبد ر فمكاسبة   فماسب س  فمكاسبة    فمماسق نكن  فم مة ثم هػتـمماسبة 

ةػػػفماسقػػػكا ـمماسب س ػػػ ماسب ػػػتق    م م  نبػػػ مم كػػػكفمماذتبػػػ ـمماسبة  ػػػ فمماسبػػػ س  فمم ةػػػكرةم دػػػؿم  بػػػ مم

ماسبد ركفممف ككفمماذتب بهـمم  سعرعمماس ز لممفقطممس بع كب تمماسب تق    م.

ا المالينننة .  الدراسنننات  المتعمقنننة  بمننندى إمكانينننة  إلنننزام الشنننركات  باإلفصننناح  عنننن تنبؤاتينننج

يضاعيا لمفحص عن طريق المراجع اليارجي:  وا 

تعرضػػتمم عػػػعماسدرا ػػػ تممإسػػػىمضػػػركرةمد ػػ ـماسشػػػرك تماسب ػػػ ذب مم   فةػػػ حمةػػػفمتن  اتهػػػ م

اسب س ػ مكسػػكم شػػكؿمماخت ػػ رممبػػعمكضػػعماسبعػػ   رماس زبػػ ماستػػلمتتضػػبفماسقكاةػػدماستػػلم  ػػبم فمت خػػذمم
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مككذسؾمةب   مفةةه مبفمد ؿمماسبرا عمماسخ ر لم فلمااةت  رمةفممةب   ممإةدادممذذ ماستن  اتم

م:ممكذلم ععممذذ ماسدرا  تسممف ب   لمةرعممكد ب 

اسق ػػػػ ـم درا ػػػػ ماخت  ر ػػػػرمس تعػػػػرؼممة ػػػػىممإسػػػػىمذػػػػذ ماسدرا ػػػػ متذػػػػدفم(  1997. دراسننننة ) يوسننننف،1

مكتتب ؿم ذداؼماسدرا  مف ب   ل:مممم اأكض عمماس   دةممفلماس    ماسبةر  

ـماسشػػرك تماسب ػػ ذب مفػػلمبةػػرم   فةػػ حمةػػفمتن  اتهػػ مماسب س ػػ ماستػػلممتعػػدذ ممبػدلمإبك ن ػػ مإسػػزا -

  نك  م مكاستلممتكضتممتكدع ته م شافماسدخؿماسبتكدعم.

بدلمإبك ن  ممإسزاـممبرادبماسة    تم فةصماستن  اتماسب س  م  دااماسر ممم شافمبدلم ػ ب مم -

 ه م.إةدادذ م مكبدلممبعقكس  ماافتراض تماستلمترتكزمة  

اسضػػػػركرةم ةػػػػدارمإرشػػػػ داتمسفةػػػػصماستن ػػػػ اتماسب س ػػػػ متتن  ػػػػبممبػػػػعماس   ػػػػ مكمبػػػػدلماسة  ػػػػ م  -

اسبةػػر  م م ـم نػػرم بكػػفمااةتبػػ دممة ػػىمما رشػػ داتمماستػػلم ةػػدرته مماسه  ػػ تماسبهن ػػػ مم

   سخ رجم.

 وقد  ايتبرت  الدراسة  الفروض  التالية : -

اا ػػت ب رم مبػػد رممماسشػػرك تماسب ػػ ذب ممبػػفمماسبتكدػػعمك ػػكدماخػػت ؼممفػػلماسػػر ممم ػػ فمخ ػػراام -

ماسشػػػرك تماسب ػػػ ذب مم   فةػػػ حمةػػػفمتن  اتهػػػػ م  كبراد ػػػلماسة ػػػ   تم شػػػافمتشػػػر عمم  ػػػػـز

خض عمذذ ماستن  اتماسب س  ممس فةصمةفمطر ؽمبراد لماسة    تم.  اسب س  م كا 

مبفماسبتكدعممك كدمم ععماسبةدداتماستلمدػدمت عػؿممبػفماسةػعبمفػلماسكدػتماسة ضػرمإةػدار -

خض عمذذ ماستن ػ اتم تشر عم سزاـماسشرك تماسب  ذب م   فة حمةفمتن  اته مماسب س  م مكا 

 س فةصمةفمطر ؽمبرادبماسة    ت.
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بػػػفماسبتكدػػػعمك ػػػكدماخػػػت ؼمفػػػلماسػػػر مم شػػػافمإرشػػػ داتمماسبرا عػػػ ماسكا ػػػبممتط  قهػػػ ممسفةػػػصم -

 استن  اتماسب س  ممط ق نممس تكة  تماستلم ةدرته مماسه   تمماسبهن  .م

اسة ػ   تمفػلمبةػرم شػافممإ ػراااتممبك تػبممبفمماسبتكدعممةدـمك كدمكةػلمك بػؿمسػدلم عػع -

 اسفةصمماسكا   مس تن  اتمماسب س  .

بػػفمماسبتكدػػعمةػػدـمبن  ػػ  م عػػعما رشػػ داتماستػػلم ةػػدرته ماسه  ػػ تماسبهن ػػ مسفةػػصماستن ػػ اتمم -

 اسب س  مس تط  ؽمفلماس    مماسبةر  م.

   ػػتخداـممدػػكا ـمماا تقةػػ ام مكاستػػلممك هػػتمسع نػػ ممبػػػفمممكدػػدمتػػـمإ ػػرااممدرا ػػ مب دان ػػ 

اسخ ػػرااماسعػػ ب  فم ب ػػ ؿماا ػػت ب رمفػػلماأكراؽماسب س ػػ م مكبة  ػػ  فم مكبراد ػػلممة ػػ   تم مكدػػدمتػػـم

ماستكةؿممس نت   مماست س  م:مم

م ك دماخت ؼممفلماسر ممم شافممإسزاـماسشرك تمم   فة حمةػفمتن  اتهػ ماسب س ػ مبػ م ػ فمب  ػد -

مكبع رع.م

تكافؽمن   مك  رةمبفماسع ن ممة ىمإسزاـمبراد لماسة    تمم فةصمماستن  اتممس تةقؽمبفمددػ م -

إةدادذ  مكس طب ن فمإسىمةة ماافتراض تماستلممترتكػزمة  هػ م مكس كشػؼمةػفمط  عػ مةػدـمم

 استاكدمماسبتع ق مم ه .

إبك ن ػػػػ ممإسػػػػزاـماسشػػػػرك تممد بػػػػتمذػػػػذ مماسدرا ػػػػ م بعرفػػػػ ممبػػػػدلم( : 2008. دراسننننة  الترىننننوني )2

مم ككذسؾممبدلمإبك ن  ممد  ـماسبرا عماسخ ر لمم فةةه م اسب  ذب مم   فة حمةفمتن  اته مماسب س  

مك تب ؿممذدؼماسدرا  ممف ب م  ل:م

مسزاـماسشرك تمماسب  ذب ممفلمس    مم   فة حممةفمتن  اته ماسب س  م.إإبك ن  ممبدلم-

معماسخ ر لمم فةصمماستن  اتمماسب س  م.إبك ن  مد  ـمماسبرا بدلممم-
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س بػػعماس   نػػ تممبػػفمب تبػػعممم كدػػدممتػػـمإ ػػرااممدرا ػػ ممتط  ق ػػ م   ػػتخداـممةػػة ف مماا ػػت  ن

م ك ةضػ امذ ػاةماستػدر سم  ػ بعتلم نغػ زممكطػرا  سمم اسدرا  ماسذمماشتبؿمة ىماسب ت بر فماأفػراد

م  ةػػػػ مفػػػػلمبػػػػد نتلمطػػػػرا  سمك نغػػػػ زمكاسبػػػػرا ع فماسخػػػػ ر  فماسبشػػػػتغ  فمبػػػػفمخػػػػ ؿماسبك تػػػػبماسخ

م   ض ف ممإسىمبكظفلماأد  ـماسب س  م  سشرك تماسب  ذب ماسبدر  مفلم كؽماسب ؿماس   ل.

كدػػدما ػػتخدـم  ػػ كبما ةةػػ اماسكةػػفلمفػػلمتة  ػػؿماس   نػػ تماسبتةةػػؿمة  هػػ مبػػفما ػػتب راتم

مل:مكددم  اتممنت   ماسدرا  مكب   م اسبكزة مة ىمة ن مماسدرا  مم اا ت  ن

بفمغ رمماسببكفممإسزاـمماسشرك تماسب  ذب مكاسبدر ػ مفػلم ػكؽماسبػ ؿماس   ػلمم   فةػ حممممد م ع -

مةفمتن  اته مماسب س  .

بفمماسببكفممد  ـماسبرا عماسخػ ر لممفػلمس   ػ مم فةػصماستن ػ اتمماسب س ػ مإذاممبػ م فةػةتمممد م ع -

 ةنه ماسشرك تم.

ذزةممسبق   ػػ متقنػػ فممبتط  ػػ تمما فةػػ حممكسكػػلممتةػػ تماسشػػرك تمماسب ػػ ذب ممفػػلمس   ػػ مم ػػ 

م:ك ست سلبفماستكة  تممم كب تممفزفمماسدرا  ممتقترحممةددانمةفمت ؾمماسبع

 .مكضعمبع   رممتتضبفممدكاةدممإرش د  ممت خذمفلمااةت  رممةندمإةدادمماستن  اتمماسب س  م

مس  م.كضعمبع   رمما ترش د  ممت  ةدمماسبرا ع فممةندمفةصمماستن  اتمماسب م-

مكػػؿماسشػػرك تمماسب ػػ ذب مكبك تػػبمماسبرا عػػ مم   ػػبمماسبػػ ذ تممكاسخ ػػراتمفػػلم -  ن غػػلم فمتقػػـك

 ػػراب مس تػػدر بم  نػػ امممملاستخةةػػ تماس زبػػ مفػػلمب ػػ ؿمماستن ػػ اتمماسب س ػػ م مككػػذسؾمت نػػ

ماسعبؿ مكذسؾمستطك رمكز  دةممكف اةمماسبكظف فم.م

ه مم شكؿمماخت  رمم مك ةثمماس ػ ؿماسبن  ػ  مةثماسشرك تمماسب  ذب مة ىما فة حمةفمتن  اتم-

مست ه ؿمبهب ماسةةكؿمة ىماسبع كب تمماسبرت ط مم  أكض عماادتة د  م.
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 ومعوقات اإلفصاح  المحاسبي عن التنبؤات  المالية : بمشكالت ن.  الدراسات المتعمقة  د

اسةػػػة ة ممم شػػػ رتماسعد ػػػدممبػػػفمماسدرا ػػػ تمإسػػػىمك ػػػكدمضػػػعؼممكدةػػػكرمفػػػلمتط  ػػػؽمماأ ػػػ س بمم

كبػػ م ك ػػدممذنػػ ؾمماسعد ػػدممبػػفماسبشػػ كؿممكاسبعكدػػ تممم كاأ   ػػ  ممسصفةػػ حمةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ 

ك ػػػػنعرعممف بػػػػ   لمم عػػػػعمذػػػػذ ممم.استػػػػلمتعتػػػػرعما فةػػػػ حماسبة  ػػػػ لممةػػػػفماستن ػػػػ اتمماسب س ػػػػ م

ماسدرا  تم:

ة  ػػػ   مفػػػلممتن كسػػػتمذػػػذ ماسدرا ػػػ مماستعػػػرؼممة ػػػىماسبشػػػك تماسب( : 2003. دراسنننة  طننناحون )1

إةػػدادمماسقػػكا ـمماسب س ػػ ماسب ػػتق    مفػػلماس   ػػ ماسبةػػر  م مك شػػ رتمإسػػىم ذب ػػ مما ػػتخداب تمماسقػػكا ـمم

كدرا ػ ماس ػدكلماادتةػ د  ممس بشػركة تمماس د ػدةمممم اسب س  مماسب تق    ممفلماسعد دممبػفماسب ػ ات

تماسب س ػ مماسب ػتق    ممفػلمب ػ اتمماسبخت ف مماست  ر  ممكاسةن ة  ممكاسخدب  م مكب مت  ذـماسبع كب 

كدرا ػػػ تماس ػػػدكلماادتةػػػ د  م مم كطػػػرحمماسبنشػػػآتممأ ػػػهبه مكب ػػػتنداته م اادتػػػراعمبػػػفماس نػػػكؾ

كخطػػػػطماستك ػػػػعم مإامم فمذنػػػػ ؾمم عػػػػعماسبعكدػػػػ تماسبة  ػػػػ   ماستػػػػلمتكا ػػػػرمممم كتق ػػػػ ـماا ػػػػت ب رات

تة ػػزمما دارةممفػػلما فةػػ حممةػػفمكةػػعك  ماستن ػػ م ػػ ععمةن ةػػرمماسقػػكا ـماسب س ػػ م مكممم إةػػدادذ 

استن  اتماسب  ب ماماأخ  رماس  رةمامكاستن  اتمغ رماسب  ب ماماأخ ػ رمغ ػرماس ػ رةمامكتغ ػرمماسطػرؽم

اسبة  ػػػ   م مكبػػػ مدػػػدم نطػػػكمممة  ػػػرممبػػػفمبخػػػ طرممكةػػػعك  ممتةق ػػػؽمم عػػػعمما رشػػػ داتماسه بػػػ م

اسبنشػػػاةم مكةػػػدـمم ػػػذؿمماسعن  ػػػ ماسبهن ػػػ ممكة ػػػفماسن ػػػ مسػػػدلمإدارةمم  ةػػػدادذ م مكعػػػدـمتػػػكفرماأب نػػػ 

كتػػكفرمم شػػخ صممذكممكفػػ اةممبهن ػػ مة س ػػ مفػػلماسب ػػ اتمماسه بػػ مماستػػلم تط ػػبممتةق ػػؽممم اس زبػػ 

م سب ـمم ه م.ممممادد ماستن  مم

تن كستممذذ مماسدرا  ممبشك  ما فة حمماسة سلممةػفماسبع كبػ تمم( : 2011. دراسة  التركاوي )2

كؽمماسب ؿماس   لماسذممما راةلمماةت    تماسب ت برممةندماتخ ذممدػرار ماا ػت ب رمماستن    ممفلم 
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ؽما فة حماسبة  ػ لمةػفمكماستلمتعمتك كدم ععماسعكا ؽممكاسبشك مإسىش رتممذذ ماسدرا  مم  مكم

استن  اتماسب س  م مكذدفتماسدرا  مإسىماستعرؼمة ىماسبعكدػ تمماستػلممتعتػرعما فةػ حمماسبة  ػ لم

مستن  اتمماسب س  م  سشرك تمماسب  ذب مماس     م.ةفما

 ػـمدةػـممذػذ ممم كذسػؾمبػفمخػ ؿمتةػب ـمما ػتب رةمماا ػت  نمم كددممتـمإ رااممدرا  مب دان ػ 

اسك    مم ك    مم خرلمبفمخػ ؿممإ ػرااماسبقػ   تماسشخةػ  ممسغػرعممتكضػ تمماأ ػ   مماسػكاردةمم

اـمم   كبمما ةةػ امماسكةػفلممكا ةةػ امماا ػتنت  لمم مكددممتـمما تخدم ن فلمما تب رةمماا ت 

مكاسبق   تماسشخة  .مم فلمتة  ؿمماس   ن تمماسبتةةؿممة  ه ممبفما تب راتمماا ت  ن

تعتػػػرعممممةػػػ ـمك نػػػ امة ػػػىممنتػػػ   مماستة  ػػػؿمما ةةػػػ  لممت ػػػ فم فمذنػػػ ؾممبعكدػػػ تم شػػػكؿ

ب ػػ ذب مماس    ػػ مماسبدر ػػ مم  ػػكؽمماسبػػ ؿمما فةػػ حمماسبة  ػػ لمةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ م  سشػػرك تمماس

مكذل:مم اس   ل

لمكاسعب ػػػػػلمم ب ػػػػػ ؿممإةػػػػػدادماستن ػػػػػ اتماسب س ػػػػػ ممكا فةػػػػػ حمبػػػػػانخفػػػػػ عمب ػػػػػتكلمماستاذ ػػػػػؿماسع  -

 اسبة   لمةنه .

 ةدـمفهـمكتف  رممبتط   تما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  . -

 ة   لمةفماستن  اتماسب س  م.ةدـمإسزاـماسشرك تماسب  ذب مماس     م   فة حماسب -

ةػػػػكؿمد ػػػػ ـماسشػػػػرك تماسب ػػػػ ذب ماس    ػػػػ مم   فةػػػػ حمم ػػػػ نمةػػػػدـمإةطػػػػ اماسبػػػػرا ع فماسخػػػػ ر  فمر  -

ماسبة   لمةفماستن  اتمماسب س  .

