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إلممخصإلالدراما

اءة سكؽ الدراسة مناقشة كتحميؿ أثر جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا عمى كف تناكلت
، حيث تـ التطرؽ إلى مفيكـ  جكدة المعمكمات المحاسبية  - طبيقيةت -فمسطيف لألكراؽ المالية

كمفيدة، كمف ثـ تكضيح الدكر الذم تمعبو تمؾ  كالخصائص التي تجعؿ ىذه المعمكمات جيدة
المعمكمات المحاسبية في رفع كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية، ككذلؾ تـ التطرؽ إلى اإلفصاح 
العادؿ كالكافي عف المعمكمات المحاسبية كأثرىا عمى قرارات المستثمريف كأسعار األكراؽ المالية 

خداـ المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة مف خالؿ كحركة التداكؿ في السكؽ، كقد تـ است
كزيعيا عمى مجتمع تك جمع البيانات مف مصادرىا األكلية كالثانكية حيث تـ استخداـ استبانة 

ختبار  (spss)كتـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ، كما الدراسة في تحميؿ البيانات كا 
 .الفرضيات

أف درجة الثقة بالمعمكمات المحاسبية  :ة مف النتائج كاف أىمياكقد تكصمت الدراسة إلى مجمكع
المستثمريف، كأف درجة اإلفصاح كالشفافية  قارير المالية غير كافية لجذبالمنشكرة في القكائـ كالت

في المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ كالتقارير المالية لمشركات المدرجة غير كافية لتعزيز 
ال تتعامؿ بحيادية مع  ةالمالي لألكراؽ ، كأف إدارة سكؽ فمسطيفمسطيف لألكراؽ الماليةكفاءة سكؽ ف

لتي تمكنو مف كسب ثقة المعمكمات كال تعمؿ عمى حماية المستثمريف مف التالعب بالدرجة ا
 .لسكؽا أداءينعكس عمى  المستثمريف، األمر الذم

درجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كمف أىـ ما أكصت بو الدراسة ضركرة قياـ الشركات الم
 السنكية المالية تقاريرىامراعاة تكافر جميع خصائص جكدة المعمكمات المحاسبية عند إعداد ب

عمى كؿ مف أداء الشركات المدرجة في  اإلداريةالعمؿ عمى تحديث اإلجراءات الرقابية ك ك ، كالمرحمية
 .السكؽ كأداء إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية



 ث

 

Abstract 

 

The study discusses and analysis the impact of the quality of accounting 

information and disclosure on the efficiency of the Palestine Securities 

Exchange market - An Empirical Study of Companies Listed on the 

Palestine Securities Exchange market, where it was addressed to the 

concept of quality of accounting information and the characteristics that 

make this information good and useful, and then it clarifies the role played 

by that the accounting information in raising the efficiency of the Palestine 

Securities Exchange market, and has also been addressed to the disclosure 

of fair and adequate for accounting information and its impact on the 

decisions of investors and stock prices and trading activity in the market.  

An analytical descriptive method in the study has been used by collecting 

data from of primary and secondary sources where the use of a 

questionnaire was distributed to the community of study, It has been used a 

computer program (SPSS) to analyze the data collected and to test the 

hypotheses. 

The study has found a set of results of which were the most important is 

that the confidence level of the accounting information that disclosed in the 

financial reports were not sufficient to encourage the investors to work in 

the Palestine Securities Exchange market. And that the management of 

Palestine Securities Exchange market does not deal impartially with the 

information and does not work to protect investors from manipulating the 

degree that would enables it to gain the confidence of investors and this is 

reflected in the volume of trading in the market. 

Most importantly as recommended by the study the need for companies 

listed in the market into an account the availability and to have a quality of 

accounting information when preparing financial statements and reports of 

interim and annual financial reports in order to offer security to both the 

listed companies in the market and the management of the Palestine 

Securities Exchange market. 
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  رشكرإلو قد

ؿ إلى ىذه كقدرني عمى الكصك  عمى إتماـ ىذا الجيد المتكاضع حمد هلل رب العالميف الذم أعاننيال
 ..الدرجة العممية 

 أف أنسب الفضؿ إلى أىمو، فأتقدـ إلى أستاذم كمشرفي إال يسعدني كقد تـ إنجاز ىذه الرسالة الك 

 عمي عبداهلل شاىيف/ الدكتكر

كاف لو قد الذم أكرمني باالشراؼ عمى رسالتي كالذم لـ يتكانى يكمان عف مد يد المساعدة لي ، ك 
 ..فمو جزيؿ الشكر ككؿ التقدير ي إبراز ىذا العمؿ ،الفضؿ ف

 :كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي الكراـ أعضاء لجنة المناقشة

 ماىر درغاـ /الدكتكر، ك                حمدم زعرب/  الدكتكر

غنائيا بمقترحاتيـ القيمةلتفضميـ بقبكؿ قراءة الرسالة كمناقشتيا   ..كا 

نعيـ ، كالذم يدكـ فضمو معي  نعيـ معيف/ عمرم زكجي الحبيب الميندس رفيؽ كما أخص بالشكر
 .يكمان بيكـ ، لما يقدمو لي مف دعـ كتشجيع مستمر

كأخيران أتقدـ بالشكر كالعرفاف لكؿ مف ساىـ كقدـ لي المساعدة إلتماـ ىذه الرسالة كأخص بالذكر 
 .ابف أختي عاصـ مقداد

 فجزاكـ اهلل عني كؿ خير
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إلإل:الدراماإلمقدما 1.1

تككف قادرة  لكي كازدىارىا كتطكيرىاتطكير سكؽ األكراؽ المالية  إف المحافظة عمى استمرارية    
 الزمةزيادة الجيكد التدعيـ االقتصاد الكطني، يستمـز عمى القياـ بدكرىا الحقيقي في مجاؿ تطكير ك 

 .ىذه األسكاؽ لتحقيؽ كفاءة مفيدة التي تتميز بالجكدةفي مجاؿ تكفير المعمكمات ال

ف تحقيؽ ذلؾ يكفر ك  عمى  حيث يتكقؼ األمر( مشتريف كبائعيف)ممستثمريف ل الحماية الالزمةا 
التي تصؿ إلى سكؽ األكراؽ المالية، مما  معمكماتأسعار األسيـ كنتيجة لم بيا كازفالسرعة التي تت

ستثمار في المتاحة في القكائـ المالية لخدمة كتطكير اال جكدة البياناتالذم تمعبو  يؤكد أىمية الدكر
كتحقيؽ األماف كاالطمئناف لممستثمريف عند تعامميـ في ىذه األكراؽ المالية، كذلؾ  ةاألكراؽ المالي

الحكـ  المالية تمثؿ أحد أىـ مصادر المعمكمات التي تمكف المستثمريف مفاعتبار أف القكائـ  عمى
 .األكراؽ المالية عمى األكضاع المالية لممشركعات االقتصادية التي يتـ تداكؿ أسيميا في سكؽ

 رأس في تحقيؽ اآللية الخاصة بسكؽ ميمان  دكران  ذات الجكدة العالية تمعب المعمكمات المحاسبيةإف 
يذه ل المخاطرالعائد ك  ـ مف جية كتحقيؽ التكازف بيفث تحديد األسعار المناسبة لألسيالماؿ مف حي

ذلؾ يؤدل إلى األمر  ،الماؿ رأسكفاءة سكؽ  كبالتالي المساىمة في تحقيؽ ،األسيـ مف جية أخرل
فالمشركعات ذات الكفاءة  ،لممكارد األمثؿاالقتصادية عف طريؽ تحقيؽ التكزيع  تحقيؽ التنمية

منخفضة  كالعائد المرتفع تستطيع أف تحصؿ عمى األمكاؿ الالزمة لتمكيؿ عممياتيا بتكاليؼ ليةالعا
ذا كلما كاف سكؽ ى ،بعكس المشركعات غير الناجحة فإنيا ستجد صعكبة في تمكيؿ عممياتيا

األمر يتطمب مف الشركات المدرجة فيو تكفير  فإف كراؽ المالية مف األسكاؽ الناشئة،فمسطيف لأل
ة في كفاءلية لضماف الشفافية كتحقيؽ الر مناسب مف المعمكمات المحاسبية ذات الجكدة العاقد
لذلؾ تأتي ىذه الدراسة في محاكلة الستكشاؼ أثر جكدة المعمكمات المحاسبية عمى كفاءة  و،ئأدا

 .السكؽ المالي في فمسطيف
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إل:مشكماإلالدراما 1.2

 :ؿ السؤاؿ الرئيسي التاليبناءن عمى ما تقدـ فاف مشكمة الدراسة تتمحكر حك 

، فاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةما أثر جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا عمى ك
 :كيتفرع منو األسئمة التالية

  ؟لألكراؽ المالية فمسطيفسكؽ  كفاءةعمى المعمكمات المحاسبية المتكفرة ما أثر مالءمة 

  كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية؟ى عمما أثر الثقة في المعمكمات المحاسبية 

  كفاءة سكؽ فمسطيفعمى عف المعمكمات المحاسبية  الكافي كالعادؿ اإلفصاحما أثر 
 ؟لألكراؽ المالية

 ما أثر أداء إدارة السكؽ عمى كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية؟ 

 :فرض اتإلالدراما 1.3

 إحصائية داللةتأثيران ذك صاح عنيا جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفتؤثر "  :فرض اإلرئ م ا -
 ." المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ كفاءة عمى

 :و  فرعإلمنياإلال الي

إل:الفرض اإلاألولى

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مالءمة المعمكمات المحاسبية ككفاءة سكؽ -
 .فمسطيف لألكراؽ المالية

 :الفرض اإلالثان ا

 لثقة في المعمكمات المحاسبية ككفاءة سكؽتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف ا -
 .فمسطيف لألكراؽ المالية

إل

إل
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إل:الفرض اإلالثالثا

 تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف درجة اإلفصاح الكافي كالعادؿ عف المعمكمات -
 .المحاسبية ككفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية

إل:الفرض اإلالرا عا

 إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كتأثيرهتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف أداء  -
 .عمى كفاءة السكؽ

 :فإلالدرامااىدأإلإل 1.4

 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ التالي
  ءة سكؽ األكراؽ الماليةكفا عمىالمعمكمات المحاسبية الكقكؼ عمى أثر جكدة. 
  ع كفاءة المتاحة في القكائـ المالية في رف أىمية الدكر الذم تمعبو جكدة المعمكماتبياف

 .األكراؽ المالية كتطكير آليات العمؿ في سكؽ
 قرارات عمى  كأثره عف المعمكمات المحاسبية الكافي كالعادؿ اإلفصاح دكرعرؼ عمى الت

 .السكؽأسعار األسيـ كحركة التداكؿ في ك في المكازنة بيف العائد كالمخاطر المستثمريف 
 
إل:أىم اإلالدراماإلإلإل1.5

ياف أىمية المعمكمات المحاسبية عمى حركة التداكؿ كأسعار األسيـ تتمثؿ أىمية الدراسة في ب
كتحميؿ مدل جكدة المعمكمات المحاسبية التي تنشرىا الشركات ، ةفي سكؽ األكراؽ المالي

 .المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كآثرىا عمى كفاءة السكؽ
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إل:م غ راتإلالدراماإلإل1.6

إلإل:إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلراتإلالمم قماإلوىيالم غ إلإلإلإلإلإلإلإل

 :مة المعمكمات كيتفرع منيامالء -1
  القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ 

  القدرة عمى التقييـ االرتدادم 

 التكقيت المالئـ 

 :الثقة في المعمكمات كيتفرع منيا -2

 الصدؽ في التعبير 

  (التثبت مف المعمكمات ) المكضكعية 

 ية المعمكماتحياد 

 اإلفصاح الكافي كالعادؿ -3

 

إل:الم غ راتإلال ا عاإلإلوىيإلإلإلإلإل

 :فرع منوتكفاءة السكؽ المالي كي

 (          الكفاءة التشغيمية) نشاط كحجـ التداكؿ في السكؽ -         
 (           الكفاءة التسعيرية) أسعار التبادؿ العادلة -         

 لحالييفثقة المستثمريف ا -         

إل:دراماالإلمنيجإلإل1.7

( يكفاءة السكؽ المال)العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع  عمى تحميؿ تعمؿ الدراسة فإ
يتـ جمع المعمكمات مف ، حيث البحث مناسبا لمكضكع لذلؾ يعتبر المنيج الكصفي التحميمي

ت كاألبحاث كالكتب المنشكرة في ىذا المصادر الثانكية كالمتمثمة بالرجكع إلى النشرات كالدكريا
 .المجاؿ باإلضافة إلى استخداـ شبكة االنترنت

بعمؿ استبانة تكزع عمى عينة الدراسة لية كالمعمكمات مف خالؿ المصادر األك جمع البيانات يتـ كما 
 . SPSSالبرنامج اإلحصائي باستخداـفرضيات الكاختبار حيث يجرم تحميميا 
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 :االدراماتإلالما قإلإل1.8

أثرإلالم اماتإلالموام  اإلالدارةإلالمكامبإلعمىإل"إل عنوانإل(إل7002)وآخرونإلدراماإلالداعورإل -1
إل".أمعارإلأميمإلالووداتإلاالق صاد اإلالم داولاإلفيإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال اإل

استيدفت الدراسة قياس مدل تأثير تبني اإلدارة االستراتيجية إدارة المكاسب عمى أسعار األسيـ 
 .في سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةالمتداكلة 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف تبني الكحدات اإلقتصادية إدارة المكاسب لو تأثير عمى أسعار األسيـ 
كما بينت الدراسة أيضان أف إدارة الكحدات اإلقتصادية  لألكراؽ المالية، المتداكلة في سكؽ فمسطيف

سياسات محاسبية ليا تأثير عمى استقرار الدخؿ كذلؾ المكاسب بإتباع  ادارةقد تمجأ إلى إستراتيجية 
لمعديد مف الدكافع منيا مصمحة اإلدارة كتفادم المصالح الضريبية كتفادم التكاليؼ السياسية 

 .كتكاليؼ عقكد الديف
كمف أىـ تكصيات الدراسة العمؿ عمى إصدار قكانييف جديدة تسمح بإدخاؿ أدكات مالية إلى السكؽ 

 .ف قبؿلـ تكف مكجكدة م
دورإلاالفصاحإلالموام يإلفيإلموقإلاألوراقإلالمال اإل"إل عنوانإل(إل7002)وآخرونإلدراماإلق ط مإلإل-7

 ".فيإل رش دإلقرارإلالم ثمارإل

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى البيانات كالمعمكمات كالمعايير المتكفرة في األسكاؽ المالية لخدمة 
، كما تـ التعرؼ عمى االستثمار في األكراؽ الماليةار المستثمريف الحالييف كالمرتقبيف عند اتخاذىـ قر 

 مدل كعي المتعامميف في األسكاؽ المالية بأىمية المعمكمات كالبيانات المحاسبية كالعكامؿ التي تؤثر
كتحديد المعمكمات التي يتـ اإلفصاح عنيا في تقارير الشركات كمقارنتيا مع  في كفاءة السكؽ،

 .متقدمةتقارير الشركات في البمداف ال
ضركرة  تضميف التقارير عمى أرقاـ مقارنة لعدة سنكات بغرض زيادة ككاف مف أىـ نتائج الدراسة 

كفاءة البيانات كالمعمكمات كمالءمتيا لخدمة تكقعات المستثمريف عف أداء الشركات مستقبالن 
عمكمات أكثر باإلضافة إلى أنو كمما تعددت التقارير كقصرت دكرتيا خالؿ السنة المالية احتكت م

 .كاقعية كبالتالي تصبح أكثر مالءمة لخدمة أىداؼ المستثمريف
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جي كؿ ثالثة ككانت أىـ تكصيات الدراسة ضركرة إلزاـ الشركات بتغيير مراقب الحسابات الخار 
، كضركرة إلزاميا باإلفصاح عف البيانات المالية كأم معمكمات إضافية تككف سنكات عمى األكثر
 .ناف لدل المساىميف عمى أمكاليـضركرية لبث االطمئ

مدىإلإدراكإلالمم ثمر نإلفيإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال اإل"إل عنوانإل(إل2006)دراماإلنجمإل -3
 ."ألىم اإلام خدامإلالمعموماتإلالموام  اإلل رش دإلقرارا يمإلالم ثمار اإل

في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إدراؾ المستثمريف في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية 
استخداـ المعمكمات المحاسبية لترشيد قراراتيـ االستثمارية، كقد تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
أىميا أف المستثمر في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية يدرؾ أىمية استخداـ المعمكمات المحاسبية 

كيتـ استخداميا  في ترشيد قرار االستثمار، كما أف المعمكمات التي تتضمنيا التقارير المالية كافية
في قرار االستثمار كىناؾ معمكمات أخرل غير كاردة في القكائـ المالية تؤثر أيضان عمى قرار 
االستثمار، اال أف ىناؾ بعض المعكقات التي تحد مف استخداـ المعمكمات المحاسبية في ترشيد 

 .القرار االستثمارم

 :ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة ما يمي 
المستثمريف كقناعتيـ بأىمية استخداـ المعمكمات المحاسبية كاالىتماـ بكظيفة تحميؿ تعزيز إدراؾ  -

 .القكائـ المالية كتحفيز المستثمريف عمى االلتحاؽ بالدكرات التدريبية

 كابطنشر تقارير دكرية ربع سنكية تساعد المستثمريف عمى ترشيد قرار االستثمار كاصدار الض -
لزاـ الشركات بيذه التعميماتالمنظمة حكؿ درجة اإلفصاح   .عف المعمكمات المحاسبية كا 

إلوآخرون -4 إلنصار إلأ و إل7002)دراما إل( إل عنوان إلاألوراقإل" إلى ئا إلعن إلاالفصاح إل عم مات أىم ا
 ".المال اإلومدىإلكفا  ياإلفيإل م  اإلاو  اجاتإلمم خدميإلال  اناتإلالمال اإل

درة عف ىيئة األكراؽ المالية ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف مدل أىمية تعميمات اإلفصاح الصا
، كذلؾ مف كجية نظر المدققيف شركات المساىمة العامة في األردفكالخاصة بالبيانات الدكرية لم
تعميمات اإلفصاح ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف ، المالية كالمستثمريف الخارجييف كمعدم البيانات

ؿ الشركة أك مع الشركات نت المقارنة داختساعد في تحسيف عممية المقارنة ألداء الشركة سكاء كا
، كفي تحسيف محتكل قائمة المركز المالي كقائمة الدخؿ كقائمة التدفقات النقدية كالمعمكمات المماثمة
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كما أنيا تساىـ  يضاحات المرفقة بالقكائـ المالية،المتعمقة باإلدارة كالسياسات كالطرؽ المحاسبية كاإل
ت التي يتـ اإلفصاح عنيا بشكؿ عاـ مما يساعد في تحسيف في تحسف نكعية كحجـ المعمكما

 .عممية اتخاذ القرارات باالعتماد عمى ىذه البيانات

كأكصت الدراسة بضركرة التأكد مف قياـ الشركات المساىمة العامة بااللتزاـ الفعمي باإلفصاح عف 
 .البنكد ذات األىمية النسبية في تقاريرىا السنكية

دورإلالمعموماتإلالموام  اإلفيإل رش دإلقراراتإلالم ثمارإلفيإل"إل عنوانإل(إل2005)خم لإلدراماإلإل-5
 ."إلموقإلعمانإللألوراقإلالمال ا

إلى اختبار مدل منفعة المعمكمات المحاسبية لمتخذم القرارات االستثمارية بالشركات ىدفت الدراسة 
التقارير إلى اختبار مدل االتساؽ كالتجانس في  باإلضافة ،المدرجة في سكؽ عماف المالي

 .عنيا مف قبؿ الشركات اإلفصاحالمحاسبية التي تـ 

كمي لنكعية التقارير كالمعمكمات التي تفصح عنيا تمؾ الشركات كالتي يعتمد  تحميؿ إجراءتـ كقد 
 .عمييا المستثمريف في ترشيد قراراتيـ االستثمارية في سكؽ عماف المالي

الشركات في جكدة المعمكمات  عدد مفبايف بيف إلى عدة نتائج أىميا كجكد ت تكصمت الدراسةكقد 
الشركات  إلزاـبضركرة كأكصت الدراسة  ية التقارير المحاسبية المستخدمة،نكعك المفصح عنيا 

مة كالكافية لترشيد قرارات االستثمار في السكؽ فضالن عف ضركرة ئعف المعمكمات المال باإلفصاح
 .ىذه المعمكمات في ىذه الشركاتتنتج  التياتساؽ كتجانس التقارير المحاسبية 

إلوش شإل-6 إلأ و إل7003)إلدراما إل( إل عنوان إلال ن ؤإل" إلفي إلالمنشورة إلالموام  ا إلالمعمومات دور
إلالياشم ا إلاألردن ا إلالمممكا إلفي إلالمال ا إلاألوراق إل ورصا إلفي إلاألميم  ." أمعار

يـ في إلى تحديد أىـ المتغيرات المستقمة التي يفترض أف تؤثر عمى أسعار األسىدفت الدراسة 
عمى النشرة االقتصادية الشيرية التي تصدرىا بكرصة كقد اعتمدت الدراسة  سكؽ عماف المالي،

المدرجة  شركة مف الشركات المساىمة 04مف خالؿ اختيارعماف لمحصكؿ عمى أسعار األسيـ 
، ككانت نتائج البحث أف أىـ المتغيرات التي يمكف لممستثمريف االطالع عمييا في بكرصة عماف

 :ؿ اتخاذ قرار باستثمار أمكاليـ ىيقب
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 .عائد السيـ -

  .القيمة السكقية إلى القيمة الدفترية -

 .حقكؽ الممكية إلى إجمالي مصادر األمكاؿ -

 .الربح المكزع إلى الربح المحقؽ -

 .صافي الربح إلى إجمالي األصكؿ -

 بو صادية المسجمةاألكراؽ المالية بمطالبة الكحدات االقت إدارة سكؽبضركرة قياـ أكصت الدراسة ك 
، كتحديد القكائـ المالية التي تنشر طبقان لمعايير المحاسبة الدكلية كنشرىابإعداد قكائميا المالية 

سيـ بحيث تتضمف قائمة التدفقات النقدية لما ليا مف أىمية كبيرة لممستثمر عند اتخاذ قراره بشراء أ
لفترات المالية المقبمة ألف المستثمركف إعداد كنشر مكازنات تخطيطية عف ا باإلضافة إلىديدة، ج

، تعتماد عمى األسعار الجارية عند تقييـ األصكؿ كااللتزاما، كضركرة االف باألرباح المتكقعةييتمك 
ة تحديد تاريخ محدد يتـ فيو نشر جميع القكائـ المالية الخاصة بالكحدات االقتصادية ر كضرك 

عداد قكائـ مالية ربع سفي السكؽسجمة مال نكية لتساعد المستثمريف عمى تقييـ أداء الكحدة ، كا 
 .االقتصادية باستمرار خالؿ السنة

مدىإلفيمإلوام خدامإلالمعموماتإلالموام  اإلمنإلق لإل" عنوانإلإل(7000)وآخرونإلدراماإلىا فإل -2
إل."إلالمم ثمر نإلاألفرادإلفيإلموقإل غدادإللألوراقإلالمال ا

التقارير كمات المحاسبية التي تتضمنيا ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل فيـ كاستخداـ المعم
في بيع كشراء أسيـ الشركات المسجمة في سكؽ بغداد  ستثمارالمالية عند اتخاذ قرار اال

المستثمريف لممعمكمات المحاسبية ككفايتيا  مدل إدراؾالختبار  استبانو، كتـ إعداد ماالستثمار 
 .التخاذ القرارات االستثمارية

التقارير المالية عند اتخاذ قرارات بيع  يقرؤكفأف المستثمريف األفراد  اسةككاف مف أىـ نتائج الدر 
، كالميزانية العمكمية بدرجة كبيرةاألسيـ حيث ينصب التركيز عمى حساب األرباح كالخسائر كشراء 

كأنيـ يستخدمكف المعمكمات المحاسبية عند اتخاذ قرارات بيع كشراء األسيـ حيث تؤثر خطط فتح 
ا دليؿ عمى يديدة في قراراتيـ بشكؿ كبير ككذلؾ تقارير مراقب الحسابات العتقادىـ بأنالفركع الج

أساليب عرض المعمكمات ككاف مف أىـ تكصيات الدراسة ضركرة تطكير نجاح الشركة كتطكرىا، 
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تاحتيا لجمالمحاسبية كتكحيد ىذه األساليب لمشركات المسجمة في السكؽ   يع مف ىـ بحاجة إلييا،كا 
الثقة مع تكفير أجكاء  ،زيادة االىتماـ بحساب األرباح كالخسائر كالميزانية العمكميةعمى  كالعمؿ

أىميتيا بالنسبة لممستثمريف في قرارات البيع كالشراء ألسيـ الشركات بالنظر إلى بالتقارير المالية 
 .المسجمة في السكؽ

 ".لمعموماتإلالموام  اإلنووإلإطارإلمرجعيإلل قو مإلجودةإلا"إل عنوانإل(إل7000)دراماإلماميإل -8إل

استخالص أكجو الضعؼ كالقكة ك كقكؼ عمى أىـ مناىج تقكيـ جكدة المعمكمات ىدفت الدراسة إلى ال
، باإلضافة المحاسبيةدة المعمكمات فييا كاالستفادة منيا عند صياغة اإلطار المرجعي لتقكيـ جك 

ات المحاسبية كالتي تمثؿ كضع إطار مرجعي يشتمؿ عمى المعايير األساسية لجكدة المعمكمإلى 
تكفر مجمكعة مف المعايير الدراسة ضركرة أىـ نتائج ككاف مف  ،لركيزة الرئيسية التخاذ القراراتا

 القراراتمما يمكف متخذم المرجعية التي يمكف تطبيقيا عمى مخرجات نظاـ المعمكمات المحاسبي 
مفيكـ جكدة  في تفسيريف ككجكد تبا ،تمؾ المعمكمات تقكيـ جكدة الرجكع إلييا بغرضمف 

ترتكز ، لتقكيـ جكدة المعمكمات المحاسبيةىناؾ حاجة لكضع معايير أف كما  ،المعمكمات المحاسبية
المعايير )مى مجمكعة المعايير الرئيسية كيتفرع منيا ثالث مجمكعات لممعايير الفرعية كىيع

 (.الزمنية كالمعايير المادية كالمعايير القيمية
بضركرة تنمية الكعي بأىمية مراعاة جكدة نظـ المعمكمات المحاسبية مع ضركرة  كأكصت الدراسة
 .لمستخدمييا الكاجب تكفيرىا المعمكماتالعناية بنكعية 

إلإل-9 إلمومد إلخم ل إل ار خ)دراما إل دون إل( إل عنوان إلجودةإل" إل وق ق إلفي إلالشركات إلووكما دور
إل".المعموماتإلالموام  اإلوانعكاما ياإلعمىإلموقإلاألوراقإلالمال اإل

حككمة الشركات ككيفية االستفادة منيا في تحسيف  إلى التعرؼ عمى إيجابيات كمزايا الدراسة دفتى
صياغة الجكانب الفكرية ، كمحاكلة إعادة الثقة فييا جكدة المعمكمات المحاسبية كذلؾ بغرض

 مجمكعة مف كضعك الشركات كاالستفادة منيا في تطكير مفيكـ جكدة المعمكمات المحاسبية  لحككمة
 . المعايير لتحقيؽ ىذه الجكدة
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كقد تكصمت الدراسة إلى بعض النتائج أىميا كجكد ارتباط معنكم بيف تطبيؽ حككمة الشركات 
، ككذلؾ كجكد عالقة بيف تحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية المعمكمات المحاسبية كتحقيؽ جكدة

 . تطبؽ حككمة الشركات كبيف تنشيط حركة سكؽ األكراؽ المالية لمكحدات االقتصادية التي

كأكصت الدراسة بضركرة إجراء الربط بيف النسب كالمؤشرات المالية ألداء الكحدات االقتصادية التي 
 .مكماتتطبؽ قكاعد الحككمة كأثرىا عمى جكدة المع

 Accounting disclosure and”بعنوانIatridis George (8002 )دراسة  -00

firms' financial attributes” 

الية لمشركات في اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية في البيانات الم مكضكعالدراسة  اكلتتن
فصاحان كاسعان لممعمكمات تحميؿ الخصائص المالية لمشركات التي تقدـ إ ىدفت إلى، المممكة المتحدة

 ،كالتغيرات في السياسات المحاسبية ،التعرض لممخاطر حكؿ، كالكشؼ عف اإلفصاح المالية
ست  .خداـ المعايير المحاسبية الدكلية إلعداد التقارير الماليةكا 

تميؿ إلى تقديـ إفصاح كافي كشامؿ عف المعمكمات المالية  التي كأظيرت النتائج أف الشركات
 األخرل الشركاتمقارنةن باألعمى ربحية  كما أنيا، تحصؿ عمى أعمى تداكؿ في سكؽ رأس الماؿ

 .في السكؽ المالي

جكدة  كذلؾ لغرض تعزيزبضركرة إعداد التقارير المالية كفؽ المعايير الدكلية كأكصت الدراسة 
يدعـ المركز ز الثقة في التقارير المالية الصادرة مما يعز تالتقارير المالية كقابميتيا لممقارنة كبالتالي 

 .المالي لمشركة

 Accounting Disclosure, andنبعنوا Ping Yang Gao (8002) دراسةإل-11

Market Efficiency 

، ه عمى كفاءة سكؽ األكراؽ الماليةالدراسة إلى البحث في أىمية اإلفصاح المحاسبي كأثر  ىدفت
األرباح العالقة بيف ككذلؾ ، مكمات المنشكرة كتكمفة رأس الماؿكأكضحت العالقة بيف نكعية المع

 .كأسعار األسيـ
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، كأف كفاءة سكؽ األكراؽ المالية زز مفأىـ نتائج الدراسة أف اإلفصاح المحاسبي يع ككاف مف
اإلفصاح المحاسبي ىك مف أىـ السمات التي تتميز بو الشركات الحديثة كالتي تحرص عمى زيادة 

ضركرة تكفر الشفافية في اإلفصاح : أىـ التكصيات  كافك ، حجـ إستثماراتيا كجذب المستثمريف
 .عف المعمكمات المحاسبية

 بعنوان  et al . RichardLambert (2006)دراسة -12

“Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital” 

نمكذج ىدفت الدراسة إلى إختبار نكعية المعمكمات المحاسبية عمى تكمفة رأس الماؿ كتـ بناء 
CAMP   لألكراؽ المالية التي ليا تدفقات نقدية مترابطة كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير
كتأثير غير مباشر عمى تكمفة رأس الماؿ، فالتأثير المباشر يحدث عندما يككف اإلفصاح مباشر 

عف المعمكمات المحاسبية ذا جكدة عالية مما يقمؿ التغاير ما بيف التدفقات المالية مقارنة مع 
الشركات األخرل، كالتأثير غير المباشر يحدث ألف اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية ذا الجكدة 

عالية يؤثر عمى القرارات الحقيقية لمشركة كالذم مف المحتمؿ أف يغير التدفقات النقدية المستقبمية ال
 .لمشركة كالتي ستككف مغايرة لمتدفقات النقدية في السكؽ ككؿ

كأكصت الدراسة بزيادة جكدة المعمكمات المحاسبية فيي تقكد إلى نقص في تكمفة رأس الماؿ، 
 . الكافي مما يؤدم إلى تخفيض عالكة مخاطرة السكؽكضركرة اإلفصاح العادؿ ك 
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 :ال عم قإلعمىإلالدراماتإلالما قا

مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتبيف أنيا ركزت عمى مدل منفعة المعمكمات 
دراؾ المستثمريف ألىمية المعمكمات  تمؾ المحاسبية لمتخذم القرارات االستثمارية كمدل فيـ كا 

عادة ك ناكؿتكبعضيا  يفية اإلستفادة مف حككمة الشركات لتحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية كا 
الصادرة عف ىيئة سكؽ األكراؽ اإلفصاح مراعاة متطمبات بعضيا أىمية  كؿانت، كما االثقة فيي

 .المعمكمات تمؾ المالية كمدل إلتزاـ الشركات المدرجة في السكؽ باإلفصاح عف

خصائص جكدة المعمكمات  تناكؿ بالتحميؿ كالمناقشةتأنيا  ىا فيكقد تميزت ىذه الدراسة عف غير 
كبياف أىمية دكرىا في التي تنشرىا الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية، المحاسبية 
عمى أثرىا عمى كفاية اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كبياف  السكؽ كالتعرؼ أيضارفع كفاءة 

  .ؿ في سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةيف كأسعار األسيـ كحركة التداك كٍؿ مف قرارات المستثمر 

إل

إل
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إل

إلالفصلإلالثاني

إلمفاى مإلجودةإلالمعموماتإلالموام  ا

إل
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إل:مقدما

المعمكمات  تمؾ الخصائص التي تتسـ بيا المحاسبية تتناكؿ مفاىيـ جكدة المعمكماتلما كانت 
ىذه  تحديد كبالتالي فاف ،المعمكمات تمؾ القكاعد األساسية الكاجب استخداميا لتقييـ نكعيةك 

 ساعد المسئكليفيمساعدة المسئكليف عند كضع المعايير المحاسبية ، كما ساىـ في يص الخصائ

محاسبية بديمة،  عند إعداد القكائـ المالية في تقييـ المعمكمات المحاسبية التي تنتج مف تطبيؽ طرؽ
تقييـ فائدة المعمكمات المحاسبية  ف، إتبر كذلؾكفي التمييز بيف ما يعتبر منيا ضركريا كماال يع

كفي  مكضكعية درتيا عمى تكفير معمكمات محاسبيةأىداؼ القكائـ المالية كق تحقيؽيتكقؼ عمى 
الكقت المناسب كبصكرة مستمرة كعمى مدار السنة لمستخدمي القكائـ المالية خاصة المتعامميف في 

ية مثؿ ىيئة سكؽ الماؿ كالبنؾ المركزم كذلؾ حتى سكؽ األكراؽ المالية كجيات الرقابة الرسم
تو يتمكف مستخدمك القكائـ المالية مف الكقكؼ عمى مدل تقدـ المشركع باستمرار كتقييـ أداء ادار 

 .(173ص  ،2007 عبد الكىاب كآخركف،)صفة مستمرةب

ض درجة عدـ فإف تكفير ىذه المعمكمات عمى فترات متقاربة يساعد المستثمريف عمى تخفي كبالتالي
التأكد عند التنبؤ باألرباح المتكقعة كعائد السيـ باالضافة إلى امكانية االعتماد عمى تمؾ المعمكمات 

 .في اتخاذ قرارات االستثمار كاإلئتماف

المعمكمات بمدل امكانية استعماليا في الكقت الحالي أك تكقع إستعماليا في  تمؾ كتتحدد جكدة
 .عمى تمؾ المعمكمات رارات المتخذة بناءن فعالية الق المستقبؿ ككفاءة

 اعتماد أسمكب أك منيج عممي سميـ لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات كتنظيـ عممية استخداميا لذا فإف

ىذه اإلدارة كمان ىائالن  يعد مف أكلى كأىـ كاجبات اإلدارة الحديثة لترشيد قراراتيا خاصة عندما تكاجو
، لذا فإف تحديد كتعريؼ الخصائص التي الت العمؿ اليكميكمات عف شتى مجامف البيانات كالمعم

تجعؿ ىذه المعمكمات مفيدة في إتخاذ القرارات يعد أمران ضركريان لفيـ طبيعة كنكعية المعمكمات 
 .ىك ما يتـ تناكلو في المباحث التاليةالمطمكبة ك 
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 إلالم وثإلاألولإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل

إلالخصائصإلالنوع اإللممعموماتإلالموام  ا

إلإلإلإل: مي د

فقد ، تقييـ مستكل جكدة  تمؾ المعمكماتيساىـ تحديد الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في 
ىي المعمكمات المكائمة الذكية التي يتـ إعدادىا لمكفاء بحاجة "نيا بأ جكدة المعمكمات عرفت

  .(444ص ،2000 ،سامي)لمعايير محددة مسبقان تمؾ االحتياجات ككضعيا كفقان  كتمبية مستخدمييا

كما كعرفت بأنيا تمؾ الخصائص الرئيسية التي تجعؿ مف المعمكمات المحاسبية سمعة مرغكب بيا 
مساعدة  كتيدؼ إلى ،((FASB,2003,p20لتي تستخدـ تمؾ المعمكماتمف قبؿ كافة األطراؼ ا

دمي تمؾ القكائـ اإلدارة في إعداد القكائـ المالية كاإلفصاح عف مككناتيا بطريقة تحقؽ رغبات مستخ
، لذلؾ يتـ التعرض بالتحميؿ مييامستخدية المعمكمات المحاسبية ك التعرؼ عمى ماىالمالية ، ك 

 :صائص كما يميكالمناقشة إلى تمؾ الخ

إلإل:ط  عاإلالمعموماتإلالموام  ا 2.1.1

يتـ  عمييا مف عممية معالجة البيانات بعد أف يتـ الحصكؿالنتائج التي  المحاسبية تمثؿ المعمكمات
، كتخضع لعدة عمميات معالجة مثؿ التبكيب كالتحميؿ كالتمخيص إدخاليا إلى نظاـ المعمكمات

 .لذم طمبت مف أجمو كفي الكقت المناسبكالعرض في تقارير تتناسب كغرض االستخداـ ا

كقائمة الدخؿ كقائمة  قائمة المركز المالي: لمالية مثؿكتككف المعمكمات المحاسبية كمية كالقكائـ ا
تقارير إلى جانب  ،النقدية التدفقاتاألرباح كالخسائر كقائمة التغيرات في المركز المالي كقائمة 

لتقديرية كالتي تكفر معمكمات مسترجعة عف األداء الفعمي األداء عف التنفيذ الفعمي لممكازنات ا
 (.8ص ،2003 جمعة كآخركف،)لألعماؿ كاألنشطة
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كاء مػػػػػػا كانػػػػػػت مالئمػػػػػػة لمتطمبػػػػػػات كحاجػػػػػػات مسػػػػػػتخدمييا سػػػػػػ إذاكتعتبػػػػػػر تمػػػػػػؾ المعمكمػػػػػػات مفيػػػػػػدة 
ككقاعػػػػػػدة عامػػػػػػة فػػػػػػإف اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار يتػػػػػػأثر بكميػػػػػػة كنكعيػػػػػػة  ألغػػػػػػراض صػػػػػػنع القػػػػػػرار أك تحسػػػػػػينو،