 لمدراسة: العام اإلطار النظري 4-2

ستػػلمم ةتبػػؿمم فمتػػ  رمة ػػىمدػػراراتماس ػػزامبػػفماسدرا ػػ ماسبتغ ػػراتمماسب ػػتق  ما كضػػتمذػػذامم

ا طػػ رمماسدرا ػػ تماس ػػ  ق مكمة ػػىمب رمفػػلمماأكراؽماسب س ػػ م)اسبتغ ػػرماستػػ  ع( ممكذسػػؾما ػػتن دانماا ػػت 
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كذسػػؾممة ػػىماسنةػػكم  مكذػػكم ب ػػؿمشػػ ك ماسع دػػ مم ػػ فماسبتغ ػػراتمفػػلمإط رذػػ ماسعػػ ـمماسنظػػرممس درا ػػ 

ممم.(1-4اسكاردم  سشكؿمم)

 تحديد  وتسمية  متغيرات  الدراسة: 4-2-1

راتمماسب تق  مماسر     مماسب  رةممفلمدػراراتمماا ػت ب رمفػلماأكراؽم بكفممتةن ؼمماسبتغ 

ماسقراراتماا ت ب ر  ممة ىماسنةكماست سل:اتخ ذممكا تخدابه ممفلمةب   ممترش دم اسب س  

حيننث يمكننن   "شننكل اإلفصنناح  المحاسننبي عننن التنبننؤات  الماليننة"رييسنني  المتغيننر المسننتقل ال. 1

 المستقمة  الفرعية التالية:  المتغيرات  قياسو من يالل

م2010؛مدسػكؿم 2007؛ة ػزاف 2006؛ة ػد  2002اسد  ػطلم )ردـمبةددفلمةكرةممما فة حم1-1

مم (؛ممHirst  et  al. ,1999 )م(

م(.م2010 مم؛مدسكؿ2006كةف  م)ة د م فلمةكرةمبع كب تما فة حمم1-2

)مم(م2010دسكؿ م؛2007 ؛ة زاف2006؛ة د  2002اسد  طلم م;فلمةكرةممبدل)مما فة حم1-3

Hirst et al,1999م(؛

م(م2010؛دسكؿ 2006ا فة حممفلمةكرةممةدم دنىم كم دةىم)ة د  م1-4

م(2010؛مدسكؿم 2007فلمةكرةممن   مب ك  م)ة زاف ما فة حممم1-5

م

م

م
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وحيث يمكن   "بنوعية  اإلفصاح  المحاسبي  عن التنبؤات المالية"رييسي  المستقل المتغير  ال.2

 المتغيرات  المستقمة  الفرعية التالية: من يالل قياسو

ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فلمماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تم كم)اسخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رةم(مماسبتكدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم)مسطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمم2-1

م(2010؛دسكؿم 2007؛ة زاف 2006؛ة د  2002؛اسد  طل 1999 

م(2006تك ف مماسب  ع تمماسبتكدع م)ة د  م2-2

م(2006اأةكؿمطك   مماأ ؿمماسبتكدع م)ة د  م2-3

م(2006اسبتكدع م)ة د  اأةكؿمماسبتداكس ممم2-4

م(2006ةقكؽمماسب ك  مماسبتكدع م)ة د م ممإ ب سلم2-5

م(.2010؛دسكؿ 2007؛ة زاف 2006ة فلمر سمماسب ؿماسبتكدعم)ة د  م2-6

م(2006استزاب تممطك   مماأ ؿمماسبتكدع م)ة د  م2-7

م(2010؛دسكؿ 2007؛ة زاف 2006)ة د م ة فلمماستدفق تمماسنقد  مماسبتكدع م2-8

م(2010؛دسكؿ 2006ة فلماستدفق تمماسنقد  مماسبتكدع ممبفماأنشط مماا ت ب ر  م)ة د  م2-9

م(2010؛دسكؿ 2006ة فلماستدفق تمماسنقد  مماسبتكدع مبفماأنشط مماستبك    م)ة د  م2-10

م(2006ب تق ؿماسةن ة مماستلممتعبؿم ه ماسشرك )ة د م م2-11

م(2006استلمتعبؿمم ه ماسشرك م)ة د  ممب تق ؿمماسنش طماادتة دمممفلماس  دم2-12

م(2006كب  مما نت جماسبتكدع )ة د  م2-13

م(2010؛دسكؿ م2007؛ة زافم م2006كب  مماسب  ع تمماسبتكدع م)ة د  م2-14

م(2006 عرماس  عمماسبتكدعم)ة د م م2-15
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م(2007؛ة زافم 2006خط مماستك عممفلماأةكؿماس  ن  م)ة د م م2-16

م(2006كاستطك رمماسبخطط )ة د  ممنفق تماس ةكثم2-17

م(2006ةددمماسع ب  فمماسبتكدعم)ة د  م2-18

م(2010؛دسكؿ م2007اسع  دمماسبتكدعممس  هـ)ة زافم م2-19

م(2007تخف عمماسخ   رممفلماسب تق ؿم)ة زافم م2-20

م(2010؛دسكؿ 2007ر  حم)ة زاف سألا ة فمةفمتكز ع تممم2-21

م(م2007؛ة زافم 2006؛ة د م 2002اسد  طل )ا ة فمةفمانخف عماأر  حم2-22

م(2010؛دسكؿ 2007؛ة زاف 2006ا ة فمةفمز  دةممر سماسب ؿ)ة د  م2-23

م(2007ا ة فممةفمتقد ـممبز دممبفماسخدب تممفلماسب تق ؿم)ة زاف م2-24

ةػػػػػػػػػػػػرعمماسبع كبػػػػػػػػػػػػػ تمماسب س ػػػػػػػػػػػػ مماسب ػػػػػػػػػػػػػتق    مم ػػػػػػػػػػػػنفسممطر قػػػػػػػػػػػػػ ممةػػػػػػػػػػػػرعمماسقػػػػػػػػػػػػػكا ـممم2-25

م(2010است ر خ  )دسكؿ 

م(2010تغ راتممة ىمةن ةرمةقكؽمماسب ك  )دسكؿ م2-26

م(2010تغ راتمة ىمماسه كؿمماستبك  ل)دسكؿم م2-27

م(2003؛ط ةكف 1990ة ـمماسبع كب تمماسبنشكرة)اسعرادل م2-28

حيث يمكن   "بتوقيت  اإلفصاح  المحاسبي  عن التنبؤات  المالية"رييسي  المستقل المتغير ال. 3

 المتغيرات  المستقمة  الفرعية  التالية: قياسو من يالل

؛مة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد م2000درد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم م)مفةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حمماسر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمماس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكم ا3-1

م( Firth and Smith,1992(م2010؛دسكؿ 2007؛سطفل 2007؛ة زاف 2006 
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م(؛مم;مBaginski and Hassell,1997م

؛مة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد م2000درد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم م)مماسنةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼمماس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكمما فةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ حم3-2

م( Firth and Smith,1992(م2010ؿ ؛دسكم2007؛سطفل 2007؛ة زاف 2006 

م(؛مم;مBaginski and Hassell,1997م

(م2010؛دسكؿ 2007؛سطفل 2007؛ة زاف 2006؛مة د م 2000درد رم م)ماس نكممما فة حم3-3

Firth and Smith,1992 )م

م(؛مم;مBaginski and Hassell,1997م

" حينث يمكنن تقنوم  اإلدارة  بععندادىاالمالية  التي  التنبؤاتالرييسي " بدقة مستقل  المتغير ال. 4

 المتغيرات  المستقمة  الفرعية التالية :قياسو من يالل 

م؛1999ستن ػػػػػػػػػػ اتما دارةمبق رنػػػػػػػػػػ مم تن ػػػػػػػػػػ اتمماسبة  ػػػػػػػػػػ فمماسبػػػػػػػػػػ س  ف)سطفلم اسددػػػػػػػػػػ ماسن ػػػػػػػػػػ   م4-1

م(.2000درد ر 

م(م؛(Williams,1996(مم2000    م)درد ر مأخ  ربةتكلممبع كب تممتن    ممبتب  نمم4-2

م(2007؛سطفل 2006)درد ر مة س  ماستقن  مةن ة ماسم4-3

م(2006د  ممب ك  مماسبد ر فممسأل هـم)درد ر م4-4

م؛) مFirth and smith,1992)(م2000)درد رم ممز  دةممةبرماسشرك م4-5

م(2006ت   ؿمماسشرك ممفلم كرة مماأكراؽمماسب س  )درد ر م4-6

م(2006ستبك  ل)درد ر د  ممن   ماسقركعممفلماسه كؿممام4-7
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م(م2006)اسد  ػػطلم ددػػ ماستن ػػ اتمماسب س ػػ مماستػػلمد بػػتمما دارةمم زةػػدادذ ممفػػلمفتػػراتمم ػػ  ق م4-8

(( Hirstal et al .,1999 ,   williams,1996  م؛م

م(.2006؛درد ر 1991اس   تماسن  لممسألر  حم)ماس كذرم مم4-9

م(.1991انخف عمماسبخ طرةم)اس كذرم م4-10

 Baginski and;)مم Firth and Smith,1992) (2007)مسطفػلم فتػرةمماستن ػ مدةػر4-11

hassell,1997م؛م

م(firth and smith,1992انخف عممبعدؿماسرفعمماسب سلم)م4-12

م(Firth and smith,1992)مبفمد ؿمبك تبمك  رةمة    تماسشرك برا ع ممم4-13

م(Frankel et al .,1995استن  اتمماستلممت  ؽممفترةم كمت ر  ممااكتت ب)م4-14

 :اإلطار النظري  الياص لمدراسة 4-3

)ممممم عػػػدممدرا ػػػ ما طػػػ رماسنظػػػرممماسعػػػ ـمس درا ػػػ مفػػػلمضػػػكاممبتغ ػػػراتمماس   ػػػ مماسبة  ػػػ م

اسعكابػػؿماس    ػػ ماستػػلم ػػتـممبػػفمخ سهػػ مةب  ػػ ممترشػػ دمماتخػػ ذمماسقػػراراتمماا ػػت ب ر  مفػػلمس   ػػ ( كفلم

كػػؿماسبتغ ػػراتماسر   ػػ  مكاسفرة ػػ ماسػػكاردةمم   طػػ رماسعػػ ـمس درا ػػ م ممضػػكامخ ػػرةماس  ة ػػ ممن ػػتنت مم ف

   ػػػػت ن اماسبتغ ػػػػرماسب ػػػػتقؿماسفرةػػػػلماسبتع ػػػػؽمم  سددػػػػ مماسن ػػػػ   ممستن ػػػػ اتما دارةممبق رنػػػػ مم تن ػػػػ اتمم

اسنةػػكممممة ػػىمكذسػػؾم اس    ػػ اسبة  ػػ فمماسبػػ س  فم متب ػػؿممشػػ ك ماسع دػػ مم ػػ فماسبتغ ػػراتممفػػلماس   ػػ م

م(.2-4  سشكؿم)ماسكاردم

فمكمسعػدـمك ػكدمبة  ػمم؛ة ثمتـما ت ع دمذػذاماسبتغ ػرممبػفما طػ رماسنظػرمماسخػ صمس درا ػ م

مفممفلماس    ماس     م  ن امةب   ماتخ ذمماسقراراتمماا ت ب ر  .كمب س 
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 (1-4شكل رقم)
 نهذراست  انعبوانىظري   اإلطبر 

 (شبكة العالقة بين المتغيرات في إطارىا العام)
  

 
م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انمحغيرات  انمسحقهة انرئيسية

 انمحغير انحابع

شكم  اإلفصبح  0 1

انًذبضجٍ عٍ 

 نُخانزُجؤاد انًب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 َىعُخ 2

اإلفصبح  

انًذبضجٍ 

عٍ 

انزُجؤاد 

 انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

 االضزثًبر  فٍ 
 األوراق انًبنُخ 

 فٍ صىرح  رلى يذذد  اإلفصبح1-1

 اإلفصبح  فٍ صىرح يعهىيبد  وصفُخ1-2

 اإلفصبح  فٍ صىرح يذي1-3

 اإلفصبح  فٍ صىرح  دذ أدًَ أو ألص1-4ً

 اإلفصبح فٍ صىرح  َطجخ يئىَخ 1-5

 صبفٍ انرثخ أو )انخطبرح( انًزىلع 2-1

 ركهفخ انًجُعبد  انًزىلعخ 2-2

  األصىل طىَهخ  األجم انًزىلعخ  2-3

 انًزىلعخ خاألصىل انًزذاون 2-4

 خ إجًبنٍ  دمىق انًهكُخ  انًزىلع 2-5

 صبفٍ رأش  انًبل  انعبيم انًزىلع 2-6

 االنزسايبد  طىَهخ  األجم  انًزىلعخ 2-7

صبفٍ  انزذفمبد  انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ األَشطخ   2-8

 انجبرَخ

صبفٍ  انزذفمبد  انُمذَخ انًزىلعخ يٍ األَشطخ   2-9

 االضزثًبرَخ

صبفٍ انزذفمبد انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ  األَشطخ  2-10

 انزًىَهُخ 

 يطزمجم انصُبعخ  انزٍ رعًم  ثهب انشركخ 2-11

يطزمجم  انُشبط االلزصبدٌ  فٍ انجهذ  انزٍ رعًم ثهب  2-12

 انشركخ

 كًُخ اإلَزبج  انًزىلعخ 2-13

 كًُخ انًجُعبد  انًزىلعخ 2-14

 ضعر  انجُع  انًزىلع 2-15

 خطخ انزىضع  فٍ األصىل  انثبثزخ 2-16

 خططخَفمبد  انجذىس  وانزطىَر انً 2-17

 عذد  انعبيهٍُ  انًزىلع 2-18

 انعبئذ  انًزىلع نهطهى 2-19

 رخفُط  انخطبئر فٍ انًطزمجم 2-20

 اإلعالٌ  عٍ رىزَعبد  أرثبح 2-21

 اإلعالٌ عٍ اَخفبض  األرثبح 2-22

 اإلعالٌ عٍ  زَبدح رأش  انًبل 2-23

 اإلعالٌ عٍ رمذَى  يسَذ  يٍ انخذيبد  فٍ انًطزمجم 2-24

انًبنُخ  انًطزمجهُخ  ثُفص  طرَمخ   دهىيبعرض انًع 2-25

 عرض  انمىائى  انًبنُخ  انزبرَخُخ

 رغُراد  عهً عُبصر  دمىق انًهكُخ 2-26

 رغُراد  عهً انهُكم انزًىَهٍ  2-27

 دجى  انًعهىيبد  انًُشىرح  2-28

 

 انمحغيرات انمسحقهة  انفرعية 
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0 رىلُذ اإلفصبح 3

انًذبضجٍ عٍ  

 انزُجؤاد  انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 دلخ انزُجؤاد 4

انًبنُخ  انزٍ 

رمىو  اإلدارح  

 ثئعذادهب 

يمبرَخ    انذلخ  انُطجُخ نزُجؤاد  اإلدارح 104

 ذههٍُ  انًبنٍُُثزُجؤاد  انً

يذزىي  يعهىيبد  رُجؤَخ  يًثالً ألخجبر   204

 ضُئخ 

 انصُبعخ  عبنُخ انزمُُخ   304 

 لهخ  يهكُخ  انًذَرٍَ  نألضهى 404

 زَبدح  عًر انشركخ 504

رطجُم  انشركخ  فٍ ثىرصخ  األوراق    4006

 انًبنُخ

 لهخ  َطجخ  انمروض  فٍ انهُكم  انزًىَهٍ 704

اد  انًبنُخ  انزٍ  لبيذ اإلدارح  دلخ  انزُجؤ 804

 ثئعذادهب  فٍ فزراد ضبثمخ 

 انثجبد  انُطجٍ  نألرثبح 904

 اَخفبض انًخبطرح  1004

 لصر فزرح  انزُجؤ 1104

 اَخفبض يعذل  انرفع  انًبنٍ 1204

يراجعخ  دطبثبد  انشركخ يٍ لجم  4-13

 يكبرت كجُرح

انزُجؤاد  انزٍ  رطجك  فزرح  أو ربرَخ   4-14

 كززبةاال

  
 

 انرثع  ضُىٌ اإلفصبح  103

 انُصف ضُىٌ اإلفصبح  203 

 اإلفصبح انطُىٌ 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

االضزثًبر  

 فٍ
األوراق 

 انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

االضزثًبر  

 فٍ
األوراق 

 انًبنُخ
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 (2-4شكل رقم)
 اإلطبر  انىظري  اخلبص نهذراست  

 ضوء يصايص البيية الميبية(شبكة العالقة بين المتغيرات في )
  

 
م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انمحغيرات  انمسحقهة انرئيسية

 انمحغير انحابع

شكم  اإلفصبح  0 1

انًذبضجٍ عٍ 

 انزُجؤاد انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 َىعُخ 2

اإلفصبح  

انًذبضجٍ 

عٍ 

انزُجؤاد 

 انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

 االضزثًبر  فٍ 
 األوراق انًبنُخ 

 فٍ صىرح  رلى يذذد  اإلفصبح1-1

 اإلفصبح  فٍ صىرح يعهىيبد  وصفُخ1-2

 اإلفصبح  فٍ صىرح يذي1-3

 اإلفصبح  فٍ صىرح  دذ أدًَ أو ألص1-4ً

 ىرح  َطجخ يئىَخاإلفصبح فٍ ص 1-5

 صبفٍ انرثخ أو )انخطبرح( انًزىلع 2-1

 ركهفخ انًجُعبد  انًزىلعخ 2-2

  األصىل طىَهخ  األجم انًزىلعخ  2-3

 انًزىلعخ خاألصىل انًزذاون 2-4

 إجًبنٍ  دمىق انًهكُخ  انًزىلعخ  2-5

 صبفٍ رأش  انًبل  انعبيم انًزىلع 2-6

 االنزسايبد  طىَهخ  األجم  انًزىلعخ 2-7

صبفٍ  انزذفمبد  انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ األَشطخ   2-8

 انجبرَخ

صبفٍ  انزذفمبد  انُمذَخ انًزىلعخ يٍ األَشطخ   2-9

 االضزثًبرَخ

صبفٍ انزذفمبد انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ  األَشطخ  2-10