، إال أف المعمكمػػػػػات الزائػػػػػدة عػػػػػف الحػػػػػد المطمػػػػػكب تػػػػػؤدم إلػػػػػى لمتاحػػػػػة كمػػػػػدل جكدتيػػػػػاات االمعمكمػػػػػ
أكثػػػػر فعاليػػػػة فػػػػي خدمػػػػة  يكػػػػكف المالئػػػػـ الػػػػذمنظػػػػاـ الالعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػميـ بغػػػػرض رفػػػػع التكػػػػاليؼ 
 (.Romney et al ,2005,p5)المستخدميف

إل:المم خدماإللممعموماتإلالموام  اإلالفئات 2.1.2

 (27ص ،2003 العيسى،:)ما يمي أىميا ممعمكمات الماليةل مةالمستخد ىناؾ العديد مف الطكائؼ

كىـ مالؾ المشركع كىـ األكثر اىتمامان بالمعمكمات المحاسبية بحكـ أنيـ : المم ثمرون.أإل
أصحاب رأس الماؿ كييتـ المالؾ بالمخاطر الضمنية كالعائد المحقؽ مف االستثمار كيحتاج 

األسيـ أك ما إذا كانكا يقبمكف عمى شراء  عمى تقرير كافية تساعدىـىؤالء إلى معمكمات 
، كييتـ المساىمكف أيضان بالمعمكمات التي تمكنيـ مف تقييـ مدل قدرة االحتفاظ بيا أك بيعيا

 .المنشأة عمى تكزيع األرباح بشكؿ مستمر
ييتـ المكظفكف كالمجمكعات الممثمة ليـ بالمعمكمات المتعمقة بربحية المنشأة كمدل : الموظفون.بإل

ارىا كما ييتـ أيضان بالمعمكمات التي تمكنيـ مف تقييـ مدل قدرة المنشأة عمى تكفير استقر 
 .المكافآت كالمنافع التقاعدية ككذلؾ فرص التكظيؼ

ينحصر اىتماـ المقرضيف في المعمكمات التي تمكنيـ مف تحديد فيما إذا كانت : المقرضون.جإل
 .قاقياقركضيـ كالفكائد الخاصة بيا سكؼ يتـ سدادىا عند استح

تقكـ ىذه المكاتب بتحميؿ التقارير المالية التي تنشرىا الشركات : الم شاراتإلالمال ا مكا ب.دإل
ىذه التقارير كمصدر لممعمكمات كاستخراج األرقاـ كالمؤشرات المالية  عدالمساىمة حيث ت

 حسب درجة الربح كدرجة المخاطرة، المختمفة كالتي تستخدـ لتصنيؼ ىذه الشركات إلى درجات
 .قراره بثقة كأمانة قادران عمى اتخاذكلذلؾ يككف الشخص طالب االستشارة 

اإلدارة مسؤكلة عف اتخاذ قرارات الشراء كقرارات التمكيؿ كىي مسؤكلة أيضان عف : االدارة.هإل
تخطيط كظيفة اإلنتاج كالبيع كرسـ سياسات األسعار كالتكزيع كاألسكاؽ كحتى تستطيع اإلدارة 
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عمى أسس عممية سميمة تعتمد عمى المعمكمات التي يكفرىا ليا النظاـ  بناء خططيا كسياستيا
 .المحاسبي عمى شكؿ تقارير أك قكائـ تكاليؼ أك ميزانيات تقديرية

إلال جار ون.وإل إلوالدائنون كىـ ييتمكف بالمعمكمات التي تبيف ليـ سيكلة المنشأة : الموردون
 .كربحيتيا

يـ بالمنشأة استمرارية المنشأة خصكصان عندما تربطييتـ ىؤالء بالمعمكمات المتعمقة ب: العم ء.زإل
اعتمادان كبيران عمى تمؾ ، أك عندما يككنكف في كضع يعتمدكف فيو معامالت طكيمة األجؿ

 .المنشأة

إلومؤمما يا.حإل تيتـ الحككمات كمؤسساتيا في تخصيص المكارد كبالتالي بأنشطة : الوكومات
الرقابة عمى أنشطة المنشآت كمف ثـ تحديد  المنشأة كىي تتطمب أيضان معمكمات لتمكينيا مف

 .كمي كاإلحصائيات األخرل المماثمةالسياسات الضريبية كأساس إلعداد حسابات الدخؿ الق

تؤثر المنشآت عمى األفراد بطرؽ مختمفة فمثالن قد تساىـ المنشأة مساىمة جكىرية : الجميور.طإل
د ، كقؿ مع المكرديف المحمييفتعامفي االقتصاد المحمي مف عدة زكايا كتكفير فرص العمؿ كال

أة عف طريؽ تكفير معمكمات عف اتجاىات نشاط المنشتساعد البيانات المالية لجميكر 
 (.84ص ،2005 حماد،)كالتطكرات الحديثة في أنشطتيا

إل:الخصائصإلالنوع اإللجودةإلالمعموماتإلالموام  ا 2.1.3

جكدة المعمكمات  ـ بياىناؾ العديد مف المحاكالت التي بذلت لتحديد الخصائص التي تتس
، كمف بيف ىذه الدراسات ىي الدراسة التي قاـ بيا مجمس معايير المحاسبة المالية، حيث المحاسبية

تـ كضع خصائص لتقكيـ جكدة المعمكمات المحاسبية حددت في مجمكعتيف رئيسيتيف كمجمكعة 
 (FASB,2003,p20) :فرعية عمى النحك التالي

 :تعمؽ بالمالءمة كترتبط بيا الصفات التاليةالمجمكعة األساسية األكلى ت

 (التكقيت المالئـ) حداثة المعمكمات المحاسبية -

 لممعمكمات المحاسبية  التغذية العكسية -

 القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية -
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 :كتعتمد عمى  (الثقة) كالمجكعة األساسية الثانية تختص بالمصداقية

 صدؽ التعبير -

 الحيادية -

 ؽإمكانية التحق -

 :كالمجمكعة الفرعية تتككف مف 

 القابمية لممقارنة -

 الثبات في التطبيؽ -

 :عمى ما سبؽ يمكف تحديد خصائص المعمكمات المحاسبيةكبناءن 

إلإلالموام  اإلم ءماإلالمعمومات:إلإلالخاص اإلاألولى

كتعني ىذه الخاصية أف المعمكمات يجب أف تككف مالئمة لحاجات صناع القرارات كتمتمؾ 
خاصية المالءمة عندما تؤثر عمى القرارات االقتصادية لممستخدميف بمساعدتيـ في المعمكمات 

 أكعندما تؤكد أك تصحح( قيمة تنبؤية) تقييـ األحداث الماضية كالحاضرة كالمستقبمية أم يككف ليا
 (.53ص ،2002 الفداغ،)مة أكما يسمى بالتغذية الراجعةئليا قيمة استرجاعية مال أف أم تقييماتيـ

بمة لمفيـ بأنيا الحالة التي تككف عمييا المعمكمات المحاسبية قا"ا كتشير خاصية المالءمة أيضان ىذ
قيمة تساعد عمى التنبؤ كالتقييـ، كحديثة مقدمة في الكقت  ، كذاتمف قبؿ المستخدميف ليا

دا ، كذات تكمفة مقبكلة كمف ثـ تؤثر تأثيران مباشران في طبيعة القرار المتخذ استناالمناسب
   .(104ص ،2002 الناغي،")إلييا

مة ئ، فإذا كانت المعمكمات غير مالستخداـ الخاص الذم أعدت مف أجموكترتبط المعمكمات باال
اليدؼ مف ىذه كيعد لك تكافرت كافة الخصائص األخرل،  لمقرار المعيف فإنيا لف تككف مفيدة حتى

فراد الذيف يعتمدكف عمى القكائـ المالية طرؽ القياس كاإلفصاح التي تساعد األ رالخاصية ىك اختيا
في قرار  عمى احداث اختالؼالمعمكمات المالية  كما قد تعمؿ ىذه قراراتيـ الرشيدة،التخاذ 
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مستخدمي المعمكمات  نتيجة تأثر القرار بالمعمكمات كفي ىذه الحالة يككف القرار مبني عمى أساس 
 . سميـ

دكر المحاسػػبة ىنػػا ىػػك تػػكفير كيكػػكف ، متعػػددةألغػػراض درجػػات مختمفػػة لمالءمػػة المعمكمػػات كىنػػاؾ 
تسػػاعد متخػػذم القػػرارات عمػػى  المالئمػػةالمعمكمػػات األكثػػر مالءمػػة لالسػػتخداـ المعػػيف ، فالمعمكمػػات 

، فعمػػػى تأكيػػػد أك تصػػحيح التنبػػؤات السػػابقةالتنبػػؤ باألحػػداث المتكقعػػة فػػػي المسػػتقبؿ أك تسػػاعد عمػػى 
، كتػػكفر ف نتيجػػة العمميػػات كالمركػػز المػػالياليػػة ربػػع سػػنكية عػػسػػبيؿ المثػػاؿ تصػػدر الشػػركات تقػػارير م

 تسػاعد كمػا أنيػا، عميو في التنبؤ يمكف أف تشكؿ أساسان جيدان لالعتماد مالئمةىذه التقارير معمكمات 
،)عمػػػػى تقيػػػػيـ انجػػػػاز الكحػػػػدة االقتصػػػػادية عػػػػف فتػػػػرة ماضػػػػية فػػػػي الكقػػػػت نفسػػػػو  ،2004 أبػػػػك المكػػػػاـر

 (.31ص

يف أف ىناؾ ثالث خصائص يجب تكفرىا لكي تتحقؽ مالءمة المعمكمات كبناءان عمى ماسبؽ تب
 : المحاسبية ىي

 :خاص اإلال غذ اإلالعكم ا.أإل

كيقصد بالتغذية العكسية استخداـ المعمكمات في جميع األحكاؿ بحيث تككف صالحة لتقييـ األعماؿ 
 .(38، ص2001 الدىراكم،)ات المستقبمية بشأف تمؾ األعماؿالماضية أك تأكيد كتصحيح التكقع

كىي خاصية تمكف مستخدمييا القدرة عمى إعادة التقييـ مف خالؿ المعمكمات التي ينتجيا نظاـ 
كقدرتو عمى التكيؼ في ( المخرجات)المعمكمات كالتي تساىـ في تحسيف كتطكير نكعية المعمكمات 

 (.4ص ،2009 مبارؾ كآخركف،)الظركؼ البيئية المتغيرة باستمرار

مة ىي التي تمكف متخذ القرار مف تعزيز التكقعات الحالية أك أف المعمكمات المالئ ا يمكف القكؿلذ
 .إحداث تغيير فييا كتقييـ النتائج السابقة
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إل:خاص اإلالقدرةإلال ن ؤ ا.بإل

كتعني ىذه الخاصية أف تككف المعمكمات المحاسبية ليا قدرة تنبؤية تساعد متخذم القرارات بتكقع 
 (.89ص ،2001 العربي،المجمع )نتائج في المستقبؿ

، ألف المعرفة عكسية كقدرة تنبؤية في نفس الكقتتغذية  المالئمةكعادة ما تقدـ المعمكمات  
الخاصة باألنشطة كاآلثار السابقة تؤدم إلى تحسيف قدرة متخذ القرارات عمى تكقع النتائج الخاصة 

 .باألعماؿ المماثمة المستقبمية

إل:خاص اإلال وق تإلالم ئم.جإل

لتكقيػػت المالئػػـ تقػػديـ المعمكمػػات فػػي حينيػػا بمعنػػى أنػػو يجػػب إتاحػػة المعمكمػػات المحاسػػبية كيقصػػد با
لمسػتخدمييا عنػدما يحتػاجكف إلييػا ألف ىػذه المعمكمػات تفقػد منفعتيػا إذا لػـ تكػف متاحػة عنػدما تػػدعك 

د ي تفقػ، كبالتػالة كال تكػكف ىنػاؾ حاجػة السػتخدامياالحاجة إلى استخداميا أك عندما تتكفر لفترة طكيم
كبالتػػػػػالي لتحقيػػػػػؽ ىػػػػػذه الخاصػػػػػية فػػػػػإف القػػػػػكائـ الماليػػػػػة يجػػػػػب أف تعػػػػػد كترسػػػػػؿ  (مالءمتيػػػػػا)فعاليتيػػػػػا

 قبػػػؿ أف تفقػػػد مقػػػدرتيا فػػػي التػػػأثير فػػػي إتجػػػاهبػػػؿ اتخػػػاذىـ لمقػػػرارات بكقػػػت كػػػافي ك لممسػػػتخدميف ق
 (.50ص ،2006 حماد،)القرار

 :كفقان لما يمي كتتحدد خاصية التكقيت المالئـىذا 

فقد تككف ىذه الفترة  ،المالية القكائـ المالية بمعنى طكؿ أقصر فترة تعد عنيا القكائـ دكرية -أ 
تتضمنيا القكائـ المالية في مكاعيد دكرية  ، كبالتالي يمكف إتاحة المعمكمات التيطكيمة نسبيان 

د دكرية ، كبالتالي يمكف إتاحة ىذه المعمكمات في مكاعيان ، أك تككف ىذه الفترة قصيرة نسبيمتباعدة
الفترة الزمنية قصيرة بشكؿ ممحكظ فإف المعمكمات التي تشمميا قائمة  غير أنو إذا كانت، متقاربة

إلى  لى درجة كبيرة  بالتغيرات المكسمية أك العشكائية التي تتأثر بيا أنشطة المنشأةإ الدخؿ قد تتأثر
أما إذا  ،دراستيا تستغرقو الحد الذم قد تصبح فيو المعمكمات مضممة أك غير جديرة بالكقت الذم

المعمكمات أف ينتظر طكيال قبؿ  كانت الفترة الزمنية طكيمة بشكؿ ممحكظ فإف عمى مف يستخدـ ىذه
منيا في تقييـ محصمة البدائؿ التي  أف يتمكف مف الحصكؿ عمييا، كحينئذ قد يتعذر االستفادة

 .تكاجيو
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ي تعد عنيا القكائـ المالية كبيف تاريخ إصدار الفترة الزمنية الت المدة التي تنقضي بيف نياية -ب 
تاحتيا لمتداكؿ، إذ أنو كمما كاف الفارؽ الزمني طكيال كمما قمت رتمؾ التقاري منفعة المعمكمات  كا 

 .المالية التي تشمميا تمؾ القكائـ

نى لمفجكة الزمنية المثمى التي تعد عنيا القكائـ المالية، كالحد األد كيتضح مما تقدـ أف تحديد الفترة
لمنفعة  تفصؿ بيف تمؾ الفترة كتاريخ إصدار القكائـ المالية يعتبراف مف المعايير اليامة الزمنية التي

( المناسب)سكؼ تؤثر في تحقيؽ السعر الكؼء  ، خاصة أف ىذه المعمكماتالمعمكمات المحاسبية
 .لألكراؽ المالية

إلالموام  اإلالثقاإلفيإلالمعمومات:إلإلالخاص اإلالثان اإل

، مػػف خطػاء الجكىريػػة اليامػة كمػػف التحيػزصػد بالثقػة أف تكػػكف المعمكمػات المحاسػػبية خاليػة مػػف األيق
 الحجػاكم كآخػركف،)ثـ فإف مستخدـ المعمكمات المحاسبية يصبح كاثقان منيا كيستطيع االعتمػاد عمييػا

 (.50ص ،2007

مػػات المبنيػػة عمػػى الحكػػـ ، فمػػف الكاضػػح أف ىنػػاؾ درجػػات لمثقػػة فالمعمك كال تعنػػي الثقػػة الدقػػة المطمقػػة
الشخصػػي تتضػػػمف تقػػػديرات ال تكػػػكف دقيقػػػة كمػػػع ذلػػػؾ يجػػػب تػػػكفر الحػػػد األدنػػػى لصػػػحة المعمكمػػػات 

، فاليػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػك تقػػػػػػػديـ المعمكمػػػػػػػات التػػػػػػػي يثػػػػػػػؽ فييػػػػػػػا كصػػػػػػػدؽ تمثيميػػػػػػػا حتػػػػػػػى تكػػػػػػػكف مكثػػػػػػػكؽ بيػػػػػػػا
فػإف المعمكمػات يجػب أف تحتػكل  كلتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ( 88ص ،2001المجمع العربي،)تخدمكفالمس
 : مى مكاصفات مككنة لخاصية الثقة كىيع

إل:إلالصدقإلفيإلال ع  ر.أإل

 حتى تككف المعمكمات مكثقة يجب أف تعبر بصدؽ عف العمميات المالية كاألحداث األخرل التي
مع أرقاـ المعمكمة المقدمة  ، بمعنى تطابؽ طبيعة العممية الماليةتمثميا أك المتكقع أف تعبر عنيا

دينار كلكف المحاسب  15000كف المتكقع عدـ تحصيميا تقدر بمبمغ ، فمثالن إذا كانت الديعنيا
دينار إذان المعمكمة األخيرة التي تـ إعتمادىا ليست صادقة في تمثيؿ  5000اكتفى باالحتياط بمبمغ 

 (.53ص ،2004 حناف كآخركف،)الظاىرة
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مكف بشكؿ ككمما كانت المعمكمات تمثؿ الظاىرة بأمانة كصدؽ في التعبير عف الجكىر كالمض
 .صحيح كمما إزداد اإلعتماد عمي ىذه المعمكمات في إتخاذ القرار

 (:ال ث  تإلمنإلالمعموماتإل)إلالموضوع اإل.بإل

تعني خاصية المكضكعية بأف المعمكمات المالية التي يمكف التحقؽ منيا  يمكف الكصكؿ إلى 
المحصمة ككذلؾ  مثيالتيا بكاسطة مقاييس مستقمة كباستخداـ نفس طرؽ القياس فمثالن النقدية

، كما أف مشتريات البضاعة دىا بكاسطة اإليصاالت كالمستنداتالمدفكعات النقدية يمكف تأيي
، كما نجد أف ىناؾ بعض القياسات ىا بكاسطة أدلة يمكف التحقؽ منياكالمبيعات يمكف تأييد

كما في حالة تقديرات العمر يككف تحديدىا عرضة لمتقدير الشخصي  التي المحاسبية
 (. 39ص ،2001 الدىراكم،)نتاجياإل

كيختمؼ مفيكـ المكضكعية باختالؼ األغراض التي تيدؼ المعمكمات المحاسبية إلى تحقيقيا فقد 
، يخية انسجامان مع األعراؼ كالمبادئ المحاسبيةيقكـ المحاسب بالقياس استنادان إلى التكمفة التار 

ستقدـ لممساىميف كالمقرضيف بغية إتخاذ  كلكف ىذا القياس قد يصبح مضمالن إذا كانت المعمكمات
 (.272ص ،2006 لطفي،)القرارات

ان ترتبط ارتباطان كبير  درجة الثقة بالمعمكمات المحاسبيةكيتضح مما سبؽ أف خاصية المكضكعية ك 
حيث أف اإلختيار مف بيف طرؽ القياس المحاسبي  بخاصية مالءمة تمؾ المعمكمات لمستخدمييا

 .يا لحاجات مستخدمي المعمكمات المحاسبيةترتكز عمى مدل مالءمت

إل:إلو اد اإلالمعمومات.جإل

 ة محايدة خالية مف التحيز،، كيتضمف ذلؾ إختيار بدائؿ محاسبيكتعنى الحيادية عدـ التحيز
، كتكجو تمؾ المعمكمات المحاسبية كائـ المالية يجب أف تككف محايدةفالمعمكمات التي تحتكييا الق
دكف افتراضات  ،ىذه المعمكمات االحتياجات المشتركة لمف يستخدـء بالتي تتصؼ بالحيادية لمكفا

 .( FASB,2003,p22)مسبقة عف إحتياجات أية مجمكعة معينة بالذات إلى تمؾ المعمكمات
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لتحقيؽ العدالة كىك مرتبط بخاصية الثقة في المقاييس المحاسبية  ان ىذا كيعتبر مبدأ الحيادية ضركري
ة فإنيا يجب أف تظير النشاط االقتصادم بدرجة يتتصؼ بالحياد اسبيةالمح كحتى تككف المعمكمات
 (.39، ص2001 الدىراكم،) عمى سمكؾ األفراد في اتجاه معيف صادقة بحيث ال تؤثر

مع أمانة المعمكمات ألف المعمكمات المتحيزة   كيالحظ في ىذا الصدد أف خاصية الحيادية تنسجـ  
ة المعمكمات يداكتضع خاصية حي ،قة بيا أك االعتماد عميياطبيعتيا معمكمات ال يمكف الث بحكـ

ذات العالقة المالية عف المعمكمات اإلفصاح ك عف إعداد القكائـ المالية  كاجبان عمى عاتؽ المسئكليف
 .المعمكمات كتحقيؽ أمانة تمؾ لمف يستخدمكىا تياجات المشتركةاالحالكثيقة ب

مكاف االعتماد عمييا تعني أف أساليب القياس بالمع ف خاصية الثقة، فإكخالصة القكؿ    مكمات كا 
الستخراج النتائج كعرضيا تعتبر أساليب مناسبة لمظركؼ التي تحيط  كاإلفصاح التي تـ اختيارىا

مف قامكا بتطبيقيا مقد تـ بكيفية تسمح ألشخاص آخريف مستقميف األساليب  بيا، كأف تطبيؽ ىذه
المعمكمات  ، كما تعني ىذه الخاصية أفلمتثبت مف تمؾ النتائجستخداميا األكلى بإعادة ا في المرة

دكف أف يعترييا تحريؼ أك  ،لجكىر األحداث التي تنطكم عمييا التي تـ تقديميا تعتبر تصكيرا دقيقا
إل.خمكىا مف التحيز، ك تشكبيا أخطاء ذات أىمية

إلالقا م اإللممقارنا:إلإلالخاص اإلالثالثا

فائػػدة المعمكمػػات المحاسػػبية كىػػػي تعنػػي إمكانيػػة مقارنػػة المعمكمػػػات القابميػػة لممقارنػػة صػػفة تزيػػد مػػػف 
التػػػي تحتكييػػػا التقػػػارير كالقػػػكائـ الماليػػػة مػػػع المنشػػػآت المماثمػػػة أك مػػػع مقارنػػػة نفػػػس المعمكمػػػات لػػػنفس 

 مرعػي،)األداء كفػي المركػز المػالي لممنشػأةفترات مختمفة مػف أجػؿ تحديػد التغيػرات فػي خالؿ  الشركة
 .(191ص ،2006

قياس كعرض األثر المالي لمعمميات المالية المتشابية كاألحداث األخرل يجب أف  يو فإف عمميةكعم
 .تتـ عمى أساس ثابت

، اعد عمى تحقيؽ القابمية لممقارنةيستطبيؽ معايير اإلفصاح عف السياسات المحاسبية  فىذا كما أ
حاسبية مف فترة إلى أخرل عممان بأف تطبيؽ مبدأ الثبات في استخداـ السياسات كاإلجراءات الم

 .تقديـ معمكمات مفيدةة كفاءة خاصية قابمية المقارنة ك سيككف لو أثران كبيران في زياد
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المالية مف التعرؼ  معمكمات المحاسبةالمستخدمي إلى تمكيف المقارنة خاصية تطبيؽ دم يؤ ىذا ك 
آت األخرل خالؿ فترة زمنية شالمن عمى األكجو الحقيقية لمتشابو كاالختالؼ بيف أداء المنشأة كأداء

كتنشأ أكجو  ،ما بيف الفترات الزمنية المختمفةفي ، كما تمكنيـ مف مقارنة أداء المنشأة نفسيامعينة
اختالؼ الظركؼ كاألحداث التي تتأثر بيا المنشآت المختمفة أك  التشابو كاالختالؼ نتيجة تشابو أك

 . ت الزمنية المتعاقبةنفس المنشأة خالؿ الفترا الظركؼ التي تتأثر بيا

المجمع :)كىمػا المستمدة مف المحاسبة المالية فيما يتعمؽ بمنفعة المعمكمات كليذه الخاصية جانباف
 (00ص ،1002 العربي،

يعني ذلؾ أف تقكـ الشركة المختمفة لنفس الكحدة المحاسبية ك فترات إمكاف المقارنة بيف نتائج ال -أ
 .كالمقارنة بينيما بإصدار تقارير لفترتيف متتاليتيف

 . بيف الكحدات المحاسبية المختمفة كخاصة تمؾ الكحدات ذات األنشطة المماثمة إمكاف المقارنة -ب

 األىم اإلالنم  ا:إلإلالخاص اإلالرا عا

في ضكء الظركؼ  حذؼ أك عرض المعمكمات المحاسبية إلى أف يشير مصطمح األىمية النسبية 
 (.74ص ،2002 الفداغ،)حكـ الشخصي نتيجة لذلؾالمحيطة تجعؿ مف المحتمؿ اختالؼ ال

ذا لـ تعرض تخذ القرار الماتجاه كتعد المعمكمات ذات أىمية نسبية إذا كاف ليا تأثير في  كا 
كغير الميمة مما يؤدم  سيتـ الخمط بيف المعمكمات الميمةالمعمكمات حسب أىميتيا النسبية فإنو 

ؾ صعكبة قياـ المحمؿ المالي بأداء كظيفتو بسبب إلى إرباؾ مستخدـ المعمكمات المحاسبية ككذل
 (.191ص ،2006 مرعي،)عدـ كضكح المعمكمات الجكىرية

كبالتػػػػالي يمكػػػػف الحكػػػػـ عمػػػػى أىميػػػػة معمكمػػػػة معينػػػػة إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ تكقػػػػع معقػػػػكؿ بػػػػأف معرفػػػػة ىػػػػذا 
العنصػػػػػػر أك أثػػػػػػره عمػػػػػػػى نتػػػػػػائج القيػػػػػػاس كالتقيػػػػػػػيـ يمكػػػػػػف أف تػػػػػػؤثرعمى قػػػػػػػرارات مسػػػػػػتخدمي القػػػػػػػكائـ 

،)اليةالم  (.49ص ،2004 أبكالمكاـر
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 :(61ص ،2005 عبد الصادؽ،)مف خالؿ التعرؼ عمى ما يمي لخاصيةكتظير أىمية ىذه ا

إذا فعؿ ، فمثالن تحقؽ خاصية األىمية النسبية بيعة كحجـ الحدث بالنسبة لممنشأةنكعية كط -
 لفة إذا لـ يفعؿالمخا، كنمط ثدعندما عممكا شيئان عف ىذا الح المستخدمكف شيئان مختمفان 

 .فيعتبر ىذا البند غير ىاـ المستخدمكف شيئان عف ىذا البند

منظكر المحاسبيف إلى ىذا البند أك الحدث كما إذا كاف ميمان بشكؿ نسبي فأكثر مف صافي  -
 .الدخؿ كقاعدة عرفية فيما بينيـ

ف معا بمفيكمي ، كما أنيما يرتبطاببعضيما ـ األىمية النسبية كاإلفصاح األمثؿمفيك  يرتبطك 
في ارتباط األىمية النسبية باإلفصاح األمثؿ إلى أف  كيرجع السبب، مة كأمانة المعمكماتءالمال

عنيا، كما أف المعمكمات التي ال يتـ اإلفصاح عنيا يفترض  المعمكمات اليامة يتعيف اإلفصاح
  .ميمة إنيا غير مسبقا

مة فيرجع إلى ءالمال فصاح األمثؿ معا بمفيكـأما السبب في ارتباط مفيكمي األىمية النسبية كاإل
تعتبر بطبيعتيا معمكمات غير  أف المعمكمات التي ليست ليا عالقة كثيقة بأىداؼ القكائـ المالية

 .عنيا ، كبالتالي ليس ىناؾ ما يدعػك إلى اإلفصاحميمة 

مكاف لمأمانة ا ، فإف األىمية النسبية كاإلفصاح األمثؿ يرتبطاف معا بمفيكـكبالمثؿ عمكمات كا 
يمكف االعتماد عمييا يجب أف تفصح عف  كذلؾ عمى أساس أف القكائـ المالية التي ،االعتماد عمييا

باعتبارىا كسيمة )المحاسبة المالية عميو تنطكم ككثيرا ما، المعمكمات ذات األىمية النسبية كافة
يصاؿ جدير ك  ،تكل األىميةتعتمد إلى حد كبير عمى تقييـ مس تقديرات اجتيادية مف (قياس كا 

المحاسبة المالية مسألة نسبية تعتمد عمى خصائص كمية  في بالمالحظة أف مستكل األىمية
كبصفة عامة يعتبر البند ذا أىمية نسبية إذا أدل  ،منيما معا عمى خميط ، أككخصائص نكعية

شمميا أك عرضو بصكرة غير صحيحة إلى تحريؼ المعمكمات التي ت حذفو أك عدـ اإلفصاح عنو
 .ىذه القكائـ عند تقييـ البدائؿ أك اتخاذ القرارات ستخدمييؤثر عمى م القكائـ المالية عمى نحك



28 

 

إل:إلنوع االموازناإل  نإلالخصائصإلال 2.1.4

ىناؾ احتماالت في الحياة العممية قد تككف المكازنة بيف الخصائص النكعية ضركرة إال أف      
ف التكقيت المالئـ كبيف القدرة التنبكئية لممعمكمات تعارض بيف الخصائص فمثاُل قد ينشأ تعارض بي

رجة الدقة كاالكتماؿ كعدـ ذلؾ ألف السرعة في إعداد المعمكمات غالبان ما تككف عمى حساب د
 ،، كذلؾ قد يككف ىناؾ تعارض بيف الصدؽ في التعبير كبيف إمكانية التثبت مف المعمكماتالتأكد

ك المعمكمات فية لبيئة معينة يجب أف يحقؽ معدية كجعميا كاكمف أجؿ الكفاء بأىداؼ القكائـ المال
 (.94، ص2005حماد، )نان مناسبان بيف الخصائص النكعيةتكاز 

عرضان  كمعايير المحاسبة المناسبة ينتج عنو عادة قكائـ مالية تكفر إف تطبيؽ الخصائص النكعية
 . في القكائـ المالية( كامؿ إفصاح) مف خالؿ تكفير معمكمات مفيدة ىذا العرض يتحقؽ ك صادقان 

أحد الشركط األساسية  ا، كما أنيكؿ ذلؾ يعتبر مف األمكر الجكىرية  لتحقيؽ سكؽ منظمة ككفؤه
تكليد مستكيات  لف تستطيع األسكاؽ ، فمك تركت األسكاؽ لنفسيالسكؽالمسبقة لغرض انضباط ا

 .لمشارككف في السكؽ فعالن كربما ال تككف النتيجة النيائية ما يحتاجو ا كافية مف اإلفصاح

 : قا م اإلالمعموماتإللمفيمإلوالم  عاب 2.1.5

كانت غير مفيكمة لمف يستخدميا، كتتكقؼ إمكانية فيـ  ال يمكف االستفادة مف المعمكمات إذا
التي تحتكييا القكائـ المالية ككيفية عرضيا مف ناحية، كما تتكقؼ  المعمكمات عمى طبيعة البيانات

عداد إب التالي فإنو يتعيف عمى مف يقكـكب ،نيا كثقافتيـ مف ناحية أخرليستخدمك  عمى قدرات مف
ىذه القكائـ كحدكد تمؾ القدرات، كذلؾ حتى  مستخدمي قدرات القكائـ المالية أف يككنكا عمى بينة مف

 .الذم يكفؿ إبالغ البيانات التي تشمميا تمؾ القكائـ يتسنى تحقيؽ االتصاؿ

، ة كاستيعابيايمات المحاسبمعمك الإمكانية فيـ  فيكفؽ ما سبؽ يسيـ  إف العمؿتقدـ ف كبناء عمى ما
، (كليس لممحاسبيف كحدىـ)لمستخدمييا زلمغ تصنيؼ البيانات في مجمكعات ذات مع مراعاة

كضع البيانات المترابطة مقابؿ بعضيا البعض، ك ، سيمة الفيـك كاضحة المعنى  االستعانة بعناكيف
 .معرفتيا ىذه القكائـ عادة في مستخدمي لمؤشرات التي يرغب مفى االدالة عم تقديـ األرقاـ
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كفضالن عمى ما سبؽ يجب عدـ المبالغة في إنتاج المعمكمات فيناؾ اعتبارات يتعيف مراعاتيا كىي 
فعة مف المعمكمة أكبر مف في إنتاج تمؾ المعمكمات كىي أف تككف المن تتعمؽ بالجانب اإلقتصادم

 .تالي أىـ الخصائص بالمعمكمات المحاسبية، كيكضح الشكؿ التكمفتيا

إلجودةإلالمعموماتإلالموام  االنوع اإللخصائصإلال:إل(1)شكلإلرقم

 

إل

 FASB statements of financial accounting concepts, No.2,p20(2003) :المصدر

إل
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إلالم وثإلالثاني

إلاالفصاحإلعنإلالمعموماتإلالموام  ا        

إل:مفيومإلاالفصاحإلإلإل2.2.1

كتبيف أنيا تكمف جكدة المعمكمات المحاسبية حث السابؽ إلى تحميؿ كمناقشة خصائص تعرض المب
أىميتيا مة لممقارنة مع مراعاة قاب قة عالية كيجب أف تككفمة كذات ثفي تقديـ معمكمات مالئ

المحاسبية التي تتفؽ كالخصائص  ، كبالتالي اإلفصاح في القكائـ المالية عف المعمكماتالنسبية
 .المذككرة

المالية تختمؼ حسب  اإلفصاح كحدكده عف المعمكمات الكاجب تكافرىا في القكائـ مفيكـإال أف 
فعمى سبيؿ المثاؿ ، منشأةؼ ذات العالقة بالمف اختالؼ مصالح األطرا التي تنبع، كجيات النظر

مالية كطرؼ مسؤكؿ عف إعداد القكائـ ال لإلفصاح عف المعمكمات المالية تختمؼ نظرة إدارة المنشأة
، كتختمؼ عف تمؾ التي تنظر مف خالؿ جيات الرقابة (المستثمركف)عف نظرة رجاؿ االعماؿ

اإلفصاح الذم يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ رغباتو  معرفة مستكل كيتطمب ذلؾ كاإلشراؼ ،
 .(202ص ،2006 زيكد كآخركف،)مف المعمكماتالكاممة 

ظيار جميع الحقائؽ المالية اليامة التي تعتمد إتباع سياسة الكضكح الكامؿ كا  يعني اإلفصاح ف
الكشؼ عف المعمكمات التي تيـ "أنو  أك ،(45ص ،1002 حماد،)األطراؼ الميتمة عمييا

تتضمنيا البيانات المالية كتقارير مفتشي الحسابات كالتي تؤثر في سعر الكرقة التي المستثمريف ك 
 .(2ص ،1000 التي،جمي")المالية كيجب أف يككف الكشؼ عامان كلمجميكر

 أف تككفبمعنى  ف تفصح عما ىك ضركرم لجعميا غير مضممةأالمالية يجب  القكائـ ففإ عمكمان 

، التي تعد ضركرية لمعرض المناسب، مكليا عمى كؿ المعمكمات الجكىريةكاممة بش المالية القكائـ
ذا كاف حذؼ معمكمات معينة ، كبالتالي ان ضركري ف اإلفصاح عنيا يككفإف ،سيجعميا مضممة منيا كا 

الفئات الخارجية عف األساسية التي تيـ  إظيار القكائـ المالية لجميع المعمكمات فإف ذلؾ يستكجب
السياسات كالتي تتضمف اإلفصاح عف  الرشيدة عمى اتخاذ القرارات تساعدىابحيث  ،المشركع
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كاف ىذا  ،عمييا الجاريةتغيرات كال ،المالية قكائميا كالطرؽ المحاسبية التي استخدمت في إعداد
أك بكشؼ ممحؽ  أك اليكامشذاتيا بيف األقكاس  المالية القكائـ اإلفصاح يمكف أف يككف في متف

 .بالبيانات

، المالية السنكية التقاريرالكيفية كالكمية كثيقة الصمة ب عادة نشر المعمكماتكيتضمف ىذا اإلفصاح 
رجة ، مما يكفر دكمعمكمات أخرل كثيقة الصمةحمية تكمميا غالبان قكائـ مالية مؤقتة أك مر كالتي 

 .(El-gazzar,1998,p8)مصداقية عالية عف أداء تمؾ الشركات

المعمكمات التي ، ىي ما يتعمؽ بطبيعة كنكعية التي تشغؿ معدك القكائـ الماليةالتساؤالت  كلعؿ أبرز
ف ستقدـ ىذه كلمفصاح؟ يجب اإلفصاح عنيا؟ كما ىك مقدارىا؟ كما ىك الغرض مف ذلؾ اإل

النظرية يمكف تحديد العكامؿ كاالعتبارات التي تحدد مستكل مثالي ، فمف الناحية المعمكمات؟
بسبب كذلؾ  ،مف الناحية الكاقعيةل ال يمكف تحقيقو بشكؿ متساٍك  أف ىذا المستك إال ،لإلفصاح
دراكيـ لنكعية كأنماط في استجابة متخذم القرارات التفاكت   .ـلي تكفرةمالمعمكمات الكا 

إل : اإلاالفصاحىمأإلإلإل2.2.2

لمعمكمات المحاسبية مف أىـ المبادئ الرئيسية إلعداد القكائـ المالية كىذا اإلفصاح عف ا يعتبر
يعني أف المالحظات كالمعمكمات اإلضافية المرفقة مع القكائـ المالية ىي ميمة لمستخدمي القكائـ 

كبالتالي يجب عمى المحاسب  تفسيرية ميمةمعمكمات رقمية كنصكص المالية حيث تشتمؿ عمى 
اإلفصاح عف المعمكمات اليامة كالتي يترتب عمى عدـ اإلفصاح عنيا تغير كاختالؼ جكىرم في 

 .اتخاذ القرارات االستثمارية

في تحقيؽ اآللية الخاصة بسكؽ رأس  المعمكمات المحاسبية دكران ميمان  كيمعب اإلفصاح عف  كما   
األسعار المناسبة لألسيـ كتحديد درجات مختمفة مف المخاطر بيف األسيـ  الماؿ مف حيث تحديد

ستثمارات كيتكقؼ ذلؾ بحيث يمكف لممستثمريف المحافظة عمى مستكيات المخاطر كالتنكيع بيف اال
 :charles et al,p690))عمى عامميف

 .مدل تكافر المعمكمات كتماثميا لجميع المستثمريف في سكؽ رأس الماؿ .1
 .كتفسير السكؽ كاستيعابو لممعمكمات مدل فيـ .2
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قبػاؿ باالسػتثمار يتعمػؽ فيمػا التأكػد عػدـ درجػة تخفػيض عمػى يعمػؿ المحاسبي فاإلفصاح  المػدخريف كا 
 إلػى يػؤدم مػا ،(الماليػة األكراؽ كبيػع شػراء)التعامػؿ حجـ كبر كبالتالي لممستثمريف أمكاليـ تقديـ عمى

 األربػػػاح عػػػف المشػػػركعات إدارة تنبػػػؤات المػػػالييف، يػػػيفالمحم تنبػػػؤات مثػػػؿ المعمكمػػػات تشػػػغيؿ إمكانيػػػة
 كمعػػػػػػػػدؿ الفائػػػػػػػػدة سػػػػػػػػعر مثػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػكمي االقتصػػػػػػػػاد حالػػػػػػػػة عػػػػػػػػف المعمكمػػػػػػػػات كنشػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتقبمية،

 (.20ص ،1002 الدىراكم،)التضخـ

 اإلفصاح أف إذ عدالة، أكثر المالي السكؽ في التعامؿ يجعؿ المناسب اإلفصاح فمما سبؽ فإ
 استثماريان  مناخان  يكفر بدكره كىذا المعمكمات، عمى الحصكؿ في تثمريفلممس متكافئة فرصان  يكفر
 .  كاستمراريتو كازدىاره السكؽ نمك فرصة مف كيزيد مالئمان 

إل: م طم اتإلاالفصاحإلإلإل2.2.3

نكعية ككمية المعمكمات الكاجب تكفيرىا لممشاركيف في األسكاؽ  تشير متطمبات اإلفصاح إلى
ىذه جكدة ف ، فإلتدعيـ استقرار األسكاؽكمات يعد أمران جكىريان ميكر كألف تكفير المعمكالج
ـ معمكماتيا كبالتالي اكسابيا المنشآت إلى تحسيف نظعمكمات تعد أيضان ذات أكلكية مما يدفع الم

 (.9ص ،2006 جريكنيج،)مركز المرمكؽ بيف المنشآت األخرلالسمعة كال

 كآخػػػػػػػركف، مطػػػػػػػر)كىػػػػػػػي الرئيسػػػػػػػة اتالمتطمبػػػػػػػ مػػػػػػػف عػػػػػػػدد إلػػػػػػػى يسػػػػػػػتند اإلفصػػػػػػػاح فػػػػػػػإف كبالتػػػػػػػالي
 :(332ص ،1002

 تحديد مستخدمي المعمكمات المحاسبية. 