 انزًىَهُخ 

 يطزمجم انصُبعخ  انزٍ رعًم  ثهب انشركخ 2-11

 يطزمجم  انُشبط االلزصبدٌ  فٍ نُجُب   2-12

 كًُخ اإلَزبج  انًزىلعخ 2-13

 كًُخ انًجُعبد  انًزىلعخ 2-14

 ضعر  انجُع  انًزىلع 2-15

 نثبثزخخطخ انزىضع  فٍ األصىل  ا 2-16

 َفمبد  انجذىس  وانزطىَر انًخططخ 2-17

 عذد  انعبيهٍُ  انًزىلع 2-18

 انعبئذ  انًزىلع نهطهى 2-19

 رخفُط  انخطبئر فٍ انًطزمجم 2-20

 اإلعالٌ  عٍ رىزَعبد  أرثبح 2-21

 اإلعالٌ عٍ اَخفبض  األرثبح 2-22

 اإلعالٌ عٍ  زَبدح رأش  انًبل 2-23

 يٍ انخذيبد  فٍ انًطزمجم  اإلعالٌ عٍ رمذَى  يسَذ 2-24

انًبنُخ  انًطزمجهُخ  ثُفص  طرَمخ   دعرض انًعهىيب 2-25

 عرض  انمىائى  انًبنُخ  انزبرَخُخ

 رغُراد  عهً عُبصر  دمىق انًهكُخ 2-26

 رغُراد  عهً انهُكم انزًىَهٍ  2-27

 دجى  انًعهىيبد  انًُشىرح  2-28

 

 انمحغيرات انمسحقهة  انفرعية 
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0 رىلُذ اإلفصبح 3

انًذبضجٍ عٍ  

 انًبنُخانزُجؤاد  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 دلخ انزُجؤاد 4

انًبنُخ  انزٍ 

رمىو  اإلدارح  

 ثئعذادهب 

رُجؤَخ  يًثالً ألخجبر    يذزىي  يعهىيبد 104

 ضُئخ 

 انصُبعخ  عبنُخ انزمُُخ   204 

 لهخ  يهكُخ  انًذَرٍَ  نألضهى 304

 زَبدح  عًر انشركخ 404

رطجُم  انشركخ  فٍ ثىرصخ  األوراق    4005

 انًبنُخ

 لهخ  َطجخ  انمروض  فٍ انهُكم  انزًىَهٍ 604

دلخ  انزُجؤاد  انًبنُخ  انزٍ  لبيذ اإلدارح   704

 ئعذادهب  فٍ فزراد ضبثمخ ث

 انثجبد  انُطجٍ  نألرثبح 804

 اَخفبض انًخبطرح  904

 لصر فزرح  انزُجؤ 1004

 اَخفبض يعذل  انرفع  انًبنٍ 1104

يراجعخ  دطبثبد  انشركخ يٍ لجم  4-12

 يكبرت كجُرح

انزُجؤاد  انزٍ  رطجك  فزرح  أو ربرَخ   4-13

 االكززبة

  
 

 انرثع  ضُىٌ اإلفصبح  103

 انُصف ضُىٌ اإلفصبح  203 

 اإلفصبح انطُىٌ 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

االضزثًبر  

 فٍ
األوراق 

 انًبنُخ

 

 

 

 

 

 

 

لراراد  

االضزثًبر  

 فٍ
األوراق 

 انًبنُخ
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 فرضيات الدراسة: 4-4

 رماسنظػػػرمماسخػػػ صمس درا ػػػ مم بكػػػفمةػػػ  غ ماسفرضػػػ  تماسر   ػػػ  مة ػػػىماةتبػػػ دانمة ػػػىما طػػػ

ماسنةكماست سلم:

الفرضننية الرييسننة األولننى "يننؤثر شننكل اإلفصنناح المحاسننبي عننن التنبننؤات الماليننة تننأثيرًا  4-4-1

 ".جوىرًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية

   سماسفرض  مماسر     ماأكسىم:ذذامكن تخدـماسبتغ راتماسفرة  ماست س  ممسق 

ما فة حممفلمةكرةممردـمبةدد1-1

 ا فة حممفلمةكرةمبع كب تممكةف  1-2

 ا فة حممفلمةكرةمبدل1-3

ما فة حممفلمةكرةممةدم دنىم كم دةى1-4

 ا فة حمفلمةكرةممن   مب ك  م1-5

ات المالينة تنأثيرًا ؤثر نوعينة اإلفصناح المحاسنبي عنن التنبنؤ تنالفرضية الرييسية الثانينة " 4-4-2

 ".جوىرًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية

 :ذذامكن تخدـماسبتغ راتماسفرة  ماست س  ممسق  سماسفرض  مماسر     ماس  ن  م 

مة فلماسر تم كم)اسخ  رة(ماسبتكدعم2-1

متك ف ماسب  ع تمماسبتكدع م2-2

ماأةكؿمطك   مماأ ؿماسبتكدع ممم2-3

ماسبتكدع م كؿماسبتداكساأةم2-4

مإ ب سلممةقكؽماسب ك  مماسبتكدع مم2-5
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مة فلمر سمماسب ؿمماسع بؿماسبتكدعم2-6

مااستزاب تممطك   مماأ ؿمماسبتكدع م2-7

مة فلمماستدفق تمماسنقد  مماسبتكدع مبفماأنشط مماس  ر  م2-8

مة فلمماستدفق تمماسنقد  ماسبتكدع مبفماأنشط مماا ت ب ر  م2-9

مة فلماستدفق تماسنقد  مماسبتكدع مبفمماأنشط ماستبك    مم2-10

مب تق ؿماسةن ة مماستلمتعبؿمم ه ماسشرك م2-11

مس    ب تق ؿمماسنش طماادتة دمممفلمم2-12

مكب  ما نت جمماسبتكدع م2-13

مكب  ماسب  ع تمماسبتكدع م2-14

م عرمماس  عمماسبتكدعم2-15

مخط ماستك عممفلماأةكؿمماس   ت م2-16

منفق تمماس ةكثممكاستطك رماسبخطط م2-17

مةددمماسع ب  فمماسبتكدعم2-18

ماسع  دمماسبتكدعمس  هـم2-19

متخف عمماسخ   رمفلماسب تق ؿم2-20

ما ة فممةفمتكز ع تمم ر  حم2-21

ما ة فمةفمانخف عمماأر  حم2-22

ما ة فمةفممز  دةمر سمماسب ؿم2-23

مسخدب تممفلماسب تق ؿا ة فمةفمتقد ـممبز دممبفمام2-24

ماسب س  مماسب تق    مم نفسممطر ق مةرعمماسقكا ـمماسب س  مماست ر خ  ممتةرعماسبع كب م2-25
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متغ راتممة ىمةن ةرممةقكؽماسب ك  م2-26

 تغ راتممة ىماسه كؿماستبك  لم2-27

تنأثيرًا الفرضية الرييسية الثالثنة "ينؤثر توقينت اإلفصناح المحاسنبي عنن التنبنؤات المالينة  4-4-3

 جوىرًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".

 :ذذامكن تخدـماسبتغ راتماسفرة  ماست س  ممسق  سماسفرض  مماسر     ماس  س  م 

ما فة حماسر عمم نكمم1.م3

ما فة حماسنةؼم نكممم203م

 ا فة حماس نكمم303

المالينة  التني تقنوم اإلدارة بععندادىا تنأثيرًا الفرضية الرييسية الرابعة "تؤثر دقنة التنبنؤات  4-4-4

 جوىرًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".

      ماسرا ع مذذامكن تخدـماسبتغ راتماسفرة  ماست س  ممسق  سماسفرض  مماسر: 

مبةتكلممبع كب تممتن    ممبب  نمأخ  رمم    مم104

ماسةن ة ممة س  ماستقن  ممم204م

مد  ممب ك  مماسبد ر فممسأل هـم304

مز  دةممةبرماسشرك م404

مت   ؿمماسشرك ممفلم كرة مماأكراؽمماسب س  مم5..4

مد  ممن   مماسقركعممفلماسه كؿمماستبك  لم604

مدد مماستن  اتمماسب س  مماستلممد بتما دارةمم زةدادذ ممفلمفتراتم   ق مم704

ماس   تمماسن  لممسألر  حم804
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مسبخ طرةمانخف عمام904

مدةرمفترةمماستن  م1004

مانخف عمبعدؿمماسرفعمماسب سلم1104

مبرا ع ممة    تمماسشرك مبفمد ؿمبك تبمك  رةم4-12

ماستن  اتمماستلممت  ؽممفترةمم كمت ر  ممااكتت بم4-13

كتكػػػػك فمإط رذػػػػ ماسنظػػػػرمممم  عػػػػدما ػػػػتعراعماس  ة ػػػػ مفػػػػلمذػػػػذاماسفةػػػػؿمماسدرا ػػػػ تماس ػػػػ  ق 

ته م فػػزفماسفةػػؿماسرا ػػعمكاأخ ػػرمم تنػػ كؿم بػػعماس   نػػ تماس زبػػ ماخت ػػ رممكةػػ  غ مفرضػػ  م كاسخػػ ص

مكة  غ ماسنت   مكاستكة  تم.م كتة   ه م فرض  تماسدرا  

 خالصت انفصم انرابع :

 

اسدرا  تمماس   ق ممفلمب  ؿممإةدادمماستن  اتمماسب س  ممكا فة حمةنه مذذاماسفةؿممتن كؿم

 تممكفقػػػػ نمس  كانػػػبمماستػػػػلمتن كستهػػػ مإسػػػػىمدرا ػػػ تمتتع ػػػػؽمم تػػػػا  رمم ممكدػػػدمتػػػػـممتةػػػن ؼممذػػػػذ ماسدرا ػػػ

ا فةػػػ حمماسبة  ػػػ لممةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممة ػػػىم  ػػػع رمماأ ػػػهـمكة ػػػىممدػػػراراتمماسب ػػػت بر فمم

درا ػػػ تممتتع ػػػؽمم ددػػػ مكبةػػػداد  مماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ مماسبةػػػفتممةنهػػػ م مكمكاسبة  ػػػ فمماسبػػػ س  فمم م

خضػػػ ةه ممإبكمم بػػػدلدرا ػػػ تممتتع ػػػؽمم  ن ػػػ ممإسػػػزاـماسشػػػرك تمم   فةػػػ حممةػػػفممتن  اتهػػػ مماسب س ػػػ ممكا 

كبعكدػػػػ تمما فةػػػػ حممممك تس فةػػػػصممةػػػػفممطر ػػػػؽمماسبرا ػػػػعمماسخػػػػ ر لم مدرا ػػػػ تمتتع ػػػػؽمم بشػػػػ

كدػػدمتػػـممبػػفمخػػ ؿما ػػتعراعممذػػذ ماسدرا ػػ تمماس ػػ  ق متكةػػؿمممم اسبة  ػػ لممةػػفماستن ػػ اتمماسب س ػػ 

كةػ  غ مماسفرضػ  تممسهػذ ماسدرا ػ م مكة  ػرمم ماسع ـمكاسخػ صسنظرممامما ط رتكك فمممإسىاس  ة  مم

م  تنػػػ كؿمم بػػػعمماس   نػػػ تمماس زبػػػ مماخت ػػػ رمفرضػػػ  تمماسدرا ػػػ مكاأخ ػػػرزفمماسفةػػػؿمماسخػػػ بسمفػػػ

م.كتة   ه ممكة  غ مماسنت   مكاستكة  ت
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 انفصم اخلبمس 
 اجل ء انعمهي نهذراست
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 انفصم اخلبمس
 صيبغت انىتبئج  وانتىصيبثوبيبوبث وحتهيههب  مجع ان

 مقدمة: 5-1

م مب تبعتن كؿ ماسفةؿ ممكة ن مذذا مكماسدرا    ماس   ن ت  مت ب ع مكم داة ما ةة    استة   ت
ماستكة  ت.كمة  غ ماسنت   مكم م    ن تس

 مجتمع  وعينة الدراسة 5-2

م تككفممب تبعماسدرا  مبف:

 ماسع اسب ت برم م  ب ف ماا تب ةلكمماستاب فكشرك تمم ر  اسبة رؼماست  مفلف ماسضب ف
ماسب تبعمبفماسف  تكم ماسك  ط ماسب س  م  سبنطق ماسشرد  مكشرك تم سب  رةمام تككفمذذا

فلماس ه تماسبش رمم(1)راا ت ب رمبفمر   ام د  ـماا ت ب فلمةب   ماتخ ذمدراراتم
م مم   ط شرك تماسكمم   ت ن اإس ه  مستكدفه  ماسظنظران منت    ماسعبؿ مفلمةف ركؼماسدا رة

 %011خذماسعددمم  سك بؿم مم ن   م اس  دم مكددمتـم

(م79كةددذـماسك ل)م    بع م نغ زم(2) ق بلماسبة    مكاستبك ؿم ةض امذ   ماستدر س
 %م.:8ةضكمذ   متدر سم م خذمبنهـممة ن م ن   م

   مكاسبرا ع  اسبة ماسب س   اسب   مف ف ماأكراؽ م  كؽ مة م(3)ف ماسرد    دارة ماسبة رؼمكا  ى
(مبرا ع نم م خذمبنهـممة ن م ن   م81كةددذـماسك ل)م  بد نتلمطرا  سمك نغ زم(مم4)كاسنقدم
89.% 

 أداة جمع  البيانات: 5-3

م:است سلم  ةظم شانه كممم  تـمت ب عمم   ن تماسدرا  مةفمطر ؽما تب رةماا ت  ن

 م كبرا ع م د   ته م اسدرا  ة ىمبشك  مم :تعتبدما تب رةماا ت  نةاألساس النظري لالستبان
مأ   ته ؛مفرض  ته مكا  سمنظرممكبةدر مكة  غ مكتكك فمإط رذ ماسنظرم

                                                 
1
 (3102رضبنخ انفضهٍ ) ( (

2
 كهُخ االلزصبد ، جبيعخ ثُغبزٌ إدارح إنً( 3107)رًذ زَبرح  ( (

3
 رى االطالع عهً يىلع ضىق انًبل انهُجٍ عهً االَزرَذ ( (

4
 (3102رضبنخ انفضُم ) ( (
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 بفم    م  زاامبكزة مة ىماسنةكمماست سلم:م تتككفما تب رةمماا ت  نم: ةأجزاء االستبان 

o .اس زاماأكؿ:مست ب عماس   ن تماسد بكغراف  ماسخ ة مم  سبش رك ف 

o  ب عماس   ن تماسخ ة م   فة حماسبة   لمةفماستن  اتمماسب س  ماس زاماس  نلم:مست
مك  ر مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 :ماس زاماأكؿممالمقياس المستيدم ماسبق  سماا بلمستةن ؼمإ    تم ا تخدبتماسدرا  
ماا ت  ن ما تب رة مذم بف ماسبتع ق مم كبق  سمس كرت مستةن ؼما     ت مماسخبسمدر  ت

م.   س زاماس  نلمبفما تب رةمماا ت  ن

 موافق بشدة

5 

 موافق

4 

 محايد

3 

 غير موافق

2 

 غير موافق بشدة

1 

 : تـما تخداـماأ    ماسبغ ق مفلما تب رةم ة ثم تب زمذذاماسنكعممبفماأ    ممنوع األسيمة
ما  مك كد مةدـ مة س  مفل ماسبغ ق  ماأ     مة كب مكست فل مكاستة  ؿ  ما          م  هكس 

متـمة  غ م  اؿمبفتكحمفلمنه   مكؿمب بكة مم ماسبغ ق م  اسبن    م  فمبفرداتماأ    م
مكذسؾممس  تف دةممبفمبزا  مذذ ماأ    مكت نبمة ك ه ؛م بفماأ    مماسبغ ق 

 ما تب راتماا ت  نةتوزيع وتجميع  استمارات االستبان متكز عم متـ ة ىمب تبعمكة ن مم :
 ب  شرةم كب متبتمماا تع ن م  ععماسبع كن ف.م   ة اسدرا  مم كا ط مماس

ما تخدبتمماأ  س بما ةة    ماست س  ممستة  ؿماس   ن تم:ماألساليب اإلحصايية : 5-4

  :تحميل الثبات(تة  ؿماس   تReliabilityمة ثم  رم)ذذاماستة  ؿمس تاكدمبفم   تم     ممل
م ذداؼ مبع مكان   به  مكات  ده  ماا ت   ف مفرض  ته مم اسدرا  ما تب رة ماخت  ر سغرع

م) مكركن  ح م سف  مبع بؿ ما تخداـ مخ ؿ مبف ماسنظر  ( كذسؾ  Alpha)اا تنت   ت

chronbachم(.م
 : مبفمخ ؿممة ىمعرؼس تماإلحصاء الوصفي م     تماسبش رك فم  ماسع ـ  راامإاات   

مسص    تماسبخت ف  ماسكةف  م مكذسؾمةدكسكؿم  اؿمة ىمةم  ععماستة   تما ةة      
مبفمخ ؿمب   ل:

o .ماستكز عماستكرارممكاسن بماسب ك  :مستكز عمكةرعماس   ن ت
o . ماسبتك طماسة   لم:مسق  سمبدلمتبركزماس   ن تمةكؿممد ب مبع ن
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ماا ت  ن ما تب رة مفل ماسب تخدـ ماسبق  س مبتك ط مبع ما     ت مبتك ط ت مسبق رن  كاسذمممم كذسؾ
نظرممسككفمذذ ماسق ب ممتب ؿماسةدماسف ةؿمم  فممبكافق مممم(مكبتك طم3039-2060 تراكحمب م  فم)