 ىذه المعمكمات المحاسبية تحديد األغراض التي ستستخدـ فييا. 

 نكعية المعمكمات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا ديدتح. 

 تحديد أساليب اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كطرقيا. 

  المحاسبية المعمكماتتكقيت اإلفصاح عف. 
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إل :مم و اتإلاالفصاحإلإلإل2.2.4

بنكد  اإلفصاح في المحاسبة يختّص بكؿ ما لو عالقة بالقكائـ المالية مف حيث محتكاىا مف إف
فضال  ،قائمة كطريقة عرض ىذه البنكد كأسمكبيا كالمعمكمات داخؿ كؿ، كمعمكمات كمية أك كصفية

مساعدة كذلؾ بغرض   يا في القياس لتحديد قيمة كؿ بندعف السياسات المحاسبية التي يتـ إتباع
األحداث  لدييـ عف مستخدمي ىذه القكائـ في اتخاذ القرارات السميمة كتخفيض حالة عدـ التأكد

 تحديد القدر المالئـ مف المعمكمات التي يتعيف اإلفصاح عنيالغرض ك  ،االقتصادية في المستقبؿ

 :Belkaoui,2004,p111))ىناؾ ثالثة مستكيات لإلفصاح ىي

 الحد األدنى مفاإلفصاح عف األكثر شيكعان في االستخداـ كيشير إلى كىك  االفصاحإلالكافي -2

مضممة  حتى ال تككف ،ف تتضمنو القكائـ الماليةأالمعمكمات الكاجب اإلفصاح عنيا كالتي يجب 
 . لمقارئ عند اتخاذ القرار االستثمارم

قدـ المساكاة  مكمات التي تفي باحتياجات األطراؼ المعنية عمىيقدـ المعكىك  االفصاحإلالعادل -1
 . المعمكمات المحاسبية لمستخدمي القكائـ المالية أم يتضمف معاممة متساكية لجميع مستخدمي

إل -3 المعمكمات  كافة القكائـ المالية شامالن أف يككف اإلفصاح في يعني كىك  الشاملاالفصاح
عمى  عدـ إخفاء أل معمكمة جكىرية قد تؤثركنيا كضماف عف مضم الصادؽ الالزمة لمتعبير

المالئمة لمستخدمي القكائـ ك معمكمات كافة لم بمعنى شمكلية القكائـ المالية، مصالح المستثمر
 .المالية

الحد األدنى مف  كلكنو يفترض، ثر المفاىيـ شيكعان في االستخداـأك (الكافي(كيعُد اإلفصاح
اإلفصاح العادؿ أما  ،مضممة عنيا التي تجعؿ القكائـ المالية غير المعمكمات التي يجب اإلفصاح

أف ك  ،لقراء المحتمميف لمقكائـ الماليةلجميع اة ىدؼ أخالقي بتحقيؽ معاممة متساكيينطكم عمى ف
 قد تككفف ،عرض معمكمات زائدةدكف جميع المعمكمات المالئمة  يفترض عرض شامؿال اإلفصاح

يجعؿ مما  ،ف عرض التفاصيؿ غير الميمة يخفي المعمكمات الجكىريةال ،المعمكمات الكثيرة ضارة
 .التي تككف فييا مممة التقارير المالية صعبة التفسير كمطكلة إلى الدرجة
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إل :نواعإلاالفصاحأإلإلإل2.2.5

مان كضركريان لشخص ذم مالئاعتباره حيث إف ما يمكف  ،ان الختالؼ كجيات نظر المستخدميفنظر 
زيادةن عمى رغبة  ،نفسو مف الخبرة يككف كذلؾ لشخص أخر ال يمتمؾ المستكل قد ال، خبرة كافية

آلخر مف   مف قطاع  المعمكمات المطمكبة كاختالؼ ،دارة في اإلفصاح أك عدـ اإلفصاحاإل
خدميف كؿ كاختالؼ حاجات المست ،األعماؿ التجارية القطاعات االقتصادية  كذلؾ اختالؼ بيئة

 (:172ص ،1002 لطفي،)يما يأتأىميا اإلفصاح  متعددة مف ذلؾ أدل إلى ظيكر أنكاع

  االفصاحإلالوقائيإل- 2

ة عمى استخداـ المعمكمات المستثمر العادم الذم لو قدرة محدكد ةاإلفصاح الكقائي إلى حمايييدؼ 
، يجب أف تككف المعمكمات المالية بأعمى درجة ممكنة مف المكضكعية كالحياد كالعدالة ليذا، المالية
يجعميا غير مضممة  ىي أف القكائـ المالية يجب أف يتـ اإلفصاح فييا عف كؿ ما)القاعدة العامة كاف

 :ةالتالي كيتطمب اإلفصاح الكقائي الكشؼ عف األمكر ،(ألصحاب الشأف

  السياسات المحاسبية.أإل
 التغيرات السياسات المحاسبية.بإل
 التغيرات في التطبيقات المحاسبية.جإل
 الماليةفي القكائـ طاء تصحيح األخ.دإل
 التغير في طبيعة الكحدة االقتصادية.هإل
 المكاسب كالخسائر المحتممة.وإل
 االرتباطات المالية.زإل
  األحداث الالحقة.حإل

  االفصاحإلال ثق فيإل-1

ائص النكعية لممعمكمات الخص مة بكصفيا أحدءلمفيكـ نتيجة ازدياد أىمية المالظير ىذا ا
حيث المطالبة باإلفصاح عف  ،المحاسبي نو يعكس االتجاه المعاصر لإلفصاحإكلذلؾ ف ،المحاسبية

كمف األمثمة عمى اإلفصاح التثقيفي أك اإلعالمي ىي ، المعمكمات المالئمة ألغراض اتخاذ القرارات



35 

 

تاج كعمى أساس المناطؽ عمى أساس خطكط اإلن التقارير القطاعية ،اإلفصاح عف التنبؤات المالية
اإلفصاح عف اإلنفاؽ ، كالمخزكف السمعي الثابتة اإلفصاح عف مككنات األصكؿ ،الجغرافية

، التطكر التاريخي لمنشاطات ،تمكيمو كربحية السيـ الكاحد الرأسمالي الحالي كالمخطط كمصادر
اإلفصاح عمى ىذا  سياسات اإلدارة المتبعة فيكعميو فإف  ،المستقبؿ خطط اإلدارة كأىدافيا في
الداخمية لمحصكؿ عمى المعمكمات اإلضافية أىمية المجكء إلى المصادر  النحك مف شأنو الحد مف

التي يترتب عمييا تحقيؽ مكاسب لبعض الفئات عمى حساب الفئات ، الرسمية بالطرؽ غير
 .األخرل

عمى المعمكمات التي تتمتع يقتصر إلفصاح المحاسبي لـ يعد ـ أف االمفيك  كُيالحظ طبقان ليذا  
في  جات المستثمر العادم ذم الخبرة المحدكدةعالية مف المكضكعية التي تتناسب مع احتيا بدرجة

نما يتسع نطاؽ اإلفصاح ليشتمؿ أيضان أم معمكمات مالئمة ،أمكر التحميؿ المالي تتصؼ بدرجة  كا 
 .كبيرة نسبيان مف التقدير كاالجتياد الشخصي

إل  :عمىإلاالفصاح العواملإلالمؤثرةإلإلإل2.2.6

 ،أحمػػػد كآخػػػركف:)كمػػػف أىميػػػا ،الماليػػػة  عمػػػى اإلفصػػػاح بػػػالقكائـ تػػػؤثر ىنالػػػؾ عػػػدد مػػػف العكامػػػؿ
 (25ص ،1020

البد أف تعطي المنشأة إىتمامان خاصان في قكائميا : ية المستخدميف كطبيعة إحتياجاتيـنكع -
المالية إحتياجات المستخدميف الرئيسييف، كالذيف ليـ مصالح مباشرة كغير مباشرة، حيث مف 

ي القكائـ المالية بإختالؼ نكعية الطبيعي إختالؼ طبيعة المعمكمات المفصح عنيا ف
 .المستخدميف

كتتمثؿ في الجيات المنظمة كالمسؤكلة عف : المسؤكلة عف كضع معايير اإلفصاح الجيات -
صدار معايير اإلفصاح، حيث تختمؼ بإختالؼ مداخؿ التنظيـ المحاسبي في كؿ  تطكير كا 

 .دكلة

 ، الدخؿ ، كقائمةاألساسية المالية ئـالقكا في  كتتمثؿ كسائؿ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية

 بسيط المعمكمات بشكؿ  تعرض أف يجب ، التيالخ...النقدية التدفقات كقائمة ، المالي المركز كقائمة
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 العناصر جميع عف لمتعبير المستخدمة الكسيمة ىي النقدية الكحدات تككف أفك  ،كطبيعي ككاضح

الفيـ  كسيمة كاضحة تككف أف بد فال عنيا اإلفصاح كاجبال المعمكمات نكعية أما القكائـ، لتمؾ المككنة
 اتخاذ مف المعمكمات يمكف مستخدمي الذم   بالشكؿ ك ،المناسب الكقت في كتعرض  ،كمكضكعية

إحداث  عمى تياقدر  أك الشركة كربحية السيكلة كتقييـ األداء كتقييـ ،المختمفة االقتصادية القرارات
  .النشاط في كنمك تكسعات

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل

إل
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إلالفصلإلالثالث

إل(دللتإلومؤشرات)إلموقإلاألوراقإلالمال ا

إلكفاءةإلموقإلاألوراقإلالمال ا:إلالم وثإلاألولإلإلإلإلإل3.1

 تصنيؼ أسكاؽ الماؿ    3.1.1

 مفيكـ كفاءة سكؽ الماؿ    3.1.2

 خصائص السكؽ المالي الكؼء    3.1.3

 أنكاع الكفاءة في أسكاؽ األكراؽ المالية    3.1.4

 يات كفاءة السكؽ الماليمستك     3.1.5

 أسباب عدـ كفاءة السكؽ المالي    3.1.6

إل(الوارقعإلوالم طم ات)موقإلفممط نإللألوراقإلالمال اإل:إلالم وثإلالثاني      3.2

 نشأة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كأغراضو    3.2.1

 أثر جكدة المعمكمات المحاسبية عمى سكؽ األكراؽ المالية    3.2.2
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إلألولالم وثإلا

إلكفاءةإلموقإلاألوراقإلالمال ا

إل

إل: مي د

أصبحت أسكاؽ الماؿ تحظى باىتماـ كبير في كافة الدكؿ لما تقكـ بو تمؾ األسكاؽ مف تجميع 
رؤكس األمكاؿ كالمدخرات كتكجيييا لألغراض االستثمارية كالتنمكية كقد ازدادت أىمية األسكاؽ 

، كتنبع أىمية األسكاؽ المالية لمي كالمحمية عمى المستكييف العاالمالية بعد التطكرات الحديث
 (29ص ،2000 الشبمي،:)في

أنيا الكسيمة األساسية لتمكيف المدخريف مف تكجيو مدخراتيـ إلى اإلستثمار في القطاعات  -
 .اإلقتصادية المختمفة كبالتالي إنجاح الخطط التنمكية

 .لخارجتساعد عمى منح قركض بتكمفة مناسبة مقارنة باإلقتراض مف ا  -

أداة لتنكيع االستثمار في المحافظ االستثمارية كتشجيع صغار المستثمريف عمى تكظيؼ أمكاليـ  -
 . في شراء األكراؽ المالية القابمة لمتداكؿ

إل: صن فإلأمواقإلالمال 3.1.1

يعتبر سكؽ الماؿ ىك السكؽ الذم يجمع بيف البائعيف كالمشتريف لألكراؽ المالية أك ألصؿ معيف 
ماـ عمميات البيع كالشراء عف طريؽ السماسرة كالشركات العاممة في ىذا المجاؿ إما حيث يمكنيـ إت

فيك سكؽ  ،(3ص ،2004 خضر،)داخؿ السكؽ أك خارجيا باستخداـ شبكات كسائؿ االتصاؿ
، تحكمو لكائح ئة ليا نظاميا الخاص، يتكلي إدارتو كاإلشراؼ عميو ىيمنظـ يقاـ في مكاف ثابت

، كيتعامؿ فيو الراغبكف في االستثمار بغرض االستفادة مف تقمبات قاليدكقكانيف كأعرافان كت
 (.14ص ،2002 ىاني،)األسعار
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 (251ص ،2009 آؿ شبيب،:)كيمكف تصنيؼ سكؽ األكراؽ المالية إلى

 (:األولي)الموقإلاال  دائيإل.إلأ

ات التي كىك ذلؾ السكؽ الذم يتعامؿ باإلصدارات األكلية أك الجديدة مف األكراؽ المالية لمشرك
تؤسس حديثان حيث تقكـ الجيات كالشركات كالمؤسسات كالبنكؾ التي تعرض ىذه األكراؽ المالية 

، كلذلؾ يسمى بسكؽ رة بقيمتيا االسمية في ىذه السكؽبعرضيا عف طريؽ طرحيا لالكتتاب ألكؿ م
 .اإلصدارات لألكراؽ المالية عند االكتتاب بيذه األكراؽ ألكؿ مرة

 :الموقإلالثانوي.إلب

ك ذلؾ السكؽ الذم يتـ فيو تداكؿ األكراؽ المالية لمشركات القائمة أم لإلصدارات السابقة التي تـ ى
ثانكم لمسكؽ األكلي عنصر ، كيكفر السكؽ الالمالية في السكؽ المالي مف قبؿ تداكؿ أكراقيا

 .، كلذلؾ فإف كفاءة السكؽ األكلي تأتي مف كفاءة كفعالية السكؽ الثانكمالسيكلة

 (4ص ،2004 خضر،:)ؽ الثانكم عمى نكعيفكالسك 

 إلالموقإلالمنظماإلأوإلال ورصا

كيتميز السكؽ المنظمة بكجكد مكاف محدد يمتقي فيو المتعاممكف لمبيع كالشراء كيدار ىذا المكاف 
، كيتـ فيو تداكؿ األكراؽ المالية لمشركات المدرجة في كاسطة مجمس منتخب مف أعضاء السكؽب

، كتفرض لجنة إدارة السكؽ المالي ددىا قانكف أك نظاـ السكؽ الماليي يحالبكرصة كفؽ الشركط الت
، كتختمؼ ىذه الشركط مف سكؽ إلى قة عمى إدراج الشركات في البكرصةالعديد مف الشركط لممكاف

 .آخر

 



43 

 

 (الموازي)الموقإلغ رإلالمنظماإل 

سكؽ الذم يتـ فيو ، كىك اللمنظمة حيث ال يكجد مكاف لمتداكؿتتـ فيو المعامالت خارج السكؽ ا
، كال يكجد مكاف محدد ستكفية لشركط إدراجيا في البكرصةتداكؿ األكراؽ المالية لمشركات غير الم

، كيقكـ بيذه الميمة الشركات المالية أك البنكؾ أك الكسطاء كؿ األكراؽ المالية في ىذا السكؽلتدا
حاجة إلى أف يمتقي البائع مع كفقان ألسعار معينة كباستخداـ كسائؿ االتصاؿ المتاحة كدكف ال

 .المشترم

إل:األمواقإلالمال اإلالو كار ا.إلج

، إذ تحدد الجية المصدرة سعر تداكليا ىك ذلؾ السكؽ الذم يتـ فيو تداكؿ األكراؽ المالية التي
تحتكر تمؾ الجيات عممية اإلصدار كتسعيرة األداة  المصدرة  كاإلصدارات الحككمية مف 

 (.255ص ،2009 آؿ شبيب،)السندات

إل:مفيومإلكفاءةإلموقإلالمال 3.1.2

السػكؽ الكػػؼء ىػػك السػػكؽ الػػذم تعكػػس فيػػو أسػػعار األكراؽ الماليػػة بدقػػة كبسػػرعة كػػؿ معمكمػػة جديػػدة 
تػػػػػػػػػػػػرد إلػػػػػػػػػػػػى المتعػػػػػػػػػػػػػامميف فيػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػأنيا تغييػػػػػػػػػػػػر نظػػػػػػػػػػػػػرتيـ لممنشػػػػػػػػػػػػأة المصػػػػػػػػػػػػػدرة 

رات ، فيػػػػك السػػػػكؽ الػػػػذم تػػػػنعكس مػػػػف خاللػػػػو المعمكمػػػػات ككافػػػػة القػػػػرا(HADI,2006,p14)لمسػػػػيـ
السػكؽ كذلػؾ بمجػرد تمقػي  كراؽ المالية المتداكلة في السكؽ، صعكدان كىبكطان،اإلدارية عمى أسعار األ

، كيكػػكف السػػكؽ المػػالي عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الكفػػاءة إذا كػػاف العائػػد لتمػػؾ المعمكمػػات فػػكر صػػدكرىا
نسػػبة  طرة مضػػافان إليػػوالمتكقػػع مػػف الكرقػػة الماليػػة المتداكلػػة فيػػو يتسػػاكل مػػع العائػػد الخػػالي مػػف المخػػا

   .(37ص ،2002 ىاني،)معينة تمثؿ عالكة المخاطرة

 تسمح بتحقيؽ المركنة مف  عاؿ بقدر تتمتع  التي السكؽ كما كيقصد بالسكؽ المالي الكفؤ ىي تمؾ
المتدفقة  كالمعمكمات البيانات تحميؿ نتائج في لمتغيرات المالية األكراؽ أسعار في استجابة سريعة

 كالقيمة الحقيقية لمكرقة السكقية القيمة بيف تحقيؽ التعادؿ إلى األمر في نياية يؤدم بما ،السكؽ إلى
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السكؽ المالي بالكفاءة يجب أف تتكفر  يتصؼ، كحتى (6ص ،2005 آؿ شبيب كآخركف،)المالية
إل(2ص ،2010 صالح كآخركف،:)فيو الشركط األساسية لمسكؽ الكفؤ

 .السكؽ في اليات الفع تامة بيف مختمؼ منافسة كجكدإل-

 بالشركات المتداكؿ أكراقيا في المتعمقةالمالية  كغير المالية الصحيحة كالمعمكمات البيانات تكفرإل-
 .السكؽ

 كفي  السكؽ في المتعامميف كافة إلى تكمفة كبأقؿ سرعة بأقصى المعمكمات ىذه عف اإلفصاح -
 .كاحد كقت

 ،2009 جميالتي،)فرىا لتدعيـ كفاءة السكؽتعيف تكاباإلضافة إلى ما سبؽ ىناؾ شركط أخرل ي
  :(3ص

  .كفاءة أداء العمميات السكقية كالتشغيمية كانخفاض بدالت التداكؿ -
تكقعات المستثمريف استنادان إلى خبرتيـ المتجانسة في إجراء عمميات التحميؿ الفني تجانس  -

  .كاألساسي ألسعار األكراؽ المالية
 .كؿ إليو كالخركج منوتمتع السكؽ بحرية كاممة في الدخ -
 .كجكد عدد كبير مف المتعامميف في السكؽ بحيث ال تكجد فرصة احتكار السكؽ -

، حيث نتيجةن لتفاكت اإلمكانيات السابقة لمكفاءة مف سكؽ إلى آخر كتختمؼ درجة تطبيؽ الشركط
تحكـ ىذه كالتسييالت المادية كالبشرية المتاحة ألم سكؽ كدرجة تطكر القكانيف كالتشريعات التي 

الية األسكاؽ كالتي مف خالليا يتـ تنظيـ عممية اإلفصاح عف البيانات المدرجة في القكائـ الم
، فإف كفاءة السكؽ كفاعميتو تتفاكت مف سكؽ آلخر، كىناؾ مؤشريف كالمعتمدة مف مدقؽ الحسابات
 :(143ص ،1999 مطر،)لكفاءة السكؽ المالي يصمح استخداميما كمقياس

، كأف يككف يقصد بيا تكاليؼ الصفقات المالية، ك التبادؿ في السكؽ الماليض تكمفة انخفا -1
، كتعتبر ىذه الميزة في حاؿ تكفرىا مؤشران عمى خمؽ تكازف بيف العرض كالطمب السكؽ قادران 

 .عمى الكفاءة الداخمية لمسكؽ المالي أك كفاءة التشغيؿ
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ي لممعمكمات الجديدة التي تتكفر سرعة تكيؼ أك استجابة األسعار السائدة في السكؽ المال  -2
، كتعتبر ىذه دكف تكبد في سبيميا تكاليؼ باىظة، ك متعامميف فيو دكف فاصؿ زمني كبيرلم

 .الخاصية مؤشر لمكفاءة الخارجية لمسكؽ المالي أك كفاءة التسعير

 :خصائصإلالموقإلالماليإلالكفء 3.1.3

 :(2007 قيطـ كآخركف،)سـ السكؽ الكؼء بالخصائص التاليةتت

مف كجية نظر المستثمريف كتعني المقدرة عمى بيع أصكؿ  ميمةتعتبر أحد األىداؼ ال: كلةلسيا -1
األصكؿ السائمة ىي التي تككف قابمة لمتسكيؽ بسرعة فإذا قمت ، ك مالية بسرعة كبدكف خسارة

سيكلة األصؿ انخفضت قابميتو لمتسكيؽ كصار مف المطمكب إعطاء خصكصيات أك عمكالت 
 . أكبر لبيعو

ة لمسيكلة كتعني أف أسعار األكراؽ المالية ال تعتبر أحد المككنات الرئيس: ارية السعراستمر  -2
تتغير كثيران مف صفقة إلى أخرل إال إذا كانت ىناؾ معمكمات جديدة تستكجب التعديؿ في 

كالسكؽ المستمرة التي ال تتغير فييا األسعار بحدة مف صفقة ألخرل ىي سكؽ تتميز  ،األسعار
 . بالسيكلة

تتطمب األسكاؽ المالية التي تتميز باستمرارية السعر كجكد عمؽ في السكؽ،  :عمؽ السكؽ -3
كالسكؽ العميقة ىي التي يكجد فييا عدد كبير مف البائعيف المستعديف دائمان لمتداكؿ بأسعار 

كبيرة في  إلى تغيراتىذا السكؽ حتاج ، كال يأعمى كأدنى مف سعر السكؽ الحالي لمكرقة المالية
كتدعى األسكاؽ المالية التي تفتقد إلى خاصية العمؽ  ،ار األكراؽ المالية لجذب المتعامميفأسع

بأسكاؽ ضحمة ألنيا تتميز بكجكد عدد ضئيؿ مف أكامر الشراء كالبيع كألف فارؽ األسعار بيف 
ىذه األكامر يككف كاسعان كينعكس ذلؾ عمى نشاط التداكؿ في السكؽ، فاألسكاؽ الضحمة ال 

، أما في األسكاؽ العميقة فإف كبيرة في أسعار األكراؽ المالية إال إذا حدثت تغيراتتتحرؾ 
، ينتج عف ذلؾ أف المتعامميف تمؼ إال قميالن مف صفقة إلى أخرلأسعار األكراؽ المالية ال تخ

 . األسكاؽ العميقة باألكراؽ المالية كصانعي األسكاؽ يككنكف أقؿ عرضة لمخسارة في
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تتميز األسكاؽ المالية بالشمكلية إذا نتج عف عكامؿ العرض كالطمب حجـ  :شمكلية السكؽ  -4
تداكؿ كبير، أما إذا كاف عدد المتعامميف مف البائعيف كالمشتريف في السكؽ قميالن ككاف حجـ 

 . التداكؿ الناتج صغيران فإف السكؽ تككف ضيقة

يجب أف يتغير السعر عندما يختؿ التكازف بيف العرض كالطمب في السكؽ : حيكية السكؽ  -5
إلعادة التكازف كعندما تنيمر األكامر عمى السكؽ إثر أم تغير طفيؼ في األسعار فإف ذلؾ 

، كفي األسكاؽ المالية التي تتمتع بالحيكية يككف الفرؽ بيف أسعار يدؿ عمى حيكية السكؽ
 .كؿ كبيران العرض كالطمب صغيران كيتـ إنجاز أم صفقة بيع كشراء بسرعة كما يككف حجـ التدا

 

كفقان لمفيكـ سكؽ األكراؽ المالية يمكف استخالص مجمكعة مف الخصائص التي يتميز كبذلؾ ك 
 .بيا السكؽ الكؼء

يتصؼ المتعاممكف في تمؾ السكؽ بالرشادة في اتخاذ قراراتيـ االستثمارية المتنكعة مما  -
 . يدفعيـ إلى السعي نحك تعظيـ ثركاتيـ

، مف مقرضيف، مستثمريف، اإلدارة، الجيات الحككمية لمعمكمات متاحة لمجميعتككف ا -
مراقبي الحسابات دكف أم تكمفة مما يؤدم إلى تماثؿ تكقعاتيـ بشأف أداء الشركات 

 .خالؿ الفترات القادمة

 عمييـ تفرض ال أنو كما ،ضريبية  قيكد أم بدكف  المالية األكراؽ تداكؿ في تامة حرية  -

 . تداكؿ تكمفة   أم

 عمى بمفرده التأثير عمى مستثمر أم قدرة عدـ يعني مما المتعامميف مف يركب عدد كجكد -

 . السكؽ تمؾ في األسعار

 ألف اآلخركف المستثمركف حققو ال يستطيع أم مستثمر أف يحقؽ عائدان مرتفعان يفكؽ ما -

 الكرقة في االستثمار عمييا ينطكم التي المخاطر عف مستثمر لتعكيض كؿ يكفي العائد

 . فقط ةالصفق محؿ
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إل:أنواعإلالكفاءةإلفيإلأمواقإلاألوراقإلالمال ا 3.1.4

 :(25ص ،2003 حنفي،)ي أسكاؽ األكراؽ المالية كما يمييتـ التمييز بيف نكعيف مف الكفاءة ف
كيقصد بيا قدرة السكؽ عمى خمؽ التكازف بيف العرض كالطمب، كيتصؼ : الكفاءة التشغيمية -1

عمميات بأقصى سرعة ممكنة كبدكف تكبد المتعامميف فيو السكؽ بالكفاءة التشغيمية في حاؿ تنفيذ ال
 .تكمفة مرتفعة، ككذلؾ دكف أف يتاح لمسمسار تحقيؽ ربح غير مبرر

كيقصد بيا أف تصؿ المعمكمات الجديدة إلى المتعامميف في السكؽ بسرعة : الكفاءة التسعيرية -2
ت المتاحة، كفي ظؿ كفاءة دكف فاصؿ زمني كبير بما يجعؿ أسعار األسيـ تعكس كافة المعمكما

التسعير ال يستطيع أم مستثمر أف يحقؽ أرباح غير مبررة متكررة عمى حساب اآلخريف اعتمادان 
 .عمى المعمكمات التي تتكفر إليو

 صػػػػػالح كآخػػػػػركف،)الماليػػػػػة كمػػػػػا يمػػػػػي األكراؽ سػػػػػكؽ فػػػػػي الكفػػػػػاءة ىػػػػػذا كقػػػػػد صػػػػػنؼ آخػػػػػركف أنػػػػػكاع
 :(183ص ،2010

 السكؽ إلى الكاردة المعمكمات تحميؿ بيف زمني فاصؿ كجكد عدـ بيا  يقصد: الكاممة الكفاءة -1
 السعر، في فكرم تغيير إلى يؤدم حيث السيـ سعر بشأف محددة، نتائج إلى الكصكؿ كبيف

 .تكاليؼ كبدكف لمجميع متاحة كالمعمكمات متماثمة، المستثمريف فتكقعات
 كصكؿ بيف زمني فاصؿ كجكد تكقعاالقتصادية ي الكفاءة لمفيكـ كفقا: االقتصادية الكفاءة -2

 تنحرؼ عف القيمة السكقية القيمة أف يعني ، كذلؾاألسيـ أسعار عمى كانعكاسيا المعمكمات
 مف الغالبية مبدأ سعي عمى أساسا االقتصادية الكفاءة كتقكـ الكقت، مف لبعض الحقيقية

لتحقيؽ ( اصؿ الزمنيالف)المستثمركف لمحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات خالؿ فترة االنحراؼ 
 .ثركاتيـ كتعظيـ أرباح

الية الكؼء يقكـ عمى ثالث ىذا كتشير أدبيات التعامؿ في األسكاؽ المالية أف نظاـ السكؽ الم
 :(75ص ،2009 معركؼ،)كفاءات
كىي تعتمد عمى تكجيو األمكاؿ المتاحة نحك األصكؿ التي تتسـ بأعمى : كفاءة التخصيص -1

، كذلؾ تكافقان مع ىدؼ المستثمر في تكفير أدكات (المخاطرةبعد طرح ىامش )ة صافية قيم
ذات أسعار أعمى كبيعيا عند ىبكط األسعار أك بشراء أدكات ذات أسعار منخفضة قبؿ أف 

 .تبدأ ىذه األسعار باالرتفاع
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كمات التي كتتحقؽ ىذه الكفاءة مف خالؿ إعداد كتحميؿ كتطكير المعم: كفاءة المعمكمات -2
، كبالتالي يصبح عمكمات جكىر السكؽ المالية الكؼء، كتمثؿ ىذه الممكليةتتسـ بالدقة كالش

مف الضركرم التأكيد عمى أف المعمكمات المطمكبة لضماف شفافية السكؽ تتطمب الكشؼ 
لألدكات المتداكلة ( كالمالية كالنقدية) عف كافة البيانات المتعمقة بالحقائؽ االقتصادية 

 .كلمظركؼ السائدة في السكؽ كاالقتصاد كلمجيات المصدرة ليذه األدكات
عداد كتنفيذ : كفاءة العمميات -3 كىي تركز عمى تخصيص األمكاؿ كمتابعة المعمكمات كا 

، كما الحاسـ في تعظيـ كفاءة السكؽ ككؿالصفقات فتككف ىذه الكفاءة في النياية العامؿ 
تاجريف كالسماسرة ينتج عنو بالتالي مف اختزاؿ اإلجراءات كتخفيض التكاليؼ كتكافر الم

 األكفاء الذيف يجمعكف المشتريف كالبائعيف مقابؿ مكافآت عادلة كبذلؾ يجنب ىؤالء السكؽ
حاالت الرككد الشديد كيحققكف في نفس الكقت ألنفسيـ أرباحان مف الفركقات بيف أسعار 

 .الشراء كأسعار البيع

 :في نكعيف كىيكبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف كفاءة السكؽ المالي تتمحكر 
الكفاءة الخارجية لمسكؽ كالتي تتمثؿ في كصكؿ المعمكمات الجديدة لمستخدمييا في  -

كقت مناسب كدكف تكمفة كبفرص متكافأة لمجميع كانعكاسيا في أسعار األكراؽ المالية 
 .دكف فاصؿ زمني

مب الكفاءة الداخمية لمسكؽ كتمثؿ في قدرة السكؽ عمى تحقيؽ التكازف بيف العرض كالط -
براـ القكانيف كاألنظمة لتنظيـ  مف خالؿ إعداد المعمكمات كمتابعتيا كتنفيذ الصفقات كا 
عمؿ السكؽ دكف أف يتكبد المتعاممكف تكمفة عالية كدكف أف يتاح لصناع السكؽ تحقيؽ 

 .ربح غير عادم

تنع كمف الجدير ذكره أف المستثمر الذم لـ يشعر بالمساكاة في الحصكؿ عمى المعمكمات سكؼ يم
عف التعامؿ في ىذا السكؽ كبالتالي ستنخفض عمميات التداكؿ لألكراؽ المالية كتناقص عدد 
المتعامميف كىذا سيؤدم إلى انخفاض سيكلة السكؽ كينعكس كؿ ذلؾ عمى سمعة السكؽ مما 

 .يؤدم إلى انيياره كاعتباره سكؽ مالي غير كؼء
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إل:(ءةإلموقإلاألوراقإلالمال االص غإلالمخ مفاإللكفا)مم و اتإلكفاءةإلالموقإلالماليإل 3.1.5

 العالقة  بيف يتحدد حسب طبيعة أف مستكل الكفاءة المتعارؼ عمييا في األسكاؽ المالية األمكر مف

مف قبؿ الشركات المدرجة المالية المنشكرة كالمتاحة  كالبيانات المعمكمات كبيف لمسيـ السكقية القيمة
ات الكفاءة في السكؽ كعالقتيا بنكعية  ، لذلؾ فإف مف األىمية التعرض إلى مستكيفي السكؽ
 : السكؽ في التداكؿ أسعار األكراؽ المالية محؿ تعكس التي المعمكمات

إل:مم وىإلالكفاءةإلالضع ف -1

كمػػػات التاريخيػػػة كفقػػػان ليػػػذا المسػػػتكل تكػػػكف أسػػػعار األكراؽ الماليػػػة الحاليػػػة ىػػػي بمثابػػػة انعكػػػاس لممعم
د عمى المعمكمػات التاريخيػة لتحقيػؽ عكائػد كأربػاح حاليػة ، بمعنى ال يمكننا االعتماكالماضية لألسعار

، لػػػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػػػمي بالشػػػػػػػػػػػكؿ الضػػػػػػػػػػػعيؼ سػػػػػػػػػػػتككف عميػػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػػعار فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػتقبؿ كالتنبػػػػػػػػػػػؤ بمػػػػػػػػػػػا
  .(Pilbeam,1998,p196)لمكفاءة

 أسعار في المتتالية كتعني أف التغيرات " لألمعار العشوائ ا الوركا نظر ا"ب أيضا ك تسمى
 أم عالقة بينيا يكجد البعض أم ال بعضيا عف مات تاريخية مستقمةكالمبنية عمى معمك   األسيـ
 باعتبار لألسعار العشكائية  بالحركة السكؽ لكفاءة الضعيفة الصيغة عمى يطمؽ ىنا كمف ،كاضحة

 (.6ص ،2010 صالح،)كاحد نمط عمى يسير آلخر ال يكـ مف السعر في التغير أف

إلمم وىإلالكفاءةإلش وإلالقوي -2

ستكل تككف المعمكمات متاحة لمجميكر حكؿ تكقعات أداء كسير عمؿ الشركة كأرباحيا كفقان ليذا الم
، كتككف منشكرة كمتاحة لمجميع في إلخ..در مكادىا الخاـ كأسكاقيا كنمكىا كأسعار أسيميا كمصا

كقت كاحد كمف السيؿ الحصكؿ عمييا بسرعة كبدكف تكمفة تذكر بحيث ال يمكف ألحد مف البائعيف 
، عادية كذلؾ ألف الجميع يعرفكنيا يف أف يستفيد مف معرفتو بيا في تحقيؽ أرباح غيرأك المشتر 

كفي مثؿ ىذه السكؽ تككف األسعار السائدة قريبة جدان مف السعر العادؿ الذم يعبر عف القيمة 
 (.129ص ،2007 رمضاف،)الحقيقية لألداة المالية
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 في  فقط السابقة التغيرات تعكس ال لألسيـ ة الحالي األسعار بأف كيعني ىذا المستكل مف الكفاءة 
 تبنى عمييا  التي التكقعات أك لمجميكر المتاحة  المعمكمات كافة  كذلؾ تعكس بؿ ،أسعار األسيـ

 كغيرىا المالية التقارير ،الشركة ، ظركؼاالقتصادية الظركؼ حكؿ المعمكمات تمؾ
(Hadi,2006,p15).