م ن مة ى ماستة  ؿ مفل ماسدرا   ماةتبدت مكدد مذذا م  ماسبش رك ف م مبكافق  ماسبتك طمممركةدـ مك ف إذا
ماسة   ل:

 (مفزفماات   مماسع ـممسص    مم ش رمإسىمبكافق مماسبش رك فمم شدةمة ىماتا  رم2)م ك رمبف
من  اتماسب س  مة ىمدراراتمماا ت ب رمفلماأكراؽمماسب س  ما؛ا فة حماسبة   لمةفماست

 (م  ف مب  متا  رم2-2.0 تراكح ما ماسبش رك ف مبكافق  مإسى م ش ر مسص     ماسع ـ ماات    مافزف )
ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مة ىمدراراتمماا ت ب رمفلماأكراؽمماسب س  ما؛

 م(مااةت رتمما     مبة  دا؛2)   كم
 (مافزفماات   ماسع ـمسص    م ش رمإسىمةدـمبكافق مماسبش رك فام3م.;-3.0 تراكحمب م  فم)

تا  رما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مة ىمدراراتمماا ت ب رمفلماأكراؽمماسب س  م
ما؛
 مم(مامفزفماات   ماسع ـمسص    م ش رمإسىمةدـمبكافق مماسبش رك فم شدة3)م دؿمبفم كم   كم

ة ىممامتا  رما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مة ىمدراراتمماا ت ب رمفلماأكراؽمم
ماسب س  مام؛
o .اانةراؼماسبع  رم:مسق  سمبدلمتشتتماس   ن تمةكؿمبتك طه ماسة   ل 

 : متـما تخداـممااخت  راتمماست س  :ماإلحصاء  االستداللي  االستنتاجي
o ماأة دمم ماست   ف م One way Analyses of Varianceتة  ؿ مكاخت  ر  kruskal –

wallisمOne wayا تخدـمااخت  ر فمس تعرؼمة ىمك كدماخت ف تم كذر  مبفمم 
م  فمإ    تماسب ت    فمةندمب تكلمداس مبعنك  م %م  تط بمااخت  رم7ةدبه 

(م فمتككفماس   ن تمبكزة ممتكز ع نمط  ع  نم م  نب ممOne –Way Anovaاأكؿم)
م(مذسؾ؛One Way k.w)ممممم تط بمااخت  رماس  نلما

o ماسبق رن م)م تاخت  ر مفلمMultiple Comparison Test)(Mctاسبتعددة م:  تخدـ )
 ة ىمك كدماخت ف تمم ةدماخت  راتما ةة اماسكةفلماسة اتماستلمم ش رمف ه 

م مبعنك   مداس  مب تكل مةند ماسب بكة م7 كذر   متةد د م هدؼ م كذسؾ %
ماستلمتخت ؼم كذر  نمةفماسب بكة م كماسب بكة تماأخرل.ماسب بكة ت كم
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 م ماخت  ر ما تخداـ متـ م: ماسفرض  ت مفرض  تممOne Sample T-Testاخت  ر اخت  ر
 م<Hi:Mاسدرا   ة ثمتـمة  غ ماسفرض  تمماسر     مم شكؿممإةة  ل)اسبتك طماسنظرمم

ماسنظرممسكؿمفرض  مر     مة ىم  ) ماسبتك طم ماةت  بمد ب  ماسبتك طم ك تـ   سمد ب 
(م مد كؿمكرفعماسفرض  م تـمم ن انمة ىمتةد دمكؿم;262-3681اسنظرمماسذمم تراكحمب   ف)

دؿمبفمب تكلمم (مp-value(م ة ثم تـمد كؿماسفرض  مإذامك نتمد ب م)p-valueبفمد ب م)
 كاسعكسمفلمة س ماسرفع.م ت  ك ه  كم%م7اسداس مماسبعنك  م

 تحميل البيانات: 5-5

ترت   نمةشكا   نم كب متـمترت بما     تمترت   نمتن زس  نمكفق نمس بتك طمم بم     ما تب رةماا ت  نتـمترت 
م ماسرـز م م رن ب  م ما تخداـ متـ مكدد م  ما ةة     ماستة   ت م داكؿ م ب ع مفل ما  ب سل اسة   ل

مماا تب ة  ممستنف ذمااخت  راتمماس   ق . ما ةة    ممس ع ـك

 ت:تحميل الثبا ..1.5

 مبفمخ ؿماخت  رمبع بؿماسف كركن  خمسب تبعمكة ن ممم تـماستاكدمبفم   تم     ما تب رةماا ت  ن
م مك عدم اسدرا  مكاستلمتب  تمفلم  ثمب بكة تم مكسقدمد ـماس  ةثم تكز عمماا تب راتممة  ه 

اسبتع ق ممم ا ت  نكركن  خمة ىم ب عم     ما تب رةممامت ب عمذذ ماا تب راتمتـمإ رااماخت  رماسف 
م) م    ممانم(م  ا48  س زاماس  نلمكةددذ  م نر مس  ت  ن95ك د ماسق ب مة ىم فم مذذ  مكتدؿم مم %م 

مدر  مم   تمبق كس ممإةة    متدةكمإسىمماس ق .

 نسبة  الردود: ..2.5

مةدد) متكز ع متـ ما ت  ن103كدد ما تب رة مم ( م مةدد مبنه  ما ت ـ ماسدرا    مكة ن  مب تبع (م96)ة ى
ما ت  نا مسم  تب رة م)مفزفمك  ست سلم  تة  ؿة سة  مذل ماسردكد مفلم93ن    مبكضت مكب ذك م  )%

م:(ماست سل1-5اس دكؿ)

م

م

م



 

112 

 

م)من   ماسردكد(

 (1-5 دكؿم)

 مسمسل
 

االستمارات  العينة المجتمع البيان
 المستممة

 الفاقد

ماسن   ماسعددماسن   ماسعدد
انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ م1

انزأيٍُ ، انضًبٌ ، شركبد 

 ثبنًُطمخ انشرلُخ االجزًبعٍ (

م%1205م3م%8705م21م24م24

أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو م2

ثجبيعخ  انًذبضجخ وانزًىَم(

 ثُغبزٌ

م%5م2م%95م37م39م57

ٌ ىٌ وانًراجعىانًذبضجم3

ٌ ثطىق ىٌ )انًطجهىانخبرج

انًبل انهُجٍ وإدارح انرلبثخ عهً 

 انًصبرف وانُمذ(

م%5م2م%95م38م40م60

م%7م6م%93م96م103م141 اإلجمالي 
 :المعمومات  الياصة بالمشاركين  ةتحميل  الجزء  األول من استمارة  االستبان ....3

م فما2-5 ت  فمبفماس دكؿم)م م) اسب ت برممسبش رك فمبف( مب ت بر2فمبنهـ م( مم م ن    %(م905)
مك) م  ماسدكتكرا  مدر   مة ى مب ت برم4ة ة  ف مم ف( م1900) ن    م( مدر  ممكمة ة % مة ى ف

(م18فمة ىمدر  ماس ك سكر كسم مكك فمبنهـم)كم%(مة ة 5701(مب ت برم) ن   م12اسب   ت رم )
م مبف م دؿ ماسخ رة م نكات مبف مسهـ ممم نكات5ب ت بران مك)8507) ن    م  مب ت برم%3( ) ن   مم ف(

م نكات.م10إسىم دؿمبفمم5%م(مبفم14035

م

م

م

م

م
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 ) المعمومات  الديموغرافية(
 (2-.جدول)

  انًجًىعخ

 انعذد

 عذد ضُىاد انخجرح انًؤهم انعهًٍ

دكزىرا

ِ 

ثكبنىرَى يبجطزُر

 ش

ألم يٍ  أخري

5 

أل5يٍ

ل يٍ 

10 

 10يٍ

ألم 

 20يٍ

أكثر 

يٍ

20 

انًطزثًروٌ) انًصبرف 

انزجبرَخ ، شركبد انزأيٍُ ، 

انضًبٌ االجزًبعٍ ( ثبنًُطمخ 

 انشرلُخ

21 2 4 12 3 18 3 0 0 

% 100 905% 1900% 5701% 1403

% 

8507% 1403

% 

000% 000

0% 

أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو 

انًذبضجخ وانزًىَم( ثجبيعخ 

 ثُغبزٌ

37 10 27 0 0 16 15 5 1 

% 100 2700

% 

7300% 000% 000% 4302% 4005

% 

1305% 207

% 

ٌ ىٌ وانًراجعىانًذبضج

ٌ ثطىق ىانخبرجٍُ )انًطجه

انًبل انهُجٍ وإدارح انرلبثخ عهً 

 ذ(انًصبرف وانُم

38 5 16 16 1 7 21 8 2 

% 100 1302

% 

4201% 4201% 206% 1804% 5503 2101% 503

% 

 3 13 39 41 4 28 47 17 96 اإلجًبنٍ

% 100 1707

% 

4900% 2902% 402% 4207% 4006

% 

1305% 103

% 

 

مس  م  سن    م ب  مذ    م ةض ا مبف مبش رك ف م)فاستدر س م10بنهـ متدر سمم ةض ا( ممممممذ   
فمكم%(ة ة 7300ذ   متدر سم) ن   مةضكم(27ك)مدكتكرا  مدر  مة ىمفكمة ة م(%2700) ن   

م5%(مخ رتهـم دؿمبفم4302(مةضكمذ   متدر سم) ن   م16ة ىمدر  ماسب   ت ر مكك فمبنهـم)
(م5 نكاتمخ رةم مك)10إسىم دؿمبفمم5%م(مبفم4005(ةضكمذ   متدر سم) ن   م15 نكاتم ك)

م ن   م مك)م20إسىم دؿمبفمم10فم%(مب1305ةضكمذ   متدر سم) م  (مةضكمذ   مم1 ن مخ رة
م ن م.م20%م(مخ رتهـم ك رمبفم207تدر سم) ن   م
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م ف(مبرا ع5اسبش رك فمبفماسبة    فممكاسبرا ع فماسخ ر  فم)مكذسؾم   فماس دكؿمماس   ؽم فمبف
م م ن    م13.2) ماسدكتكرا  مدر   مة ى مة ة  ف م( م16 )ك% مدر  م42.1( مة ى مة ة  ف )%

 نكاتمم5%م(خ رتهـممفلماسعبؿم دؿمبفم18.4)م ن   مم ف(مبرا ع7 كسم مكك فمبنهـم)اس ك سكرم
)م ن   مم ف(مبرا ع8 نكاتم )م10إسىم دؿمبفمم5%(مخ رتهـممبفم55.3(مبرا ع نم) ن   م21 )

%(مخ رتهـم ك رمبفم5.3)م ن   مم ف(مبرا ع2 ن م م)م20إسىم دؿمبفمم10%(مخ رتهـمبفم21.1
م ن .م20

فمة ىمدر  ماسدكتكرا م مكم%(مبفماسبش رك فمة ة 17.7(مبش رك نم)م ن   م17فزفم) ةف مة ب م
م47ك) م ن    م) مبش رك ن مة ة 49.0( مك)كم%( م  ماسب   ت ر مدر   م ن   م28فمة ى م) مبش رك ن )

مفمة ىمدر  ماس ك سكر كس.كم%(مة ة 29.2
ك فممسد هـمخ رةم دؿم%(مبفماسبش رم42.7(مبش رك نم)م ن   م41ف ب م تع ؽمم  نكاتماسخ رةممفزفم)

ماس  دم5بفم م ك رمبفمفممكف نكاتم م ب  م ن   م55كةددذـم)مم  نكاتم10 د هـممخ رة (مبش رك ن
م%(.57.3)

م منت    مبف مس بع كب تماسد بكغراف   تضت م تبتعكفمماستة   تما ةة     مغ س  تهـ م ف س بش رك ف
ش رك فمة ىما     مم بكضكة  م مبب مددم ش رمإسىمددرةممذ ااماسبم تاذ ؿمة بلمكةب لمك ؼوم

مك  ست سلممتقد ـمإ    تمم بكفمااةتب دممة  ه .م ة ىم     ماا ت  ن

م

م
م
م
م
م
م
م
م
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: اثر شكل اإلفصاح المحاسبي عمى التنبؤات ةتحميل الجزء الثاني من استمارة االستبان 5-5-4
 :مالمالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية

لوصفي ألثر شكل اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية عمى قرارات اإلحصاء ا 5-5-4-1
 االستثمار في األوراق المالية: 

 (:م3-5ت  فمنت   ماستة   تما ةة    ماسكاردةم  س دكؿمردـم)

اسبة   لمةفماستن  اتمما فة ح(مم مامشكؿم1س   اؿمردـم)مفماسبتك طماسة   لما  ب سلم م-
فقكفم شدةمة ىمتا  رمشكؿماب م ش رمك ةكرةمة ب مة ىم فماسبش رك فم كم(م4.18)   كمماسب س  مام

ماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .ممتا فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مة ىمدرارا

-1 فماسبتك طماسة   لما  ب سلمس ب عماسب بكة تمة ىماأ    مبفمردـمممممممممممممم)-
(م اا فة حمفلمةكرةمن   مب ك  ما تراكحمب م5-1ام إسىمردـم)( اا فة حمفلمةكرةمردـمبةددم1

(م3-1(مس   اؿمردـم)3034( اا فة حمفلمةكرةمن   مب ك  مام مك)5-1(مس   اؿمردـم)3088  فم)
 اا فة حمفلمةكرةمبدلامبب م عنلم فماات   ماسع ـم     تماسبش رك فمة ىماأ    مت  فم نهـم

ك فمذذ ماأ    مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  م بب م ش رم كفقكفمة ىمتا  رم ب عمةن 
 فماسبش رك فم فض كفما فة حمفلمةكرةمن   مب ك  م كمفلمةكرةمردـمبةددم كمفلمةكرةمإسىم

مبع كب تمكةف  مةفما فة حمفلمةكرةمبدل.

التنبؤات اإلحصاء االستداللي )االستنتاجي( : أثر شكل اإلفصاح المحاسبي عن  5-5-4-2
 المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

مإ رااماخت  رمتة  ؿماست   فماأة دمم) مكاخت  رم)one-way ANOVAتـ )Kruskal-wallisم)
(م م  نتماسنت   م فم3-5كب مذكمبكضتم  س دكؿمردـم)مة بفمخ ؿمةرعمد ـمكؿم  اؿمة ىمةد

م) مP-Valueد ب  م ك رمبفمب تكلماسداس  م( ماخت ف تمذاتم5اسبعنك   م عنلمةدـمك كد مب  %م 
(م  نتماسنت   م فم1داس مإةة    م  فماسب بكة تماسبخت ف مسكؿماأ     م   ت ن اماس  اؿمردـم)

% مب م عنلمك كدمفركؽمداس مإةة    مف ب م5(م دؿمبفمب تكلماسداس ماسبعنك  مP-Valueد ب م)
م(؛م3-5ب مذكمب  فم  س دكؿمردـم)  فمبتك ط تماسب بكة تمسهذاماس  اؿ مك
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ايتبارات المقارنات المتعددة: أثر شكل اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية  5-5-4-3
 عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

م تع ؽم  أ    ماسكاردةم  ز رااماخت  راتماسبق رن تماسبخت ف مت  فمإ    تماسبش رك فماس  ثم مف ب 
م(م5-1 مم4-1 م3-1 ممم2-1م م1-1(م م   ت ن اماأ    م)م3-5ردـم)م  س دكؿ

م(م:1ف ب م خصماس  اؿمردـم)ماست سل  ةظم

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  ؛ 

   من ة مبف ماس  س   ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ماأكسىمم ك كد كاسب بكةت ف
  خرل؛كاس  ن  مبفمن ة  م

 سرغـمبفم فماسب بكة تماس  ثمتكافؽم شدةمة ىمتا  رمةنكافمذذاماس  اؿمة ىمدراراتمم  
مفلم م ك ر مكاس  ن   ماأكسى ماسب بكةت ف م ف مك  ةظ ماسب س    ماأكراؽ مفل اا ت ب رات

در  مبكافق ته م ك رمة ىمإ    مذذاماس  اؿمبق رن م  سب بكة مفزفممبتك ط ته م مك  ست سلم
 اس  س  .

كبعرف م بدلمتا  رمةنكافمذذامم نم فماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمإسب بمإسىددم ر عمذسؾم
ماس  اؿمة ىمدراراتماا ت ب راتمفلماأكراؽماسب س  .