إلمم وىإلالكفاءةإلالقوي -3

مستكل تككف المعمكمات الداخمية كالتي غالبان ما تعتبر سرية عف مشاريع الشركة أك كفقان ليذا ال
سياساتيا أك رغباتيا في تكزيع أرباح أك في التكسع أك في إغالؽ أحد فركعيا أك إلغاء أحد 

إلخ متاحة لممتعامميف كبحيث ال يستطيع أحد أف يحقؽ أرباح غير عادية عف طريؽ ...نشاطاتيا
دكف اآلخر كىذا أمر نظرم ألف إتاحة ىذه المعمكمات لممستثمريف كالبائعيف يجعميا معرفتو بيا 

 .معمكمات غير عادية كغير سرية كتككف معمكمات ككأنيا منشكرة

كفي الحقيقة فإف ىذا المستكل مف الصعب جدان أف يتكفر في الحياة العممية لذلؾ فإف المستكل  
الضعيؼ يميو المستكل شبو القكم في البكرصات العريقة  الشائع أكثر مف غيره ىك مستكل الكفاءة

 (.129ص ،2007 رمضاف،)في الدكؿ المتقدمة

 :أم ابإلعدمإلكفاءةإلالموقإلالمالي 3.1.6

إل:(7ص ،2005 آؿ شبيب كآخركف،)ىناؾ عدة أسباب تؤثر عمى كفاءة السكؽ المالي أىميا

 .ئدىا لممستثمريفالتأخير في نشر المعمكمات كالبيانات كعدـ دقتيا مما يقمؿ مف فكا.أإل

خفاء بعض المتغيرات.بإل  عدـ كفاية المعمكمات كالبيانات ألغراض التحميؿ الفني كا 
يا كالتي تؤثر في اتخاذ ، كعدـ اإلفصاح عناألساسية التي تحصؿ داخؿ الشركة

ؿ ، مما يفسح المجاؿ لنشكء ظاىرة المبادالت الداخمية أم تداكؿ األسيـ مف قبالقرارات
، مستفيديف مف مزايا السبؽ في الحصكؿ عمى ركات ألسيميامدراء كمسؤكلي الش

المعمكمات كالبيانات كتحقيؽ أرباح غير عادية عمى حساب المتعامميف اآلخريف في 
 .األسكاؽ المالية
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قياـ الكسطاء بتقديـ النصح كالمشكرة إلى العمالء لغرض إبراـ صفقات بيع كشراء  .جإل
تصادية قكية ذات جدكل، كحدكث ف مبررات اقأكراؽ مالية لشركات محددة دك 

 .، مما يؤثر عمى طبيعة التداكؿ داخؿ السكؽمضاربات عمى األسعار

اكؿ األسكاؽ انخفاض عدد المتعامميف كعزكؼ المستثمريف عف تكظيؼ أمكاليـ في تد.دإل
، كتنفيذ بعض الصفقات الكىمية كالتي تنجـ عنيا تعامالت صكرية المالية بيعان كشراء

 .التأثير عمى أسعار األكراؽ المالية كتحقيؽ أرباح غير حقيقيةمكثفة كنشطة بيدؼ 

مى كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف طبيعة المستثمريف ليا دكر في التأثير ع
، فالمستثمر قميؿ الخبرة تنعكس تصرفاتو بشكؿ سمبي عمى األسعار أما السكؽ المالي

الحقيقية ألسعار األكراؽ المالية  المستثمر المحترؼ فإف تصرفاتو تككف بإتجاه القيمة
 .مما يؤثر عمى كفاءة السكؽ المالي
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إلالم وثإلالثاني

إل(الواقعإلوالم طم ات)إلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال ا

إل

إل: مي د

يتضح مما سبؽ أف نظرية كفاءة السكؽ تشير إلى أف السكؽ يستجيب بشكؿ سريع لممعمكمات 
، كال شؾ أف كجكد نظاـ محاسبي جيد في اليةس ذلؾ عمى أسعار األكراؽ المالجديدة كينعك

الشركات المدرجة في سكؽ األكراؽ المالية ىك أمر ال غنى عنو لتكفير المعمكمات المالئمة التخاذ 
 .القرارات االستثمارية في الكقت المناسب مما يساىـ في رفع كفاءة السكؽ المالي

، كرصة األكراؽ المالية لممستثمريففرىا بكتعتبر المعمكمات المحاسبية مف أىـ المعمكمات التي تك 
فمكؿ سكؽ مالي قكانييف خاصة بو  تمـز الشركات باصدار البيانات كالمعمكمات المالية كاإلفصاح 

، مما يمكف المستثمريف مف اختيار أفضؿ البدائؿ شكؿ قكائـ مالية في أكقات محددة عنيا في
أما السكؽ  ،س ميكليـ اتجاه العائد كالمخاطرةالمتاحة كتككيف محافظ األكراؽ المالية كالتي تعك

، كمات المحاسبية المنشكرةفيترجـ ردكد الفعؿ حكؿ حجـ التداكؿ كاألسعار نتيجة التأثر بتمؾ المعم
، لمقكائـ المالية لمشركات المدرجةإلى جانب غيرىا مف المعمكمات كتحميالت المحممييف المالييف 

نما ضركرة كبالتالي فإف تكفير المعمكمات المح اسبية ذات الجكدة العالية  ليس ىدفان في حد ذاتو كا 
، كتتحد منفعة المعمكمات بقيمة المعمكمات التي تحتكييا أف تككف ىذه المعمكمات ذات منفعة

ميمان ، كيمثؿ ذلؾ دكران ات كمدل قابميتيا لمفيـ كاإلدراؾالتقارير المالية ككذلؾ بكمية كنكعية المعمكم
 عطاهلل،خميؿ )مريف في تحقيؽ الفعالية كالكفاءة في اتخاذىـ قراراتيـ االستثماريةعمى سمكؾ المستث

2005.) 
كبالتالي يجب أف يتـ تزكيد متخذ القرار بمعمكمات محاسبية جيدة مف أجؿ الحصكؿ عمى قرارات  

ع كاق، كفي ىذا المبحث يتـ مناقشة فاءة كتنشيط سكؽ األكراؽ الماليةعالية الكفاءة تدعيمان لك
في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كمدل تأثره بجكدة المعمكمات المحاسبية  كمتطمبات الكفاءة
 . كاإلفصاح عنيا
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إل:نشأةإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال اإلوأغراضوإلإلإل3.2.1

بمبادرة مف شركة  ،خاصة مساىمة كشركة 1996 العاـ في المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ تأسست
 ر في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية،كالتي تشكؿ المساىـ األكب( باديكك)ارفمسطيف لمتنمية كاالستثم
 18 في التداكؿ جمسات أكلى ، كبدأتدراسة شاممة حكؿ إقامة ىذه السكؽحيث قدمت باديكك 

 إلى كتحكليا السكؽ مسيرة في الياـ التطكر كاف 2010 العاـ مف شباط مطمع كفي ،1997 شباط
 .كالشفافية الرشيدة الحككمة قكاعد مع تجاكبان  عامة مساىمة شركة
( 12) رقـ المالية األكراؽ لقانكف طبقان  ،الفمسطينية الماؿ رأس سكؽ ىيئة إشراؼ تحت السكؽ تعمؿ
 القكانيف مف رزمة خالؿ مف المالية األكراؽ في التداكؿ تنظيـ إلى السكؽ كتسعى ،2004 لسنة

 اآلمف، بيدؼ تحقيؽ العدالة كالتداكؿ ايةالحم التي تساىـ في تكفير أسس الحديثة كاألنظمة
 الكطني االقتصاد يخدـ بما  ،مصالحيـ عمى كالمحافظة المستثمريف لخدمة كالكفاءة كالشفافية
 2009، كفي نفس اإلطار فقد حصمت السكؽ في عاـ المالية األسكاؽ في االستثمار ثقافة كيعزز

 .العربية عمى صعيد حماية المستثمريف سكاؽاأل بيف الثاني كالمركز ،عالميان  33الػ عمى المركز
، فقد حدد نظاـ اإلدراج الشركط نحك تحقيؽ الكفاءة في أداء السكؽىذا كفي إطار السعي أيضان 

سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية، صفحة :) كالمتطمبات التي يتعيف عمى الشركات استيفاءىا مف أىميا
 (الكتركنية
، كأف يككف مميكني دينار أردني 2000000و عف تتب بأف ال يقؿ رأس ماؿ الشركة المك* 

 .مدفكعان بالكامؿ

مائة كخمسيف مساىمان يممؾ كؿ منيـ كحدة  150أف ال يقؿ عدد المساىميف في الشركة عف * 
 .تداكؿ أك أكثر

مف رأس الماؿ المكتتب بو عند طرح % 25أف ال تقؿ حصة الجميكر في الشركة عف * 
 .األسيـ لالكتتاب العاـ

 .مائة ألؼ سيـ 100000أف ال يقؿ عدد األسيـ المصدرة عف * 

، كقد نشرت بياناتيا المالية المعدة كفقان لمعايير ككف الشركة ممارسة لنشاطيا فعالن أف ت* 
، كأف تككف قد حققت أرباحان صافة قبؿ ية لمدة سنتيف ماليتيف عمى األقؿالمحاسبة الدكل
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مف رأس الماؿ % 5لتقديـ طمب اإلدراج بنسبة ال تقؿ عف  الضريبة خالؿ السنة المالية السابقة
 .المدفكع ، كبالنسبة لمشركة حديثة التأسيس فعمييا تكفير دراسة جدكم لمسنتيف القادمتيف

، أك الييئة العامة العادية لمشركة مرة كاحدة عمى األقؿ في أف يثبت انعقاد الييئة التأسيسية* 
 .السنة أك تتعيد الشركة بذلؾ

، أك أف تككف الشركة شركة بالخبرة في مجاؿ عمؿ الشركةف يتمتع أعضاء مجمس إدارة الأ* 
 .متعاقدة مع مستشار كمتخصص لديو خبرة في مجاؿ نشاطيا

 .أف يككف رأس ماؿ الشركة المكتتب بو مدفكعان بالكامؿ* 
 .دارىامف مجمكع أسيـ الشركة التي يتـ اص% 25أف يطرح لالكتتاب العاـ ما ال يقؿ عف * 
لمدة سنة  أف تككف الشركة قد نشرت بياناتيا المالية المعدة كفقان لمعايير المحاسبة الدكلية* 

، كأف تتعيد الشركة بنشر ميزانيتيا كنتائج أعماليا في كسائؿ النشر مالية كاحدة عمى األقؿ
يس فعمييا ، كبالنسبة لمشركة حديثة التأسؿ السماح بتداكؿ أسيميا في السكؽاليكمية كذلؾ قب

 .تكفير دراسة جدكل اقتصادية
أف يثبت إنعقاد الييئة التأسيسية أك الييئة العامة العادية لمشركة مرة كاحدة عمى األقؿ في * 

 .السنة اك تتعيد الشركة بذلؾ
أما بالنسبة لمشركات غير الفمسطينية فيي نفس شركط إدراج الشركات الفمسطينية باإلضافة 

 :إلى 
الصادرة بيا األسيـ ليا أسعار صرؼ لدل سمطة النقد  أف تككف العممة -1

 .الفمسطينية

أف يككف لمشركة األجنبية المصدرة ليذه األسيـ ممثؿ قانكني أك فرع مسجؿ كفؽ  -2
قانكف الشركات السارم في فمسطيف يقكـ بمياـ تسجيؿ األسيـ كتكزيع األرباح 

صدار التقارير كالكثائؽ ذات الصمة بعمؿ الشركة  .كتمقي كا 

أف يككف قد مضى سنتاف عمى األقؿ عمى إدراج أسيـ الشركة لدل السكؽ في  -3
، كأف تخضع تمؾ السكؽ إلشراؼ جية نبية التي تخضع الشركة لقكانينياالدكلة األج

 .تمارس اختصاصات شبيية باختصاصات الييئة
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أال تكجد لمشركة أك لدل الدكلة التي تتبعيا بجنسيتيا أية قيكد مطمقة بشأف حظر  -4
، مع ضركرة بياف القيكد بيف المتعامميف مف غير مكاطنييا نتقاؿ ممكية األسيـا

 .المحدكدة إف كجدت

 . أف تحصؿ عمى مكافقة الييئة المسبقة -5

إلإل:أثرإلجودةإلالمعموماتإلالموام  اإلعمىإلموقإلاألوراقإلالمال اإلإلإل3.2.2

ة ك تككف قابمة لمقياس حيث أف المعمكمات المحاسبية تمثؿ حقائؽ ترتبط بأنشطة الكحدة االقتصادي
، كبالتالي فإف تأثير تمؾ بكحدات نقدية كيتـ عرضيا بما يتفؽ مع احتياجات كطبيعة متخذ القرار

عمى المستثمريف الحالييف كالمرتقبيف سيككف فاعالن في حالة تكفر عناصر الجكدة في المعمكمات 
لسكؽ مف خالؿ كجكد نظاـ فعاؿ تمؾ المعمكمات فضالن عف أىمية تمؾ الجكدة في الرفع مف كفاءة ا

لممعمكمات المحاسبية تتدفؽ مف خاللو المعمكمات المناسبة في األكقات المناسبة كبالتكمفة المناسبة 
، كفي ىذا الصدد فقد ذكر أفضؿ البدائؿ المتاحة لالستثمار كالتي تمكف المستثمريف مف اختيار

(lambert et al,2006,p32) بية ليا تأثير مباشر أك غير مباشر أف جكدة المعمكمات المحاس
عمى قرارات المستثمريف ككذلؾ عمى تنشيط سكؽ األكراؽ المالية كزيادة حركة التداكؿ كأسعار 

تأخير نشر المعمكمات أك عدـ دقتيا أك  كيتضح تأثير جكدة المعمكمات المحاسبية عند األسيـ بو ، 
، فإف ذلؾ يحدث محاسبية متفؽ عمييابادئ كمعايير التحيز في عرضيا كعدـ اعتمادىا عمى م

تأثير سمبي عمى سمكؾ المستثمر كيؤثر في درجة المخاطر التي يرغب في تحمميا كفقان لظركفو، 
مما يؤدل إلى ضعؼ فعالية سكؽ األكراؽ المالية في عممية اإلفصاح عف المعمكمات ما لـ تتكفر 

إل.في تمؾ المعمكمات مستكل الجكدة المطمكب

األىمية الكبيرة لجكدة المعمكمات المحاسبية لنمك المعامالت في السكؽ كتدعيـ ثقة  كعمى الرغـ مف
، إال أف حصكؿ جميع المستثمريف عمى المعمكمات ؽالمتعامميف في الشركات المدرجة في السك 

أف تكاجو أم سكؽ لألكراؽ الالزمة ليـ لتقييـ القرار االستثمارم يعد أحد التحديات التي يمكف 
، كتكفر المعمكمات الكافية نظمة كقكانيف تدعـ استقرار السكؽاألمر الذم يتطمب كجكد أ ،المالية

كالعادلة مف اإلفصاح بدرجة تمكف الجميع مف التعامؿ مع ىذه المعمكمات بطريقة مناسبة كدكف أف 
يتمكف البعض مف تحقيؽ أرباح غير عادية عمى حساب باقي المتعامميف الذيف ليس لدييـ القدرة 
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، كبالتالي يمكف القكؿ بأف اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية ذات كصكؿ إلى تمؾ المعمكماتلم
 .الجكدة العالية تساىـ بقدر كبير في تحقيؽ مستكل عاؿ مف الكفاءة لسكؽ األكراؽ المالية

كفي الكاقع كتطبيقان لمبدأ اإلفصاح فالبد مف اإلفصاح عف كافة المعمكمات كبشكؿ مكضكعي مف 
 :، كىذه القكائـعكس الكضع المالي الحقيقي لمشركةالقكائـ األساسية كالتي يجب أف تخالؿ 

 قائمة المركز المالي -

 قائمة الدخؿ -

 قائمة التدفقات النقدية -

 قائمة التغير في حقكؽ الممكية -

كقد نصت كثير مف التعميمات كالقكانييف التي تنظـ عمؿ سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية عمى 
 :عمى ما يمي( 31)ح عف القكائـ المالية كالكاردة في المادة رقـ ضركرة اإلفصا

 كمقدار المالية كحالتيا المدرجة الشركة كخصكـ أصكؿ إلى اإلشارة السنكم التقرير يتضمف أف يجب

  :يمي ما بياف الخصكص كجو كعمى ، خسارة أك ربح مف حققتو ما
 الشركة كجكد فترة طكاؿ أك) سابقتيف ماليتيف لسنتيف كذلؾ التالية دكلةة المجالمالي البيانات. 1

 تككف ال حتى ضركرية تغطيتيا تككف أخرل مالية سنة كؿ كعف (فسنتي عف تقؿ كانت إذا المدرجة

 :مضممة البيانات

 (.المستمرة) المتكررة العمميات مف كالعكائد المبيعات صافي   .أ 

 .المتكررة العمميات (رخسائ أك) أرباح   .ب

 .عادم سيـ لكؿ المتكررة العمميات (رخسائ أك) أرباح   .ج

  .عادم سيـ لكؿ النقدية العكائد   .د

 القابمة الممتازة كاألسيـ األجؿ طكيمة كااللتزامات المكجكدات مجمكع ذلؾ في بما الميزانية، قائمة   .ق

 .لالسترجاع
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 الدينار أك األمريكي دكالرلا مقابؿ في المالية البيانات في استخداميا تـ التي العممة صرؼ سعر. 2

 أك الفمسطينية النقد سمطة يككف أف يجب كالذم السعر ىذا منو أخذ الذم المصدر بياف مع األردني،

 .معركفان  بنكان 

 بيا قامت التي العمميات كنتائج عميو طرأ الذم كالتغير المدرجة لمشركة المالي لمكضع اإلدارة تقييـ. 3

 :يمي ما الخصكص كجو كعمى نة،س لكؿ بالنسبة المدرجة الشركة

 التي كالعكامؿ المستخدمة غير النقدية كمصادره الداخمية مصادره بياف مع العامؿ، الماؿ رأس كفرة  .أ

 الحالة ىذه في اتخاذىا تنكم أك المدرجة الشركة اتخذتيا التي كاإلجراءات إنقاصو أك زيادتو إلى تؤدم

 .فيو النقص لتجنب األخيرة

 .المصادر تمؾ كتكاليؼ عمييا المتكقعة التغيرات بياف مع الماؿ، رأس مصادر  .ب

 العمميات مف الناتجؿ الدخ عمى كاضح بشكؿ ثرتأ التي التغيرات كؿ بياف مع العمميات، نتائج . ج

 كفي المتكررة، العمميات مف كالعكائد المبيعات صافي عمى كذلؾ تؤثر قد التي كالتغيرات المتكررة،

 المنتجات حجـ زيادة أك األسعار ارتفاع ذلؾ سبب كاف إذا ما بياف كالعكائد المبيعات في الزيادة حالة
 عمى المتغيرة كاألسعار التضخـ أثر كبياف جديدة، خدمات أك منتجات تقديـ أك المقدمة الخدمات أك

 .المتكررة العمميات مف أرباحيا كعمى المدرجة الشركة كعكائد مبيعات صافي

 إذا المدرجة الشركة كجكد فترة طكاؿ أك) سابقتيف ماليتيف سنتيف عف كذلؾ المفصمة يةالمال البيانات. 4

 :الخصكص كجو كعمى ،)سنتيف عف تقؿ كانت

 .مقارف جدكؿ بشكؿ العمكمية الميزانية قكائـ.أإل

 .مقارف جدكؿ بشكؿ الدخؿ قكائـ.بإل

 .مقارف جدكؿ بشكؿ النقدم التدفؽ قكائـ.جإل

 .الحسابات مدققي تقارير.دإل

 .المالية القكائـ عمى المالحظات.هإل

 .العادية باألسيـ بياف.وإل
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 كرقة بكؿ الخاصة المتكررة العمميات عف الناتج الضريبة، خصـ بعد ،(الخسارة أك) الربح.زإل