م

م
م
م
م
م
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 (3-5جدول )

 ً األوراق انمانيةجذهيم اإلدصاء انوصفً واالسحنحاجً ألثر شكم اإلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى قرارات االسحثمار ف

 One-way االَذراف انًعُبرٌ انًزىضظ انذطبثٍ 
anova 

k.w  

 اخزجبر  انًمبرَخ انًزعذدح

Mct  

 انطؤال

ل
ذو

ج
ان

 

 p-value p-value 3و 2و 1و اإلجًبنٍ 3و 2و 1و اإلجًبنٍ

 3< و   2،و1و 61666 61666 61669 61599 61746 61696 3182 4141 4143 4118 1 شكم اإلفصبح انًذبضجٍ عٍ انزُجؤاد انًبنُخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61676 61432 61669 61956 61814 61861 3182 3159 3181 3173 111 اإلفصبح  فٍ صىرح  رلى يذذد

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61172 61232 61565 61941 61746 61771 3171 3195 3162 3178 211 اإلفصبح  فٍ صىرح يعهىيبد  وصفُخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61652 61666 61565 61861 61995 61868 3171 3138 3124 3148 311 اإلفصبح  فٍ صىرح يذي

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61174 61135 61634 61985 11667 61878 3176 3159 3129 3159 411 إلفصبح  فٍ صىرح  دذ أدًَ أو ألصًا

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61415 61546 61714 61897 61889 61824 3176 3197 3196 3088 511 اإلفصبح فٍ صىرح  َطجخ يئىَخ

 

انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، شركبد انزأيٍُ ،  1و

 ثبنًُطمخ انشرلُخ انضًبٌ االجزًبعٍ (

ثجبيعخ  أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ وانزًىَم( 2و

 ثُغبزٌ

ٌ ثطىق انًبل ىٌ )انًطجهىبرجٌ انخىٌ وانًراجعىانًذبضج3و

 انهُجٍ وإدارح انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(



 

118 

 

اإلحصاء الوصفي ألثر نوعية اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية عمى  5-5-4-4
 قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

م) م  س دكؿ ماسبش رك ف مإ    ت مردـ)4-5تظهر مبف ماأ     مة ى ما فة2( منكة   م ا  حم(
م متغ راتماسه كؿماستبك  لام(27-2إسىماسردـم) ماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  ما  م  س زام ا

ماا ت ن ةفمتا  رمنكة  ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مة ىمم اس  نلمبفما تب رة
فم ت  فمنت   ماستة   تما ةة    ماسكاردةم  س دكؿممدراراتماا ت ب رممفلماأكراؽماسب س  

مماسبتك طماسة   لما  ب سلمس ب عماسب بكة تم:

مم- ماسب بكة ت تراكح مس ب ع ما  ب سل ماسة   ل م  فماسبتك ط م)4016)ب  مردـ مس   اس ف  ام(2(
 اا ة فمةفمتكز ع تمم(2102نكة  ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  مام مكاس  اؿمردـم)

ب م عنلم فماات   مطك   ماأ ؿماسبتكدع مام متاب ( اااستزم7-2ردـ)م(مس   اؿ4004ك) مر  حاأا
 شدةممة ىمتا  رمةن ك فمذذ ماأ    مة ىمدراراتمم  فم نهـم كافقكفم اسع ـم     تماسبش رك فم

ماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  مم.

( م6-2(مس   اؿمردـمممم)3099 تراكحماسبتك طماسة   لما  ب سلمس ب عماسب بكة تمب   فم)م-
( اةددماسع ب  فماسبتكدعما م18-2(مس   اؿمردـم)3054فلممر سماسب ؿماسع بؿماسبتكدعما مك)اة 

ب م عنلم فماات   ماسع ـم     تماسبش رك فمت  فم نهـم كافقكفمة ىمتا  رمةن ك فمذذ ماأ    م
مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  مم.

: أثر نوعية اإلفصاح المحاسبي عن اإلحصاء االستداللي )االستنتاجي(  5-5-4-5
 التنبؤات المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

م) ماأة دم ماست   ف متة  ؿ ماخت  ر مإ راا م)one-way ANOVAتـ مكتة  ؿ )kruskal-

wallis(م  نتم4-5(مبفمخ ؿمةرعمد ـمكؿم  اؿم)ة ىمةد مكب مبكضتم  س دكؿمردـم)
م) مد ب  م ف مP-Valueاسنت    ماسبعنك   ماسداس  مب تكل مبف م دؿ منةؼم5( مبف مأك ر %

مبتك ط تماسب بكة تمسكؿم م  ف مف ب  مإةة     مذاتمداس  مفركؽ م عنلمك كد مب  اأ     
 م902 مم602 مم502 مم402 مم302 مم202  اؿمبفمذذ ماأ    م م   ت ن اماأ    ماست س  م:م)

فم ة ثم  نتماسنت   مسهذ ماأ    م(م2602 مم2502 م2302 م2202 م1702 مم1602 مم1002
م) مP-Valueد ب  ماسبعنك   م ك رمبفمب تكلماسداس  ماخت ف تم5( مك كد م عنلمةدـ مب   %
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ذاتمداس مإةة    م  فماسب بكة تماسبخت ف مفلمذذ ماأ    م مكب مذكمب  فم  س دكؿمردـم
م(.5-4)

محاسبي عمى التنبؤات ايتبارات المقارنات المتعددة : أثر نوعية اإلفصاح ال 5-5-4-6
 المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

مف ب م  ز رااماخت  راتماسبق رن تماسبخت ف م  فمإ    تماسبش رك فمفلماسب بكة تماس  ثم 
م) م  س دكؿمردـ ماسكاردة ماخت ف تم405 تع ؽم  أ     م ه  ماستلمامتك د م   ت ن اماأ     م  )

م:مس  است  كذر  م  ةظم

م) مردـ مم2اأ     م102  م802  مم1902  م2002  ماسبتعددةم2102  ماسبق رن  ماخت  ر مك ز راا )
(MCTمسكةظم ف:مم)م

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  ؛م 

 ماأكسىم مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماس  س   ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ك كد
  خرل؛ممكاس  ن  مبفمن ة  

 مدراراتم مة ى ماأ     مذذ  مةن ك ف متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف   سرغـ
ك  ةظم فمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمفلمم اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  

م  سب بكة م مبق رن  ماأ     مذذ  م ك رمة ىمإ     مبكافق ته  مك  ست سلمدر   م  بتك ط ته 
 اس  س  .

كبعرف م بدلمتا  رمةن ك فمذذ مم نم فماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمإسب بمإسىمؾس ر عمذددم
ماأ    مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  :

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)3963 مم0363 مم0063اأ    مردـمMCTمسكةظم)
  فم:

 ت فماأكسىمكاس  س  ؛مةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكة 

 ماأكسىم مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماس  ن   ماسب بكة  مإ    ت مفل م كذر   مفركد ت ك كد
 كاس  س  مبفمن ة  م خرل؛م
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 ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف مدراراتمم  سرغـ مة ى ماأ     مذذ  مةن ك ف متا  ر ة ى
 م ك رمفلمبتك طه م مك  ةظمإفمإ    ماسب بكة ماس  ن م اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  

 ك  ست سلمدر  مبكافقته م ك رمة ىمإ    مذذ ماأ    مبق رن م  سب بكة ماأكسىمكاس  س  .

كبعرف م بدلمتا  رمةن ك فمذذ ماأ    مم نمددم ر عمذسؾمة ىم فماسب بكة ماس  س  م ك رمإسب ب
مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 (مم963اأ    مردـم م0263  م)م0763  ماسبتعددة مك ز رااماخت  رماسبق رن  )MCTمسكةظ مم(
  فم:م

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  م  فمإ    تماسب بكةت فماس  ن  مكاس  س  م؛م 

 ماس  ن  م مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماأكسى ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ك كد
 كاس  س  مبفمن ة  م خرل؛م

 ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف مدراراتمم  سرغـ مة ى ماأ     مذذ  مةن ك ف متا  ر ة ى
م ك رمفلم اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  مك  ةظم فمإ    تماسب بكةت فماس  ن  مكاس  س  
مبق رن م ماأ     مذذ  مةن ك ف مإ     مة ى م ك ر مبكافق ته  مدر   مك  ست سل م  بتك ط ته 

   سب بكة ماأكسى.

م ر عمذسؾم كاس  س  م ك رمإسب ـمكبعرف م بدلمتا  رمةن ك فمذذ مم فماسب بكةت فماس  ن  إسىممدد
ماأ    مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)0:63اس  اؿمردـمMCT:مسكةظم ف) 

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  ؛م 

 مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ماأكسىممك كد مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماس  س   اسب بكة 
 كاس  ن  مبفمن ة  م خرل؛م

 مدراراتم مة ى ماس  اؿ مذذا مةنكاف متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف   سرغـ
اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  م م  ةظم فمإ    تماسب بكة ماس  س  م ك رمفلمبتك طه  م

م مة ى م ك ر مبكافقته  مدر   ماأكسىمك  ست سل م  سب بكة  مبق رن  ماس  اؿ مذذا مةنكاف إ    
 كاس  ن  .
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ماس  اؿمة ىمم نمددم ر عمذسؾمإفماسب بكة ماس  س  م ك رمإسب ب كبعرف م بدلمتا  رمةنكافمذذا
مدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)3263اس  اؿمردـمMCTمسكةظم ف:م) 

 كد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماس  ن  مكاس  س  ؛ةدـمك كدمفرم 

 ماس  ن  م مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماأكسى ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ك كد
 كاس  س  مبفمن ة  م خرل.

 مدراراتم مة ى ماس  اؿ مذذا مةنكاف متا  ر مة ى ماس     ماسب بكة ت مبكافق  مبف   سرغـ
ةظم فمإ    تماسب بكة ماأكسىم ك رمفلمبتك طه م ماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س   م  

ماس  ن  م م  سب بكة  مبق رن  ماس  اؿ مذذا مةنكاف مإ     مة ى م ك ر مبكافقته  مدر   ك  ست سل
 كاس  س  .

كبعرف م بدلمتا  رمةنكافمذذاماس  اؿمم نم فماسب بكة ماأكسىم ك رمإسب بإسىممددم ر عمذسؾم
م س  .ة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م



 

122 

 

 (4-5جدول )

 جذهيم اإلدصاء انوصفً واالسحنحاجً ألثر نوعية اإلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى قرارات االسحثمار فً األوراق انمانية
 One-way االَذراف انًعُبرٌ انًزىضظ انذطبثٍ 

anova 
k.w  

 اخزجبر  انًمبرَخ انًزعذدح

Mct  

 انطؤال

ل
ذو

ج
ان

 

 p-value p-value 3و 2و 1و اإلجًبنٍ 3و 2و 1و بنٍاإلجً

 3< و   2،و1و 61664 61664 61623 61746 61676 61716 3187 4136 4143 4116 2 َىعُخ اإلفصبح  انًذبضجٍ عٍ انزُجؤاد  انًبنُخ

 3< و   2،و1و 61663 61665 61623 61661 61746 61696 3187 4136 4138 4115 112 صبفٍ انرثخ أو )انخطبرح( انًزىلع

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61295 61198 61712 61787 61981 61816 3192 3178 3152 3178 212 ركهفخ انًجُعبد  انًزىلعخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61359 61388 61764 61766 61746 61734 3189 3181 3162 3186 312 ألصىل طىَهخ  األجم انًزىلعخ  1

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61655 61694 61754 61743 61669 61743 3184 4165 3162 3188 412 انًزىلعخ خاألصىل انًزذاون

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61659 61671 61777 61764 61831 61798 3179 4116 3176 3193 512 إجًبنٍ  دمىق انًهكُخ  انًزىلعخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61167 61213 61864 61928 61768 61852 3195 4016 3176 3199 612 صبفٍ رأش  انًبل  انعبيم انًزىلع

 1<و 3،و2و 61628 61644 61854 61723 61644 61786 4163 4124 3171 4164 712 االنزسايبد  طىَهخ  األجم  انًزىلعخ

صبفٍ انزذفمبد  انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ األَشطخ  

 انجبرَخ
 3< و   2،و1و 61618 61642 61766 61838 61814 61824 3182 4127 4119 4167 812

صبفٍ  انزذفمبد  انُمذَخ انًزىلعخ يٍ األَشطخ  

 االضزثًبرَخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61213 61359 61712 61855 61813 61792 3192 4114 4119 4166 912

صبفٍ انزذفمبد انُمذَخ  انًزىلعخ يٍ  األَشطخ 

 انزًىَهُخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61253 61366 61712 61713 61814 61757 3192 4114 4119 4166 1612

 3،و1<و2و 61666 61666 61677 61691 61539 61725 3197 4154 3176 4115 1112 يطزمجم انصُبعخ  انزٍ رعًم  ثهب انشركخ

 3،و 1< و 2و 61666 61666 61649 61736 61561 61729 3189 4146 3171 4167 1212 يطزمجم  انُشبط االلزصبدٌ  فٍ نُجُب

 1< و 3، و2و 61646 61617 61666 61763 11624 61799 3189 3197 3138 3181 1312 كًُخ اإلَزبج  انًزىلعخ
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 One-way االَذراف انًعُبرٌ انًزىضظ انذطبثٍ 
anova 

k.w  

 اخزجبر  انًمبرَخ انًزعذدح

Mct  

 انطؤال

ل
ذو

ج
ان

 

 p-value p-value 3و 2و 1و اإلجًبنٍ 3و 2و 1و بنٍاإلجً

 1< و 3، و2و 61616 61616 61666 61799 61673 61864 3189 4163 3138 3183 1412 كًُخ انًجُعبد  انًزىلعخ

 1< و 3، و2و 61626 61617 61638 61787 11667 61814 3184 3186 3129 3173 1512 ضعر  انجُع  انًزىلع

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61193 61296 61754 61864 61662 61747 3184 3173 3152 3173 1612 خطخ انزىضع  فٍ األصىل  انثبثزخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61162 61192 61728 61878 61676 61786 3182 3176 3143 3169 1712 َفمبد انجذىس  وانزطىَر انًخططخ   

 2،و 1< و 3و 61664 61663 61727 61762 11153 61893 3189 3141 3114 3154 1812 عذد  انعبيهٍُ  انًزىلع

 3< و 2، و 1و 61664 61668 61766 61836 61676 61866 3182 4124 4173 4115 1912 انعبئذ  انًزىلع نهطهى

 3، و 2< و 1و 61666 61666 61777 61812 61598 61826 3187 3176 4157 3196 2612 انًطزمجمرخفُط  انخطبئر فٍ 

 3< و 2، و 1و 61662 61664 61741 61854 61598 61799 3187 4122 4157 4116 2112 اإلعالٌ  عٍ رىزَعبد  أرثبح

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61153 61157 61798 61999 11636 61946 3189 3195 3148 3182 2212 اإلعالٌ عٍ اَخفبض  األرثبح

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61459 61656 61788 61877 61669 61746 4163 4119 4165 419 2312 اإلعالٌ عٍ  زَبدح رأش  انًبل

 3، و 2< و 1و 61663 61662 61866 61769 61768 61832 3145 3168 4124 3171 2412 اإلعالٌ عٍ رمذَى  يسَذ  يٍ انخذيبد  فٍ انًطزمجم

انًبنُخ  انًطزمجهُخ  ثُفص  طرَمخ   دعرض انًعهىيب

 عرض  انمىائى  انًبنُخ  انزبرَخُخ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61516 61557 61855 61877 61768 61842 3161 3181 3176 3172 2512

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61461 61447 61819 61751 61845 61798 3163 3186 3171 3174 2612 رغُراد  عهً عُبصر  دمىق انًهكُخ

 3، و 1< و 2و 61666 61664 61887 61722 61872 61864 3161 4124 3181 3196 2712 رغُراد  عهً انهُكم انزًىَهٍ

 انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ ( ثبنًُطمخ انشرلُخ 1و

 ذرَص )ألطبو انًذبضجخ وانزًىَم( ثجبيعخ ثُغبزٌأعضبء هُئخ انز 2و

 ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(ىٌ )انًطجهىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىانًذبضج3و
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التنبؤات المالية عمى  ناإلحصاء الوصفي ألثر توقيت اإلفصاح المحاسبي ع 5-5-4-7

 قرارات االستثمار في األوراق المالية: 

م(م:5-5ت  فمنت   ماستة   تما ةة    ماسكاردةم  س دكؿمردـم)

اسبة   لمةفماستن  اتمما فة ح(م امتكد تم3س   اؿمردـم)م فماسبتك طماسة   لما  ب سل-

فقكفم شدةمة ىمتا  رما فماسبش رك فم كممإسى(مب م ش رم ةكرةمة ب م4023اسب س  مام م   كمم)

م اتماسب س  مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .اسبة   لمةفماستن ما فة حتكد تم

م- ماسة   ل ماسبتك ط مما  ب سل ف ماسب بكة ت م)س ب ع مردـ مبف ماأ     م1-3ة ى  ام(

(م3097 تراكحمب م  فم)(م ماما فة حماس نكممام م303ا فة حماسر عماس نكمما مإسىمردـم)

م:س   اس م)م ف مردـ ماس 1-3اس  اؿ ماسر ع ما فة ح ما مكاس  اؿ(  ممنكما  مردـ م م م 3-3)م ام(

م ك) مس   اؿمردـم)3090ا فة حماس نكمما م3-2( م  م عنلم( اا فة حماسنةؼماس نكمما ب 

فقكفمة ىمتا  رمةن ك فمذذ ماأ    ممة ىمااسبش رك فممت  فم نهـم كمماات   ماسع ـم     تم

م ش رمإسىم فماسبش رك فم مب   فض كفما فة حماسر عمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س   

م نكممكاس نكممةفما فة حماسنةؼماس نكم.ممم

اإلحصاء االستداللي )االستنتاجي( : أثر توقيت اإلفصاح المحاسبي عمى  5-5-4-8

 التنبؤات المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية:

(مkruskal-wallis)(مكاخت  رممone-way anovaتة  ؿماست   فماأة دمم)متـمإ رااماخت  ر

(م م  نتماسنت   م فمد ب م5-5كب مبكضتم  س دكؿممم)مةبفمخ ؿمةرعمد ـم  اؿمة ىمةد

(P-Valueماسبعنك  م م دؿمبفمب تكلماسداس  مفركد تم5( م عنلمك كد مب  %مسكؿماأ    م 

مردـم ماس  اؿ م   ت ن ا م  ماأ     م  فمبتك ط تماسب بكة تمسهذ  مف ب  مإةة     ذاتمداس 
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%م مب م5(م ك رمبفمب تكلماسداس ماسبعنك  مP-Valueة ثم  نتماسنت   م فمد ب مم)م(203)

 عنلمةدـمك كدماخت ف تمذاتمداس مإةة    م  فماسب بكة تماسبخت ف مسهذاماس  اؿم مكب م

م(.5-5ذكمب  فم  س دكؿمردـم)

نبؤات ايتبارات المقارنات المتعددة: أثر توقيت اإلفصاح المحاسبي عمى الت 5-5-4-9

 المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية:

مف ب م ماس  ث  ماسب بكة ت مفل مإ    تماسبش رك ف م  ف ماسبق رن تماسبخت ف  ماخت  رات  ز راا

م:است س  (م  ةظم203(م   ت ن اماس  اؿمردـم)5-5 تع ؽم  أ    ماسكاردةم  س دكؿمردـم)

 (مك ز رااماخت  رماسبق رن2اس  اؿمردـم)(ماسبتعددةمك MCTمسكةظم ف:م) 

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  م  فمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  ؛م 

   ماس  س م  فمإ    تماسب بكة  مفركد تم كذر   كاسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  مبفمم ك كد

 ن ة  م خرل؛م

 مدراراتم مة ى ماس  اؿ مذذا مةنكاف متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف   سرغـ

ا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  م م  ةظمإفمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمبفما

م  سب بكة م مبق رن  ماس  اؿ مذذا مإ     مة ى م ك ر مبكافق ته  مك  ست سلمدر   م  بتك ط ته 

 اس  س  .

مكبعرف م بدلمتا  رمةنكافمذذام نم فماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمإسب بإسىممددم ر عمذسؾم

ماس  اؿمة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)062اس  اؿمردـمMCTمسكةظم فم:م) 

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  م  فمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  س  ؛م 
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   من ة مبف ماس  ن   ماسب بكة  مإ    ت م  ف مفركد تم كذر   ماأكسىمم ك كد كاسب بكةت ف

 اس  س  مبفمن ة  م خرل؛مكم

 ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف مذذام  سرغـ مةنكاف متا  ر مدراراتممة ى مة ى اس  اؿ

مف  ماساا ت ب ر ماسب بكة  مإ     مإف م  ةظ ماسب س    مبتك طه  أكراؽ مفل م ك ر  م  ن  

  .اأكسىمكاس  ن ت فمك  ست سلمدر  مبكافقته م ك رمة ىمإ    مذذاماس  اؿمبق رن م  سب بكة

كبعرف مسبدلمتا  رمذذاماس  اؿمة ىمدراراتمم نم فماسب بكة ماس  ن  م ك رمإسب بإسىممددم ر عمذسؾم

ماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)262اس  اؿمردـمMCTمسكةظم ف:م) 

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  م  فمإ    تماسب بكةت فماس  ن  مكاس  س  ؛ 

 من ة  مك كد مبف ماأكسى ماسب بكة  مإ    ت م  ف ماس  ن  مم فركد تم كذر   كاسب بكةت ف

 كاس  س  مبفمن ة  م خرل.

 سرغـمبفمبكافق ماسب بكة تماس  ثمة ىمتا  رمةنكافمذذ ماأ    مة ىمدراراتم  
مفلم م ك ر ماأكسى ماسب بكة  مإ     م ف م  ةظ م  ماسب س   ماأكراؽ مفل اا ت ب ر

لمدر  مبكافقته م ك رمة ىمإ    مذذاماس  اؿمبق رن م  سب بكة مبتك طه م مك  ست س
 اس  ن  مكاس  س  .

ددم ر عمذسؾممإسىم فماسب بكة ماأكسىم ك رمإسب ب نمكبعرف م بدلمتا  رمةنكافمذذاماس  اؿم
مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .
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 (5-5جدول )

 اإلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى قرارات االسحثمار فً األوراق انمانية جوقيثجذهيم اإلدصاء انوصفً واالسحنحاجً ألثر 

-One االَذراف انًعُبرٌ انًزىضظ انذطبثٍ 
way 

anova 

k.w  

 اخزجبر  انًمبرَخ انًزعذدح

Mct 
 

 انطؤال

ل
ذو

ج
ان

 

 p-value p-value 3و 2و 1و اإلجًبنٍ 3و 2و 1و اإلجًبنٍ

 3< و2، و 1و 61666 61661 61764 61767 61662 61761 3187 4146 4148 4123 3 بضجٍ عٍ انزُجؤاد  انًبنُخرىلُذ اإلفصبح  انًذ

 3، و 1< و 2و 61666 61666 61675 61692 11117 61911 3176 4151 3138 3197 113 اإلفصبح انرثع  ضُىٌ

 الرىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61672 61113 61764 61843 61845 61861 3179 4111 3171 3196 213 اإلفصبح انُصف ضُىٌ

 3، و 2< و 1و 61662 61665 61739 61972 61598 61852 3168 4 4143 3197 313 اإلفصبح انطُىٌ

 
 انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ ( 1و

 ثبنًُطمخ انشرلُخ

 ثجبيعخ ثُغبزٌ َم(أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ وانزًى 2و

ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح انرلبثخ ىٌ )انًطجهىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىانًذبضج3و

 عهً انًصبرف وانُمذ(
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اإلحصاء الوصفي:ألثر دقة اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية عمى قرارات  5-5-4-10

 االستثمار في األوراق المالية: 

م  س د م ماسبش رك ف مإ    ت م)تظهر م)6-5كؿ مردـ مبف ماأ     مة ى ما فة حم4( مدد  ما م  )

م) مردـ مإسى ما  ماسب س   ماستن  ات مةف مت ر  م13-4اسبة   ل م ك مفترة مت  ؽ ماستل ماستن  ات م ا )

ةفمتا  رمدد ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتمم اا ت  نا تب رةممااكتت بام م  س زاماس  نلمبفم

م ما ةة اسب س   ماستة   ت منت    م  س دكؿت  ف ماسكاردة مم    ماسبتك ط س ب عمما  ب سل ف

مماسب بكة تم:

م  فم)ماسبتك طما  ب سلمس ب عماسب بكة تم تراكحم-  ممممممامم(9-4(مس   اؿمردـم)4016ب 

(م امدد ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  م4س   اؿمردـم)مم(409ام مك)مانخف عماسبخ طرة

ة ىمتا  رمةن ك فمذذ م شدةممفقكفا  فم نهـم كم      تماسبش رك فمب م عنلم فماات   ماسع ـما م

ماأ    مة ىممدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

(م مام1-4(مس   اؿمردـم)3099 تراكحماسبتك طماسة   لما  ب سلمس ب عماسب بكة تمب   ف)م-

ب م عنلمة س  ماستقن  ام مم(م ااسةن ة 2-4(مس   اؿمردـم)3073انخف عمبعدؿماسرفعماسب سلما ك)

م م     تماسبش رك ف ماسع ـ ماات    م كم  ف م نهـ مة ىمما  ف ماأ     مذذ  مةن ك ف متا  ر مة ى فقكف

 .دراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  

اإلحصاء االستداللي )االستنتاجي( : أثر دقة اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات  5-5-4-11 

 مار في األوراق المالية:المالية عمى قرارات االستث

(مبفمh'rush'al-wallis(مكاخت  رم)one-way anovaتـماخت  رمتة  ؿماست   فماأة دمم)

(م  نتماسنت   م فم6-5)ةمكب مذكمبكضتم  س دكؿمردـممخ ؿمةرعمد ـمكؿم  اؿمة ىمةد
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م عنلمةدـمك كدماخت ف تم5(م ك رمبفمب تكلماسداس ماسبعنك  مP-Valueد ب م) %م مب 

اتمداس مإةة    م  فماسب بكة تماسبخت ف مسكؿم  اؿمبفمذذ ماأ     م   ت ن اماأ    مذ

-P(مة ثم  نتماسنت   م فمد ب مم)1304 مم1204 مم1004 مم904 مم504 مم304 مم4ردـم)

Valueمب م عنلمك كدمفركد تمذاتمداس مإةة    م5(م دؿمبفمب تكلماسداس ماسبعنك  م%

م(.6-5 بكة تمسهذ ماأ    م مكب مذكمب  فم  س دكؿمردـم)ف ب م  فمبتك ط تماسب

ايتبارات المقارنات المتعددة : ألثر دقة اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات  5-5-4-12

 المالية عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية :

ماس  ث  ماسب بكة ت مفل مإ    تماسبش رك ف م  ف ماسبق رن تماسبخت ف  ماخت  رات ف ب مم ز راا

م  س دكؿمردـم) ماخت ف تم6-5 تع ؽم  أ    ماسكاردة (م م   ت ن اماأ    ماستلمامتك دم ه 

م:است س   كذر  م  ةظم

 ((مك ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةم)62،0362;-7،2-2اأ    مردـمMCTمسكةظ:م) 

 ةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  ؛م 

 م ماأكسىمك كد مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماس  س   ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   فركد ت

 كاس  ن  مبفمن ة  م خرل؛

 مدراراتم مة ى ماأ     مذذ  مةن ك ف متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف   سرغـ

اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س   م  ةظمإفمإ    تماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمفلم

مبق رن ممبتك طه  ماأ     مذذ  مةن ك ف مإ     مة ى م ك ر مبكافق ته  مدر   مك  ست سل  

   سب بكة ماس  س  .
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كبعرف م بدلمتا  رمةن ك فمذذ مم نماسب بكةت فماأكسىمكاس  ن  م ك رمإسب بمإسىددم ر عمذسؾم

ماأ    مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .

 (مك م0262 مم0162 مم262اأ    مردـم)(ز رااماخت  رماسبق رن ماسبتعددةمMCTمسكةظم)

  ف:م

 .ةدـمك كدمفركد تم كذر  مفلمإ    تماسب بكةت فماس  ن  مكاس  س  م 

 ماس  ن  م مكاسب بكةت ف من ة   مبف ماأكسى ماسب بكة  مإ    ت م  ف م كذر   مفركد ت ك كد

 كاس  س  مبفمن ة  م خرل؛م.

 مة متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت مبكافق  مبف مدراراتم  سرغـ مة ى ماأ     مذذ  ن ك ف

اا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  م م  ةظم فمإ    تماسب بكة ماأكسىم ك رمفلمبتك طه م م

ماس  ن  م م  سب بكة  مبق رن  ماأ     م ك رمة ىمإ    مةن ك فمذذ  مبكافقته  ك  ست سلمدر  

 كاس  س  .

ف مسبدلمتا  رمةن ك فمذذ ماأ    مكبعرمم نم فماسب بكة ماأكسىم ك رمإسب بإسىممكددم ر عمذسؾم

مة ىمدراراتماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  .
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 (6-5جدول )

 اإلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى قرارات االسحثمار فً األوراق انمانية دقةجذهيم اإلدصاء انوصفً واالسحنحاجً ألثر 
 One-way االَذراف انًعُبرٌ انًزىضظ انذطبثٍ 

anova 
k.w  

 اخزجبر  انًمبرَخ انًزعذدح

Mct  

 انطؤال

ل
ذو

ج
ان

 

 p-value p-value 3و 2و 1و اإلجًبنٍ 3و 2و 1و اإلجًبنٍ

 3< و 2، و1و 61666 61666 61781 61716 61676 61869 3166 4135 4143 4169 4 دلخ اإلفصبح  انًذبضجٍ عٍ انزُجؤاد  انًبنُخ

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ  61186 61191 61741 61875 61814 61817 3179 3189 4119 3192 114 ضُئخيذزىي  يعهىيبد  رُجؤَخ  يًثالً ألخجبر  

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61858 61822 61675 61626 61766 61657 3176 3168 3176 3173 214 انصُبعخ  عبنُخ انزمُُخ

 3، و 2< و 1و 61613 61667 61689 61641 61681 61682 3182 3154 4124 3186 314 لهخ  يهكُخ  انًذَرٍَ  نألضهى

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61684 61664 61689 61641 61681 61682 3189 3176 4119 3191 414 زَبدح  عًر انشركخ

 3< و 2، و 1و 61616 61669 61751 61647 61676 61725 3197 4143 4143 4125 514 رطجُم  انشركخ  فٍ ثىرصخ  األوراق  انًبنُخ

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61541 61624 61769 61787 61921 61866 4165 4122 4165 4111 614 لهخ  َطجخ  انمروض  فٍ انهُكم  انزًىَهٍ

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61287 61277 61788 61683 61746 61741 4163 4124 3195 4169 714 دلخ  انزُجؤاد  انًبنُخ  انزٍ  لبيذ اإلدارح  ثئعذادهب  فٍ فزراد ضبثمخ 

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61121 61124 61784 61722 61658 61743 3192 4168 4133 4167 814 انثجبد  انُطجٍ  نألرثبح

 3< و 2، و 1و 61619 61616 61798 61732 61598 61759 3189 4127 4143 4116 914 اَخفبض انًخبطرح 

 3، و 2< و 1و 61623 61626 61843 61763 61591 61788 3179 3197 4138 3199 1614 لصر فزرح  انزُجؤ

 الَىجذ اخزالفبد جىهرَخ 61678 61754 61866 61966 61928 61886 3174 3139 3181 3181 1114 اَخفبض يعذل  انرفع  انًبنٍ

 3< و 2، و 1و 61666 61666 61768 61789 61681 61824 3171 4135 4148 4113 1214 يراجعخ  دطبثبد  انشركخ يٍ لجم يكبرت كجُرح

 3، و 2< و 1و 61664 61664 61815 61944 61746 61894 3165 3168 4138 3182 1314 انزُجؤاد  انزٍ  رطجك  فزرح  أو ربرَخ  االكززبة

 انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ ( ثبنًُطمخ انشرلُخ 1و

 خ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ وانزًىَم( ثجبيعخ ثُغبزٌأعضبء هُئ 2و

 ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(ى)انًطجه ٌانخبرجى ٌىوانًراجعٌ جىانًذبض3و



 

 

 اخحبار انفرضيات:  5-6

ايتبار الفرضية الرييسية األولى لمدراسة " يؤثر شكل اإلفصاح المحاسبي عن  6-1-.

 لمالية تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".التنبؤات ا

كس ب عممة(مسكؿمب بكة مة ىمةد7-5(ماسكاردةم  س دكؿمردـم)T-Testت  فمنت   ماخت  رم)

(مس ب عماأ    ماسخ ة م هذ ماسفرض  م دؿمبفمب تكلمداس مPVاسب بكة تم م فمد ب م)

مرض  ماسر     ماأكسىمس درا  .%مكة  رمتـمد كؿماسف5بعنك  م

 (7-5جدول رقم )

( نهكشف عن جأثير شكم اإلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى T-Testاخحبار )

 قرارات االسحثمار فً األوراق انمانية

انمحوسط  انعدد انمجموعة

 انمرجخ

االنذراف 

 انمعياري

فرق بين 

 انمحوسطين

 T (PV)قيمة 

انزجبرَخ ، انًطزثًروٌ) انًصبرف 

 شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ (

21 4043 00746 1043 80771 00000 

أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ 

 وانزًىَم(

37 4041 00599 1041 140271 00000 

ٌ ىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىانًذبضج

ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح ى)انًطجه

 انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(

38 3082 00609 0082 80261 00000 

 00000 160576 1018 00696 4018 96 يجًىع جًُع انًجًىعبد
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ايتبار الفرضية الرييسية الثانية لمدراسة "تؤثر نوعية اإلفصاح المحاسبي عمى  6-2-.

 التنبؤات المالية تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".

منت ماخت  ر)ت  ف    T-Test(م م  س دكؿ ماسكاردة مةد5-8( مة ى مب بكة  مسكؿ كس ب عممة(

(مس ب عماأ    ماسخ ة م هذ ماسفرض  م دؿمبفمب تكلماسداس مPVاسب بكة تمم فمد ب م)

م%مكة  رم تـمد كؿماسفرض  ماسر     ماس  ن  مس درا  .5اسبعنك  م

 (8-5جدول )

إلفصاح انمذاسبً عن انحنبؤات انمانية عهى ( نهكشف عن جأثير نوعية اT-Testاخحبار )

 قرارات االسحثمار فً األوراق انمانية

انمحوسط  انعدد انمجموعة

 انمرجخ

االنذراف 

 انمعياري

فرق بين 

 انمحوسطين

 T (PV)قيمة 

انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، 

 شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ (

21 4443 04676 1443 94682 04000 

بء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ أعض

 وانزًىَم(

37 4430 04740 1430 104659 04000 

ٌ ىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىانًذبضج

ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح هى)انًطج

 انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(

38 3487 04623 0487 84598 04000 

 04000 154830 1416 04716 4416 96 مجموع جميع انمجموعات

ايتبار الفرضية الرييسية الثالثة لمدراسة " يؤثر توقيت اإلفصاح المحاسبي عن  5-6-3

 التنبؤات المالية تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".

كس ب عممة(مسكؿمب بكة مة ىمةد9-5(ماسكاردةم  س دكؿمردـم)T-Testت  فمنت   ماخت  رم)

(مس ب عماأ    ماسخ ة م هذ ماسفرض  م دؿمبفمب تكلماسداس مPV م)اسب بكة تم م فمد ب

م%مك  ست سلم تـمد كؿماسفرض  ماسر     ماس  س  مس درا  .5اسبعنك  م
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 (9-5جدول )

( لمكشف عن تأثير توقيت اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية عمى T-Testايتبار )

 قرارات االستثمار في األوراق المالية

انمحوسط  انعدد وعةانمجم

 انمرجخ

االنذراف 

 انمعياري

فرق بين 

 انمحوسطين

 T (PV)قيمة 

انًطزثًروٌ) انًصبرف انزجبرَخ ، 

 شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ (

21 4448 04602 1448 114245 04000 

أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ 

 وانزًىَم(

37 4446 04767 1446 114571 04000 

ٌ ىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىضجانًذب

ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح ى)انًطجه

 انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(

38 3487 04704 0487 74603 04000 

 04000 154834 1423 04761 4423 96 مجموع جميع انمجموعات

م ايتبار الفرضية الرييسية الرابعة لمدراسة " تؤثر دقة التنبؤات المالية التي تقو  5-6-4

 اإلدارة بععدادىا تأثيرًا جوىريًا موجبًا عمى قرارات االستثمار في األوراق المالية".

كس ب عماسب بكة تممة(مسكؿمة ىمةد10-5(ماسكاردةم  س دكؿم)T-Testت  فمنت   ماخت  رم)

م) م فمد ب   PVماسبعنك  م م دؿمبفمب تكلماسداس  ماسفرض   م هذ  ماسخ ة  ماأ     مس ب ع )

مكؿماسفرض  ماسر     ماسرا ع مس درا  .%مة  رم تـمد 5

م

م

م

م

م
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 (10-5جدول )

( لمكشف عن تأثير اإلفصاح المحاسبي عن التنبؤات المالية عمى قرارات T-Testايتبار )

 االستثمار في األوراق المالية

انمحوسط  انعدد انمجموعة

 انمرجخ

االنذراف 

 انمعياري

فرق بين 

 انمحوسطين

 T (PV)قيمة 

صبرف انزجبرَخ ، انًطزثًروٌ) انً

 شركبد انزأيٍُ ، انضًبٌ االجزًبعٍ (

21 4443 04676 1443 94682 04000 

أعضبء هُئخ انزذرَص )ألطبو انًذبضجخ 

 وانزًىَم(

37 4435 04716 1435 114488 04000 

ٌ ىٌ انخبرجىٌ وانًراجعىانًذبضج

ٌ ثطىق انًبل انهُجٍ وإدارح ى)انًطجه

 انرلبثخ عهً انًصبرف وانُمذ(

38 3466 04781 0466 54195 04000 

 04000 134249 1409 04809 4496 96 مجموع جميع انمجموعات

 االستقراء:  5-7

 تضتمبفمبق رن ماا تنت   تماسعب   مس درا  م)منت   ماستة   تما ةة    (م   تنت   ته م

ك ذسؾمتككفماسنظر  م)اسفرض  ت(م متط  ؽمكؿمبفماا تنت   تماسنظر  مكاسعب   مس درا   م

ماسدرا  مددم ض فتمدس  نمةب   نمبفمكادعماس    ماسبة   م   دم د   تماسدرا  مك ض ؼمإس ه .

 النتايج والتوصيات:  5-8

مبفمخ ؿمتة  ؿماس   ن تماس   ق متـماسكةكؿمإسىم:م

 نتايج الدراسة:  5-8-1

مبف ماسعد د مإسى ماستكةؿ متـ ماسدرا   مس   ن ت ما ةة  ل ماستة  ؿ مخ ؿ م بكفممبف اسنت   

مإن  زذ مف ب م  ل:م
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  م  ك د ب  مكسد هـمخ رةمم فمة ىمتاذ ؿمة بلمبن  بكمإفمبعظـماسب ت    فمة ة

ك ك رمم %مة ة  فمة ىمدر  ماسدكتكرا مكاسب   ت ر0969فمبنهـمب من  ترممإة ثم

م مبف61;2بف ماسب  ؿ مذذا مفل مخ راتهـ مة ن م01مإسىم%7 مإ ب سل مبف  نكات

 مم ضفلمإبك ن  مااةتب دمة ىمإ    تهـماسبخت ف م؛ماسدرا   ماأبرماسذ

 فمإ    تماسب ت    فمس فرض  تماسر     م ت  فمنت   ماستة  ؿما ةة  لماسكةفلم

(م2632ة ثم قعماسبتك طماسة   لم  فم)م كاسفرة  متش رمإسىماسبكافق م شدةمكاسبكافق 

 (م؛م2672 مك)

 خت  رمتة  ؿماست   فماأة دممم)ت  فمنت   ماستة   تما ةة اماا تنت  لماone-

way Anova(مكاخت  رم)K.WمOne-Way بكضتم  س داكؿما ةة    ممذك(مكب

م) مد ب  م ف م  مP-Valueاس   ق  ماسبعنك   مبفمب تكلماسداس  م دؿ مبفم7( %مأك ر

نةؼماأ    مب م عنلم فمذن ؾمفركد تمذاتمداس مإةة    مف ب م  فمبتك ط تم

بفمذذ ماأ    م م   ت ن اماأ    ماستلمتـما ش رةمإس ه مف ب ماسب بكة تمسكؿم  اؿم

   ؽ؛

 ماسب بكة تم مفل ماسبش رك ف مإ    ت م  ف ماسبخت ف  ماسبق رن ت ماخت  ر منت    ت  ف

م م مكاا تنت  ل ماسكةفل ما ةة ا م  داكؿ ماسكاردة م  أ     م تع ؽ مف ب  اس  ث 

   م  ةظم ز رااماخت  رماسبق رن م   ت ن اماأ    ماستلمامتك دم ه ماخت ف تم كذرم

م  فمإ    تماسب بكة تماس    مم اسبتعددة ك فمةدـم كمك كدمفركد تم كذر  مف ب 

 تخت ؼمبفم  اؿمإسىمآخر؛م
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 مذذ م مةن ك ف متا  ر ماسب بكة تماس  ث مبكافق  مبف م  سرغـ ما ةة     ماسنت    ت  ف

م  م  ماسب س   مفلماأكراؽ مة ىمدراراتماا ت ب ر  ةظماخت ؼماسب بكة تماأ    

 در  مبكافق ته مبفم  اؿمإسىمآخر؛اخت ؼمماس  ثمفلمبتك ط ته  مك  ست سلم

 مشكؿم مبف مكؿ متا  ر مة ى ماس  ث ماسب بكة ت ماتف ؽ من ةظ منت    مبف م  ؽ بب 

مبك   نم كنكة  مكتكد تمكدد ما فة حماسبة   لمةفماستن  اتماسب س  متا  رانم كذر  ن

 رمفلماأكراؽماسب س  .ة ىمدراراتماا ت ب 

 التوصيات: يوصي الباحث باآلتي:  5-8-2

 ماس   لم   فة حماسبة   لمةفم م  كؽماسب ؿ ماسبق دة ماسشرك تماس      مد  ـ ضركرة

تن  اته ماسب س  م كخ ة مت ؾماستن  اتماسبتع ق م  ععماس نكدماسه ب مذاتماستا  رمة ىم

مة فلماسب  ع تم دراراتماا ت ب ر مإ ب سلماسر تم مة فلماسدخؿ ممكسعؿم ذبه   

 بعدؿماسع  دمة ىماس هـم مز  دةماسقدرةما نت    مإس .

   ماستن  اتماسب س ماسعبؿمة ىمإةدارمإرش داتمبة     م شافمك ف  مإةداد م ضركرة

ـماكتةد دماسك   ؿمكاأشك ؿماسبخت ف مسصفة حماسبة   لمةفمت ؾماستن  اتم ب م ت 

 بعماس    ماسبة   .

 د  ـمنق   ماسبة    فمكاسبرا ع فماس     فم  ةت  رذ ماسنق   ماسبنكطم ه مإةدادممضركرة

ماستن  اتم مةف ماسبة   ل ما فة ح مةف مبع  ر م زةداد ماسبة    ماسبة      اسبع   ر

 اسب س  .

 ماستن  اتم مةف ماسبة   ل ما فة ح مب  ؿ مفل ماسدرا  ت مبف ماسبز د مإ راا ضركرة

اسةعك  تمكاسعراد ؿماستلمتكا رمبكضكعما فة حماسب س   مبعمبة كس ماستعرؼمة ىم

 ب م   رم    مة ىمدراراتماا ت ب ر.م اسبة   لمةفماستن  اتماسب س  
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م

م

م

م

م

م

م

م

م



 

 139 

 املراجع
 أوالً : املراجع انعربيت:

  ػػػكمط سػػػبم م ةبػػػدممبةبػػػدم ةبػػػدم ماد ػػػ سممد بػػػ ماسبع كبػػػ تماسبضػػػ ف ماسن ت ػػػ مةػػػفمم -

غ ػػػػرمبنشػػػػكرةم   بعػػػػ مماسبنشػػػػكرةممس شػػػػرك تماسب ػػػػ ذب مام ر ػػػػ س مدكتػػػػكرا استن ػػػػ اتمم

م301 مصم1989اسق ذرة

  كمنة رم مبةبدم مكبن رممسطفلم اماسعكابػؿمماسبػ  رةممفػلمتػاخ رممإةػدارمماسقػكا ـم -

ما دار ػ م ماسب  ػد  ماسعػددم25اسب س  ماس نك  مس شرك تمماأردن  ما مدرا  تمفػلماسع ػـك

م.مم1998اس  نل 

 ػػػرماسق ػػػ سممكا فةػػػ حمماسبة  ػػػ لممةػػػفم دم مكس ػػػدممة ػػػفممة ػػػدمماسػػػكارثم مام ةبػػػ -

اأدكاتماسب س ػػ مة ػػىمترشػػ دممدػػراراتمب ػػتخدبلمماسقػػكا ـماسب س ػػ مام مر ػػ س مب   ػػت رم

م72-م71 صمص2011غ رمبنشكرةم م  بع ممة فممشبسم م

تن ػػ اتمماستركػػ كمم متهػػ نلممة بػػ فمراؼماو امبعكدػػ تمما فةػػ حمماسبة  ػػ لممةػػفماس -

اسب س ػػػ م  سشػػػرك تمماسب ػػػػ ذب ماس    ػػػ ما مر ػػػػ س ممب   ػػػت رممغ ػػػػرمبنشػػػكرةم م  بعػػػػ مم

م61 ص2011 نغ زم م

استرذكنلم كس دمة دماسن ػلممبػ  دم مامبػدلممإبك ن ػ ممإسػزاـمماسشػرك تمما فةػ حمةػفم -

خضػػػ ةه ممس فةػػػصممةػػػػفمطر ػػػؽماسبرا ػػػعمماسخػػػ ر لما مدرا ػػػػ مم تن  اتهػػػ مماسب س ػػػ ممكا 

م3 ص2008 م  بع مم نغ زمم ممةر  س ممب   ت رمغ رمبنشكرممتط  ق  م 
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.ماس  ػػػػر مام ة ػػػػلم ػػػػفمة ػػػػلم مامماسع دػػػػ مم ػػػػ فمتكد ػػػػتما ةػػػػ فممةػػػػفماسبع كبػػػػ تم -

 م47كخةػػ  صمماسشػػرك تمماسب ػػ ذب مماس ػػعكد  م مب  ػػ مما دارةمماسع بػػ م مماسب  ػػد

مم.2007اسعددماس  نل 

دػ ماسبةتػكلمما ة بػلامكدسصفةػ حمم.ماس كذرمم مة لممبةبػدم امدرا ػ ممتة    ػ مم -

 مب  ػ مماست ػػ رةممكاستبك ػؿم مك  ػػ مماست ػػ رةم م  بعػ مطنطػػ م ماسب ةػؽمماس ػػ نل ماسعػػددمم

مم15 ص1991اأكؿ 

اسة ػػػزافم م  ػػػ ب مم ػػػفمفهػػػدم ماما ػػػرما فةػػػ حممةػػػفماستن ػػػ اتمماسب س ػػػ ممفػػػلمدػػػراراتمم -

م47ا دارةمماسع بػ م اسب  ػدمماا ت ب رمفلماأكراؽماسب س  مبعمدرا  متط  ق  ما مب   

م282 ص2007 ماسعددمماس  سثم م

اسخط بم مخ سدم ماما فة حمماسبة   لممفلماستق ر رمماسب س  ممس شرك تمماسب  ذب مم -

(مام مب  ػػػ مم  بعػػػ ممدبشػػػؽم م1اأردن ػػػ مفػػػلمظػػػؿممبع ػػػ رماسبة  ػػػ  مماسػػػدكسلمردػػػـم)

 م154 ص2006 ماسعددماس  نل مم18ب  دم

 رمما فة حمةفممتن ػ اتمماأر ػ حممة ػىمم بةبدمة دماسق درم ماماسد  طلم مبةبدمم -

 ماسب  ػػػ مماسبةػػػر  مس درا ػػػػ تمم تق ػػػ ـم  ػػػهـماسشػػػرك تماسب ػػػ ذب ما مدرا ػػػػ ماخت  ر ػػػ

م2006 ماسعػػػددماس ػػػػ نلم مم26است  ر ػػػ م مك  ػػػ ماست ػػػ رةمم  بعػػػ ماسبنةػػػكرةم ماسب  ػػػدم

م283 ص

نترن ػتممكةككبػ مم  لممة ػرمااسرش دمم مببػدكحمةػ دؽممبةبػدم ما فةػ حمماسبة  ػ -

م23اسشرك تم مدرا  منظر  ممكب دان  م مب   ماس ةكثمماست  ر  مماسبع ةرةم ماسب  د

 م3 ص2009 ماسعددماأكؿم م



 

 141 

اسشر ؼم مبةػطفىممبةبػدم ماماسبعػ   رمماسع ب ػ مم ةػدادمماسب زان ػ تمماستقد ر ػ مام م -

مم.1993ر  س ممب   ت رممغ رمبنشكرةم م  بع مم نغ زمم م

اسشػػػػػه  لم مةز ػػػػػزمةػػػػػكعممراؼماوم مامبػػػػػدلمتػػػػػكافرممبتط  ػػػػػ تممدس ػػػػػؿما فةػػػػػ حمم -

اسةػػ درمةػػفم ػػكؽمماأكراؽماسب س ػػ مماس   ػػلمم  ستقػػ ر رمماسب س ػػ مماسبنشػػكرةم  سشػػرك تم

 م19 ص2009اس     م مر  س مب   ت رممغ رمبنشكرةم م  بع مم نغ زم م

)ماسنظر ػػػ ممممم حماسبة  ػػػ لماسةػػػ  فم مبةبػػػدمم ػػػب رممكآخػػػركفم مماسق ػػػ سممكا فةػػػ -

 47 ص1995كاستط  ؽ(مم مما  كندر  م ماسدارماس  بع  م 

.اسعرادػػػػػلم مةرادػػػػػلم ماما فةػػػػػ حمماسبة  ػػػػػ لممةػػػػػفمتن ػػػػػ اتمما دارةممفػػػػػلماستقػػػػػ ر رمم -

اسخ ر  ػػػ ممس شػػػرك مام مب  ػػػ مماسبة  ػػػ  مكا دارةمكاستػػػاب فم مك  ػػػ مماست ػػػ رةم م  بعػػػ مم

م.م1989 م38اسق ذرةم ماسعددم

اسع ػػػكؿم مة ػػػدمماسبػػػنعـممةطػػػ م مدكرما فةػػػ حمماسبة  ػػػ لممفػػػلمدةػػػـممنظػػػ ـماسرد  ػػػ مم -

مم كاسب ػػػػػ اس مفػػػػػلماسشػػػػػرك تماسب ػػػػػ ذب مماسع بػػػػػ مم مدطػػػػػ عممغػػػػػزةم مف  ػػػػػط فم مر ػػػػػ س

 25-2 مصمصم2008ب   ت رمغ رمبنشكرةم ماس  بع مما   ب  مغزةم 

 ػػػػ   ماسبخت فػػػػ مسعقػػػػكدمم ػػػػرماستط  قػػػػ تماسبة  اسفضػػػػ لم مخ سػػػػدمز ػػػػدافمة ػػػػدماس ػػػػ ـم ما -

اا ػػػت   رمة ػػػىمدػػػراراتماا ػػػت ب رم  سشػػػرك تماسب ػػػ ذب ماس    ػػػ ا مر ػػػ س ممب   ػػػت رمم

م.م2013غ رمبنشكرةم م  بع مم نغ زم م

اسفضػػ ؿم مةبػػػزةمبةبػػدمبةبػػػكدم ام ذب ػػػ ماستخةػػصماسبهنػػػلمس برا ػػعماسخػػػ ر لمفػػػلم -

  بع مم نغ زم ممتة  فمتقد رمبخ طرماسبرا ع ام مر  س ممب   ت رممغ رمبنشكرةم 

م.م2014
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اسفػػكسل مف  قػػ مم ػػ  رممة ػػفممبةبػػدم اممااخت فػػ تمماسن ػػ   مفػػلمدر ػػ مما فةػػ حم -

ااخت ػػ رمم ػػ فمماسشػػرك تمماسب ػػ   مفػػلم كرةػػ مماأكراؽماسب س ػػ مك  رذػػ مة ػػىمتك فػػ مم

 م30 ص2005ر سماسب ؿام مر  س مب   ت رمغ رمبنشكرةم م  بع مما  كندر  م م

ة فمبةبدم ما رمما فة حماسبة   لممفػلمماسقػكا ـماسفتر ػ ممة ػىماسق ضلم مة د مم -

  ػػع رمماأ ػػهـممفػػلماس كرةػػ مفػػلمبةػػر ممر ػػ س مب   ػػت رمغ ػػرممبنشػػكرةم م  بعػػ مم

 م59 ص2005اسزد ز ؽم م

 كخر صم مف طب م مامتق  ـمف ة   ماسب زان  تماستقد ر  مكاداةممس تخطػ طممكاسرد  ػ مام م -

رك تماسب  ذب ماس     م مر  س مب   ت رمغ ػرمبنشػكرةم ممدرا  ما تط ة  ممة ىماسش

 م.1993 ك د ب  ماسدرا  تماسع   م 

ةبػػػ دم مطػػػ رؽممة ػػػدماسعػػػ ؿم ماماستقػػػ ر رمماسب س ػػػ ماماسػػػدارمماس  بع ػػػ م ما  ػػػكندر  م م -

 م.2006

.مدرد ػػر م بػػؿمةػػ حم مامدرا ػػ متة    ػػ ممس ددػػ ماسن ػػ   ممستن ػػ اتمما دارةمم  أر ػػ حمم -

بػػػؿمماسبةػػػددةمام مدرا ػػػ متط  ق ػػػ م مب  ػػػ مماسبة  ػػػ  مكا دارةممكاستػػػاب ف مك  ػػػ ممكاسعكا

مم.2000 مم55است  رةم م  بع مماسق ذرة اسعدد

دسػػكؿم مبةبػػكدم ػػع دم مامدكرما فةػػ حممةػػفمماستن ػػ اتماسب س ػػ ممفػػلمترشػػ دممدػػراراتمم -

  ػػػت رمماا ػػػت ب رمفػػػلم ػػػكؽمف  ػػػط فممسػػػألكراؽماسب س ػػػ مدرا ػػػ متط  ق ػػػ مام ر ػػػ س مب 

م42 ص2010غ رمبنشكرةم ماس  بع مما   ب  مغزةم 

.م   لم م  رلم بػ فم مامدكرماسبرا ػعممفػلمتة ػ فمماسبةتػكلمما خ ػ رمممستن ػ اتمم -

اأر ػػ حمماسبنشػػكرةما ماسب  ػػ مماسع ب ػػ ممس دتةػػ دمكاست ػػ رةم مك  ػػ مماست ػػ رةم م  بعػػ مم

م.م1987ة فمشبسم ماسعددمماس  نل م
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 ػػدماسةب ػػدم ماماسبشػػك تماسبة  ػػ   مفػػلمإةػػدادمماسقػػكا ـماسب س ػػ مم.طػػ ةكفم مبةبػػدممة -

اسب تق    ا مب   ممك   ماست ػ رةمس  ةػكثمماسع ب ػ  مك  ػ ماست ػ رةم م  بعػ ما  ػكندر  م

مم13 ص2003 ماسب  دماأر عكفم ماسعددماس  نل م

 مة شػػكرم مة بػػ فمز ػػ دم مبػػدلماستػػزاـمماسشػػرك تمماسةػػن ة  مماسب ػػ ذب مماسف  ػػط ن  -

 بتط  ػػػ تمما فةػػػ حماسبة  ػػػ لممفػػػلممدكا بهػػػ مماسب س ػػػ ممكفقػػػ نممس بع ػػػ رمماسبة  ػػػ لمم

(م مر ػػػػ س مب   ػػػػت رممغ ػػػػرمبنشػػػػكرةم ماس  بعػػػػ مما  ػػػػ ب  ممغػػػػزة م1اسػػػػدكسلمردػػػػـم)

 27-25-23-22 مص2008

ة د م مإ ب فممبةبدماس ع دمم ػ ب م مامإطػ رممبة  ػ لممسصفةػ حممةػفمماستن ػ اتم -

سب س ػػ مفػػلم بهكر ػػ ممبةػػرماسعر  ػػ ما ممدرا ػػ متط  ق ػػ م مر ػػ س مفػػلم ػػكؽماأكراؽما

مم126-64-46 ص2006دكتكرا ممغ رمبنشكرةم م  بع ممة فمشبسم م

 مبةبػػدممةػػ ستمكآخػػركفم اما فةػػ حممةػػفماسبع كبػػ تماسبة  ػػ   ممفػػلمظػػؿمم فكك ػػ -

م غ ػ بمم ػكؽماأكراؽماسب س ػ مام مب  ػ ماس ةػػكثماادتةػ د  م مبركػزمم ةػكثمماسع ػػـك

مادتة د  م نغ زم ماسب  دمماس  دسمةشرم ماسعددمماأكؿ.ا

فلمممفسطفلم م ب فماس  دمبةبدم مامبدخؿمكبلممستطك رممدكرماسبة    فمماسة  د   -

تة ػػػ فم ػػػكدةمكددػػػ مماستن ػػػ اتممكاستكدعػػػػ تمماسب س ػػػ ممكا فةػػػ حممةنهػػػ ممفػػػلمضػػػػكام

 ر   ػ م مك  ػ ماست ػ رةمكتم بع   رماسبرا ع ممكخدب تمإ داامماسر ممام ممدرا  ماخت  ر 

مم24 ص1999 م نلمم ك ؼم م  بع مماسق ذرةم ماسب  دماأكؿم 

سطفػػػػلم م بػػػػ فمماس ػػػػ دمم ةبػػػػدم منظر ػػػػ مماسبة  ػػػػ  ممامبنظػػػػكرمماستكافػػػػؽماسػػػػدكسلام م -

 م490-489 مصمص2005ا  كندر  م ماسدارماس  بع  م م
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ا عػػػػ مماأداامسطفػػػلم م بػػػػ فماس ػػػػ دم ةبػػػدم مماماستة  ػػػػؿماسبػػػػ سلمأغػػػراعمتق ػػػػ ـممكبرم -

م.م2007كاا ت ب رمفلماس كرة ما ماسدارماس  بع  ما  كندر   م

سطفلم م ب فماس  دم ةبدم مامة دػ مماسبةتػكلمماسبع كبػ تلممس قػكا ـماسب س ػ ممكتقػ ر رم -

اسبرا عػػػػػػػ مم كفػػػػػػػ اةمم ػػػػػػػكؽمماأكراؽماسب س ػػػػػػػ مام ما  ػػػػػػػكندر   مماسػػػػػػػدارماس  بع ػػػػػػػ م م

مم116 ص2009

اسنظػػػرمممس بب ر ػػػ تمماسبهن ػػػ ماسبة  ػػػ   ممفػػػلمب ػػػ اتمممبطػػػرم مبةبػػػدم ماستاةػػػ ؿ -

اسق ػػ سم كاسعػػرعمكا فةػػ حم ماسط عػػ مماأكسػػىم مدارممكا ػػؿممس نشػػرم م  بعػػ مماس تػػرام

مم332 ص2004 

 ك ػػؼم منػػ  لممن  ػػبم مامبػػدلمإسػػزاـمماسشػػرك تم   فةػػ حممةػػفمتن  اتهػػ مماسب س ػػ م -

ت  ر ػػػ  ممك  ػػػ مماست ػػػ رةم مككضػػػعمبع ػػػ رمبةػػػرمممسبرا عتهػػػ مام مب  ػػػ مماس ةػػػكثماس

م.م1997 ماسعددماأكؿ مم19  بع مماسزد ز ؽم ماسب  دم

  بع  مماسب بعمماسعر لممس بة    فماسق نكن فم)ماأردفم(. -

 .م2006(ممس ن مم134درارمماس  ن ماسشع   مماسع ب ممردـم) -

 .م2008(مس ن م436درارماس  ن ماسشع   مماسع ب مردـم) -

 تنظ ـممبهن مماسبة    ممفلمس    م.سم1973 م(ممس ن116اسق نكفمردـم) -

 اس كا تمماسبعبكؿمم ه ممفلم كؽماسب ؿماس   لم. -

 دس ؿما ترش دمممستط  ؽممبع   رمماسبة    ماسدكس  ممةفم كؽمماسب ؿماس   ل. -

 دس ؿما فة حمماسة درممةفم كؽماسب ؿمماس   ل. -
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 األخوة واألخوات ..

 عميكم  ورحمة اهلل وبركاتهبعد السالم 
 

 تحية طيبة وبعد..

اإلفصاح  المحاسبي عن التنبؤات المالية وأثره على  "  بإجراء دراسة بعنووا"" سعاد الناجي الشبلي"  تقوم الباحثة
سوواةمة الميبيوووة المدرجووة بسوووو  الموووا  " "دراسوووة تقبيقيووه عموووت الموووركات المقىىرارات اتسىىىتثمار فىىىي األوراة الماليىىىة

السوتكما   متقمبوات الحلوو  عموت درجوة الماجسوتير   وي  إشىرا    أ.د  مصىى    برىار محمىود  الميبي"" تحوت 
 المحاسبة. 

نأموو  موونكم  التكوورم   ووي المسوواعدة  عمووت لنجوواح  ةوواب الدراسووة  بااجابووة  عمووت قسووذمة  االسووتبيا"  المر وو . ةوواا  
م  البيانووات  المتحلوو  عميبووا  بلووورة  قجماليووة  حلوورا   التحموويالت  ااحلوواذية  الال مووة  ونؤكوود لكووم  اسووت دا

 لمدراسة  دو" اامارة للت ملدرةا.

 نشكر حسن تعاونكم  سلفا  

 والسالم  عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 أ.د  مصطفى  بكار حممود 

 

 

 

 

 

 

 جامعة  بنغازي

 كلية  االقتصاد
  االدراسة العلي

 قسم المحاسبة



 ستبيان:مشارك في اتلالجزء األول : معلومات عن ا

 في المران المناسب ()ضع عالمة 

 .....أخري : حددها  )       (برالوريوس   )       ( ماجستير درتوراه )       ( المؤهل العلمي

 )    ( سنة 01اكثر م"  )    (سنوات  01اق   01م"   )    ( سنوات 01اق   5م"  سنوات )   ( 5قق  م"  مدة الخبرة

 الوظي ة

 )     (  (المستثمرو" ) الملارف التجارية ، مركات التأمي" ، الضما" احجتماعي " مركات الوساقة المالية

 )    ( ) ققسام المحاسبة والتموي  (  سقعضاء ةيذة التدري

دارة الرقابة عمت الملارف والنقد   (  )    (المحاسبي" والمراجعيي" ال ارجيي" ) المسجمي" بسو  احورا  المالية وا 

 

  تبار الفرضيات :ال : تجميع البيانات الال مة الجزء الثاني في اتستبيان

قو   الرذيسووية  اتق" المتغيوور  بووي" للووت قى موودف  توا وو  قو ال توا وو   عمووت : السىىؤال األول
موجبووا  عمووت قوورارات االسووتثمار  ووي احورا  الماليووة والوو   جوةريووا   تووأثير رثؤ تووالتاليووة  الفرعيووة

  ي المكا" المناسب :( )بوضع عالمة 

رقووووووووووووووووووم  
 السؤا 

 
            السؤا 

 
مو   
 بمدة

 
 موا  

 
 محايد

 
لير 
 موا  

لير 
موا   
 بمدة

      مك  اا لاح المحاسبي ع" التنبؤات المالية 0

      اا لاح   ي لورة  رقم محدد 0-0
      اا لاح   ي لورة معمومات  ولفية 0-0
      اا لاح   ي لورة مدف 0-3
      ة  حد قدنت قو ققلتا لاح   ي لور  0-4
      اا لاح  ي لورة  نسبة مذوية 0-5

 مستوى الموافقة



 ااكرةا وبي" للت قى مدف توا   قوال توا   عميبا   ،لاا كا" ةنا  متغيرات  رعية ق رف مبمة لم يتم اامارة لليبا
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 بمدة
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لير 
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لير 
موا   
 بمدة

      نوعية اا لاح  المحاسبي ع" التنبؤات  المالية 0

      لا ي الربح قو )ال سارة( المتوقع 0-0
      تكمفة المبيعات  المتوقعة 0-0
      حلو  قويمة  احج  المتوقعة  0 0-3
      المتوقعة ةاحلو  المتداول 0-4
      لممكية  المتوقعةلجمالي  حقو  ا 0-5
      لا ي رقس  الما   العام  المتوقع 0-6
      االلت امات  قويمة  احج   المتوقعة 0-7
لا ي التد قات  النقدية  المتوقعة م" احنمقة   0-8

 الجارية
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لا ي  التد قات  النقدية المتوقعة م" احنمقة   0-9
 االستثمارية

     

ات النقدية  المتوقعة م"  احنمقة لا ي التد ق 0-01
 التمويمية

     

      مستقب  اللناعة  التي تعم   ببا المركة 0-00
      مستقب   النماق االقتلادى   ي ليبيا 0-00
      كمية اانتاج  المتوقعة 0-03
      كمية المبيعات  المتوقعة 0-04
      سعر  البيع  المتوقع 0-05
       قة التوسع   ي احلو   الثابتة 0-06
      نفقات البحوث  والتقوير الم ققة    0-07
      عدد  العاممي"  المتوقع 0-08
      العاذد  المتوقع لمسبم 0-09
      ت في   ال ساذر  ي المستقب  0-01
      ااعال"  ع" تو يعات  قرباح 0-00
      ااعال" ع" ان فا   احرباح 0-00
      ااعال" ع"   يادة رقس  الما  0-03
ااعال" ع" تقديم  م يد  م" ال دمات   ي  0-04

 المستقب 
     

المالية  المستقبمية  بنفس    تعر  المعموما 0-05
 قريقة عر   القواذم  المالية  التاري ية

     

      تغيرات  عمت عنالر  حقو  الممكية 0-06

      ت البيك  التمويميتغيرات  عم 0-07



 لاا كا" ةنا  متغيرات  رعية ق رف مبمة لم يتم اامارة لليبا ، ااكرةا وبي" للت قى مدف توا   قوال توا   عميبا  
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 بمدة
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 محايد

 
لير 
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      توقيت اا لاح  المحاسبي ع" التنبؤات  المالية 3

      اا لاح الربع  سنوى 3-0
      اا لاح النلف سنوى 3-0
      اا لاح السنوى 3-3

 لاا كا" ةنا  متغيرات  رعية ق رف مبمة لم يتم اامارة لليبا ، ااكرةا وبي" للت قى مدف توا   قوال توا   عميبا  
3-4       
3-5       
3-6       
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قو   الرذيسوووية  اتق" المتغيووور  بوووي" للوووت قى مووودف  توا ووو  قو ال توا ووو   عموووت : الرابىىىعالسىىىؤال 
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مو   
 بمدة
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 محايد

 
لير 
 موا  

لير 
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 بمدة
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      اللناعة  عالية التقنية 4-0
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       يادة  عمر المركة 4-4
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  ي  ترات سابقة 
     

      سبي  لألرباحالثبات  الن 4-8
      ان فا  الم اقرة  4-9
      قلر  ترة  التنبؤ 4-01
      ان فا  معد   الر ع  المالي 4-00
      مراجعة  حسابات  المركة م" قب  مكاتب كبيرة 4-00
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4-04       
4-05       
4-06       

 نمكركم عمت حس" تعاونكم
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Abstract 

 

Accounting disclosure about firms' financial predictors is one of the main subjects 

that attracted many researchers. Such disclosure considered one of the important factors 

that activate stock market along with its role of rationalizing decision-making process. 

Therefore, the study problem lies in the difficulty of making financial predictions in the 

environment under study. This issue resulted in decrease of accounting disclosure level 

about financial predictions in Libya. 

Thus, the main goal of this study is identifying the importance of accounting 

disclosure about the financial forecasts in rationalizing the decisions of investors in 

securities in general and obtaining local evidence from the environment to support the 

theoretical conclusions of the study in particular. 

The importance of the study derived from particularity of topic of disclosure about 

the financial forecasts. This disclosure has a significant informative content that may 

affect the stock prices in stock market. This effect, in turn, helps the investors in taking 

their future investing decisions in rational manner. 

The study adopted deductive, inductive methodology used by US accounting 

standard board (ASB) since 1973. It also widely utilized in Libyan universities over the 

last decade. 

A questionnaire was used as a tool of gathering relevant data of the empirical aspect 

of the study. The population of which the data was collected consisted of the investors 

who operate in commercial banks, insurance companies, social security, intermediation 

financial institutions in eastern region, members of teaching staff of accounting and 

finance departments in Benghazi, accountants and auditors registered in stock market and 

the department of supervising cash and banks until 31
st
 of October, 2015. SPSS software 

was utilized for analyzing collected data. 

The study revealed that importance of accounting disclosure about financial 

predictions was crucial in rationalizing investment decisions of stock market. The impact 

of form, quality, time, and accuracy of accounting disclosure on the forecasts was 

positively critical for the investment decision in the stock market. The analysis outcomes 

also showed that the study empirical conclusions were consistent with the theoretical 

ones. 

Based on the obtained results, the main following recommendations may be 

submitted. Libyan companies listed in financial market must financially disclose the 

financial forecasts. Accounting guide about the way of preparing financial predictions 

and determining their different means and forms should be issued in a manner 

harmonizes the local environment. Finally, Libyan accountants and auditors association 

must set a standard for accounting disclosure about financial forecasts.  
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