 .مالية
 .مالية كرقة كؿ عكائد.حإل

 بشكؿ يؤثر أف يمكف رأسماليا مف 10 % عف يقؿ ال جزءان  المدرجة لمشركة يككف التي الشركات أسماء

 ىذا مقدار ككذلؾ كأرباحيا، كخسائرىا المالي ككضعيا المدرجة الشركة مكجكدات يرتقد عمى مباشر

 المدرجة الشركة رأسماؿ كمقدار الشركات ىذه عمؿ كمجاؿ الشركات ىذه ماؿ رأس مف الجزء

 المالية لمسنة المتكررة العمميات مف الضريبية، خصـ بعد ،(خسارتيا أك) ربحيا كمقدار كاحتياطاتيا

 المبمغ كمقدار المدرجة الشركة حسابات في تظير كما الشركات ليذه المالية األكراؽ كقيمة األخيرة،

 المالية السنة خالؿ المالية األكراؽ ىذه مف الناتجة العكائد كمقدار بعد، بخصكصيا يدفع لـ الذم

  .شركاتال ىذه مكاجية في عمييا أك المدرجة لمشركة تككف التي الديكف كمقدار األقؿ عمى السابقة
يجب أف  ـ المالية مفيدة لجميع مستخدميياالمعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائىذا كلكي تككف 

 .تتمتع بالخصائص النكعية كالمالءمة كالمكثكقية كقابميتيا لممقارنة كاألىمية النسبية
  :ميكقد أكد عمى ذلؾ القكانييف التي يعمؿ في ظميا سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كما ي

 :خاصية التكقيت المناسب*  

  أقصاىا فترة خالؿ السنكم التقرير إعداد خالؿ مف السنكية المالية البيانات عف لمسكؽ اإلفصاح -
 .القانكني المدقؽ مف مدققة لمشركة المالية السنة انتياء تاريخ مف أشير ثالثة  (3)

 خالؿ السنكم نصؼ التقرير إعداد خالؿ مف السنكية نصؼ المالية البيانات عف لمسكؽ اإلفصاح -

 قبؿ مف مراجعة لمشركة المالية السنة نصؼ انقضاء تاريخ مف يكمان  كأربعيف خمسة (45) أقصاىا فترة

 .المعتمد الحسابات مدقؽ

 لمعايير كفقان ( سنكم ربع) دكرم تقرير إعداد خالؿ مف المرحمية البيانات عف لمسكؽ اإلفصاح -

 يككف أف عمى شيكر ثالثة كؿ انتياء تاريخ مف كاحد شير أقصاىا فترة الؿخ كذلؾ الدكلية، المحاسبة

 السنة نياية تقرير) تقرير آخر ذلؾ مف كيستثنى كجد إف لمشركة، الداخمي المدقؽ قبؿ مف مراجعان 

 .المادة ىذه مف كالثانية األكلى الفقرتيف حسب نيائي كتقرير يصدر حيث) ةالمالي
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 كذلؾ االنتقالية لمفترة المالية البيانات عف لمسكؽ اإلفصاح يجب لمشركة المالية السنة تغير عند -

 .الفترة تمؾ نياية تاريخ مف يكمان  كأربعيف خمسة(   (45خالؿ

 أك المدرجة الشركة ربحية عمى تؤثر أف المحتمؿ مف ميمة أحداث أك جكىرية أمكر حدكث عند -

 األحداث أك األمكر بيذه حاالن  السكؽ إخطار فيجب المصدرة المالية األكراؽ أسعار أك المالي مركزىا

 .كقكعيا تاريخ مف كاحد عمؿ يكـ عف يزيد ال بما كذلؾ

خاصية المالءمة بمكجب نظاـ سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية يجب أف تككف البيانات المالية * 
 .صحيحة كيمكف اإلعتماد عمييا

 العناصر تكضيح يتـالمالية حيث  لمقكائـ شيالحكا كما كيتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية في

ذا ،المالية لمقكائـ األساسي الييكؿ في المعركضة   صكرة تعطي ال المعركضة المعمكمات نتكا كا 
 الكتماؿ إضافية لمعمكمات حاجة ىناؾ فسيككف ،المالي الكضع أك االقتصادية األحداث عف كاممة

 كصؼ ذلؾ عمى األمثمة كمف الحكاشي يف شركحات شكؿ عمى ترد المعمكمات كىذه الصكرة

 (.154ص ،2009 عبد ربو،)المتبعة المحاسبية السياسات

 

 

 
 
 

 

 

إل

إل
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إل
 

إلالفصلإلالرا ع

إل(الطر قاإلوالجراءات)  الدراماإلال ط  ق ا

 

 أمموبإلالدراماإلإلإل4.1

 أداةإلالدراماإلإلإل4.2

 مج معإلوع ناإلالدراماإلإلإل4.3

 صدقإلاالم  انإلإلإل4.4

المم خدماإلفيإلال وثإلاألمال بإلاالوصائ اإلإلإل4.5
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إل

إل: مي دإلإل

مجتمع الدراسة كالعينة ك لألسمكب المستخدـ في الدراسة  يتناكؿ ىذا الفصؿ شرحان مفصالن 
، كيتضمف األساليب االحصائية لدراسة كمدل صدقيا كثباتيا، ككذلؾ كبياف أداة االمستيدفة

 .المستخدمة في تحميؿ الدراسة

 :أمموبإلالدارما 4.1

أثر جكدة المعمكمات المحاسبية " لكصفي التحميمي كالذم يحاكؿ كصؼ كتقييـ تـ استخداـ المنيج ا
دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة  -كاإلفصاح عنيا عمى كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية

حميمي أف يقارف كيفسر كيقيـ بغرض كيحاكؿ المنيج الكصفي الت" في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية 
 .ائج تدعـ أىداؼ البحثنتالتكصؿ إلي 

إل:نإللممعمومات مصدر نإلأمام وقدإلام خدمإل

إلالثانو ا .1 إلي مصادر البيانات بالمجكء معالجة اإلطار النظرم لمبحث حيث تـ : المصادر
الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت 

ت السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في كالتقارير، كاألبحاث كالدراسا
 .مكاقع اإلنترنت المختمفة

إلاألول ا .2 جمع البيانات األكلية مف ية لمكضكع البحث تـ لمعالجة الجكانب التحميم: المصادر
ليذا الغرضخ الفئاإل: فئتيف  عمى ككزعت الؿ اإلستبانة كأداة رئيسية كصممت خصيصا ن

يف لألكراؽ المالية كمراجعي اء الماليكف في الشركات المدرجة في سكؽ فمسطىـ المدر  األولى
ىـ  والفئاإلالثان اف كفئة داخمية تشرؼ عمى إعداد القكائـ كالتقارير المالية، الحسابات الداخميي

الحسابات الخارجييف كفئة خارجية تدقؽ عمى القكائـ كالتقارير المالية التي تصدرىا  مدققك
 .رجة في السكؽ المالي الفمسطينيشركات المدال

 

إل
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إل:أداةإلالدراما 4.2

أثر جكدة المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا عمى كفاءة سكؽ " تـ إعداد إستبانة حكؿ 
دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ  -فمسطيف لألكراؽ المالية

 ".المالية 

إل:ىماإل  كونإلإم  اناإلالدارماإلمنإلقمم نإلرئ م  ن

  لممستجيبكىك عبارة عف السمات الشخصية :إلالقممإلاألول

 (المسمى الكظيفي ، سنكات الخبرة ، القطاع الذم تنتمي لو الشركة ، حجـ  رأس ماؿ الشركة)

فقرة مكزعة عمى أربعة  62كىك عبارة عف مجاالت الدراسة كتتككف اإلستبانة مف  :القممإلالثاني
 :مجاالت رئيسة ىي

 فقرة ( 17)كيتككف مف مدل مالءمة المعمكمات المحاسبية : المجاؿ األكؿ

 فقرات ( 9)كيتككف مف  الثقة في المعمكمات المحاسبية: المجاؿ الثاني

 فقرة ( 18)كيتككف مف  اإلفصاح الكافي كالعادؿ عف المعمكمات المحاسبية: المجاؿ الثالث

 فقرة ( 18)كيتككف مف  يةقياس أداء إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المال: المجاؿ الرابع

 (:1)حسب جدكؿ  كثيف لفقرات االستبانةكقد تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المبح

إلدرجاتإلمق اسإلل كرت:إل1إلإلرقمإلجدول

 عالية جدان  عالية متكسطة قميمة قميمة جدان  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 %.20ذلؾ يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ىككب" قميمة جدان " لالستجابة ( 1)تـ اختيار الدرجة 
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 :إلمج معإلوع ناإلالدراما 4.3

المسؤكؿ الرئيسي عف إعداد القكائـ المالية في الشركات المدرجة في  يشمؿ مجتمع الدراسة كؿ مف
تـ تكزيع إستبانتيف   شركة( 40)سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية ككذلؾ مدقؽ الحسابات الداخمي لعدد 

كتـ تكزيع تب امك 10ليذه الشركات كعددىـ  إلضافة إلى مدققي الحسابات الخارجييفبا ،لكؿ شركة
 38استبانة، تـ استالـ  120مجمكع االستبانات التي كزعت  ككافأربعة إستبانات لكؿ مكتب، 

كبذلؾ بمغ عدد االستبانات استبانة مف مكاتب تدقيؽ الحسابات،  34استبانة مف الشركات ك
 (.3)، انظر الممحؽ رقـ%60إستبانة، أم  بنسبة استرداد  72عت لمدراسة المستممة كالتي خض

إل:صدقإلالم   ان 4.4

يقصد بصدؽ اإلستبانة أف تقيس أسئمة اإلستبانة ما كضعت لقياسو، كقد تـ التأكد مف صدؽ إل
 :اإلستبانة بطريقتيف

إل:صدقإلالموكم نإل-1

صصيف في المحاسبة متخ( 6)تـ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف 
، كقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف كقامت (2)انظر الممحؽ رقـ  –كاإلدارة المالية كاإلحصاء 

في صكرتو  ت االستبانةبإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج
 (.1)انظر الممحؽ رقـ  -النيائية 

 :صدقإلالمق اسإل-2

 Internal Validityداخميإلال ماقإلال:إلأول

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي 
إليو ىذه الفقرة، كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لإلستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط 

 .ؿ نفسوبيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لممجا
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 Structure Validityإلال نائيالصدقإل:إلثان ا

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 .الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة

  :Reliabilityث اتإلاالم  اناإلإل-3

يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر مف 
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 

مرات خالؿ اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة 
 .فترات زمنية معينة

إلن ائجإلال ماقإلالداخمي:إلأولإًل

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ، ( 2)جدكؿ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .صادؽ لما كضع لقياسو
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إلمعاملإلالر  اطإل  نإلكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإلاألولإلوالدرجاإلالكم اإللممجال:إل2إلإلرقمإلجدول

إلالفقرةإلم

مان
  ر
إلم
مل
معا

 
 اط
 ر 

ل
 اإل 
مال
لو 

اإلا
ق م
ال

(
Si

g
إل.(

 0.000* 0.706 .تعد الشركات تقارير أداء شيرية كربع سنكية كنصؼ سنكية كذلؾ بشكؿ مستمر دكريان   .1
 0.000* 0.686 .المحاسبية المقدمة في التقارير المالية مالئمة لمتنبؤ بالمستقبؿتعتبر المعمكمات   .2
تساعد المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية في تأكيد أك تصحيح التنبؤات   .3

 .السابقة
0.763 *0.000 

 0.000* 0.784 .يتـ تقديـ المعمكمات المحاسبية لممستخدميف في الكقت المناسب  .4
 0.000* 0.619 .تعتبر الفترة الزمنية ما بيف إعداد القكائـ المالية كنشرىا مالئمة لتحقيؽ منفعة المعمكمات  .5
 0.000* 0.680 .تعتبر القكائـ المالية المقدمة مالئمة لتحقيؽ السعر الكؼء في السكؽ المالي الفمسطيني  .6
جـ التداكؿ في سكؽ األكراؽ نشر القكائـ المالية في الكقت المناسب يؤثر عمى أسعار كح  .7

 .المالي
0.365 *0.001 

يتـ نشر القكائـ كالتقارير المالية في الكقت المناسب كطبقان لقكانيف كأنظمة سكؽ فمسطيف   .8
 .لألكراؽ المالية

0.794 *0.000 
تعتبر نكعية المعمكمات المحاسبية المقدمة مالئمة لتنشيط حركة التداكؿ في السكؽ   .9

 .المالي
0.771 *0.000 

تكفر الشركات بيانات كافية عف مصادر اإليرادات سكاء مف العناصر العادية كغير   .10
 .العادية في القكائـ المالية

0.763 *0.000 

 0.000* 0.841 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف المخاطر التي تتعرض ليا  .11
 0.000* 0.774 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في ىيكؿ رأس الماؿ  .12
 0.000* 0.585 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نصيب السيـ مف األرباح  .13
 0.000* 0.719 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف مدل قياـ المدقؽ بتقييـ كفاءة اإلدارة  .14
 0.000* 0.719 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في السياسات المحاسبية  .15
 0.000* 0.771 .معمكمات مالئمة عف التغيرات في التقديرات المحاسبية تكفر الشركات  .16
 0.000* 0.630 .تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نسب التكزيعات المقررة لممساىميف  .17

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، ي كالدرجة الكمية لممجاؿاؿ الثانمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المج( 3)جدكؿ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .صادؽ لما كضع لقياسو
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إلمعاملإلالر  اطإل  نإلكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإلالثانيإلوالدرجاإلالكم اإللممجال:إل3إلإلرقمإلجدول

إلالفقرةإلم
مان
  ر
إلم
مل
معا

 
 اط
 ر 

ل
 

الق
 اإل
مال
لو 

اإلا
) م

Si
g

إل.(

المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية تعبر بصدؽ عف العمميات   .1
 .المالية

0.795 *0.000 
 0.000* 0.859 .المعمكمات المحاسبية التي تحتكييا التقارير المالية خالية مف التحيز  .2
ثقة المستثمريف المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ المالية تزيد مف   .3

 .بالشركة
0.759 *0.000 

 0.000* 0.864 .تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تنشرىا الشركات ذات قابمية لمتحقؽ  .4
تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات مفيدة كتساعد في تكصيؼ   .5

 .األحداث الراىنة 
0.765 *0.000 

 0.000* 0.829 .الشركات بالمكضكعية تتصؼ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا  .6
تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات عمى درجة عالية مف   .7

 .المصداقية
0.863 *0.000 

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات عمى درجة عالية مف   .8
 .الشفافية

0.857 *0.000 

ركات في تكصيؼ المكضكعات تساىـ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الش  .9
 .كتتناكليا بطريقة تكاممية

0.879 *0.000 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

، اؿ الثالث كالدرجة الكمية لممجاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المج( 4)جدكؿ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 0.05نكية كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم مع

 .صادؽ لما كضع لقياسو
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إلمعاملإلالر  اطإل  نإلكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإلالثالثإلوالدرجاإلالكم اإللممجال:إل4إلإلرقمإلجدول

إلالفقرةإلم
مان
  ر
إلم
مل
معا

 
 اط
 ر 

ل
 اإل 
مال
لو 

اإلا
ق م
ال

(
Si

g
إل.(

ئات الخارجية تظير القكائـ المالية جميع المعمكمات المحاسبية التي تيـ الف  .1
 .عف المشركع

0.735 *0.000 
يتـ اإلفصاح عف السياسات كالطرؽ المحاسبية التي تستخدـ في إعداد   .2

 .القكائـ المالية
0.612 *0.000 

يتـ إعداد قكائـ مرحمية ذات صمة تكفر درجة مصداقية عالية بيف   .3
 .المستخدميف ليا

0.799 *0.000 
 0.000* 0.770 .ية حسب أىميتيا النسبيةيتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسب  .4
يعتبر اإلفصاح المحاسبي كافيان لتحفيز المستثمريف التخاذ قراراتيـ بصكرة   .5

 .أكثر كاقعة
0.734 *0.000 

تكفر الشركات مف خالؿ قكائميا المالية إفصاحان عادالن كمتكازنان لكافة   .6
 .المستثمريف

0.768 *0.000 
 0.000* 0.823 .رات التي تحدث في رأس ماؿ الشركةيتـ اإلفصاح عف كافة التغي  .7
 0.000* 0.836 .يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نسبة األرباح كالخسائر  .8
 0.000* 0.733 .يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف التكزيعات النقدية لممساىميف  .9
 0.000* 0.801 .يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نصيب السيـ مف األرباح  .10
فصاح عف قيمة اليبكط المتكقع في األصكؿ كااللتزامات المحتممة يتـ اإل  .11

 .لمشركة
0.746 *0.000 

 0.000* 0.788 .يتـ اإلفصاح عف المكاسب المحققة كالخسائر المحتممة  .12

يتـ اإلفصاح عف األثر المالي لمعمميات ذات الطبيعة غير المتكررة التي   .13
 .ي لمشركةتحدث خالؿ السنة كال تدخؿ ضمف النشاط الرئيس

0.694 *0.000 

يتـ اإلفصاح عف أم قرارات أك معمكمات قد تؤثر عمى أداء الشركة أك   .14
 .قدرتيا التنافسية في السكؽ

0.815 *0.000 

يتـ اإلفصاح عف امتيازات تتمتع  بيا الشركة أك منتجاتيا بمكجب القكانيف   .15
 .كاألنظمة السارية

0.633 *0.000 
اختراع أك حقكؽ امتياز يتـ الحصكؿ عمييا  يتـ اإلفصاح عف أم براءات  .16

 .مف قبؿ الشركة
0.563 *0.000 

 0.000* 0.696 .يتـ اإلفصاح عف مدل التزاـ الشركة بمعايير الجكدة العالمية  .17
 0.000* 0.800 .ان لممعايير المحاسبية الدكليةطبقيتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية   .18

 . α=0.05تكم داللة االرتباط داؿ إحصائيان عند مس *

، اؿ الرابع كالدرجة الكمية لممجاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المج( 5)جدكؿ يكضح 
كبذلؾ يعتبر المجاؿ  α= 0.05كالذم يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية 

 .صادؽ لما كضع لقياسو
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 نإلفقراتإلالمجالإلالرا عإلوالدرجاإلالكم اإللممجالمعاملإلالر  اطإل  نإلكلإلفقرةإلم:إل 5رقمإلجدول

إلالفقرةإلم
معاملإل
 م  رمان
 ل ر  اط

الق ماإل
الو مال اإل

(Sig).إل
 0.000* 0.717 .تعمؿ إدارة السكؽ عمى تسييؿ عمميات التداكؿ  .1
 0.000* 0.759 .تكفر إدارة السكؽ االتصاالت بيف البائعيف كالمشتريف  .2
مؤسسات عمى التعامؿ في بيع كشراء تقـك السكؽ بتشجيع األفراد كال  .3

 .األكراؽ المالية
0.608 *0.000 

تعمؿ إدارة السكؽ عمى إرشاد كتكجيو المستثمريف لالستثمار باألكراؽ   .4
 .المالية

0.661 *0.000 
 0.000* 0.576 .إجراءات العمؿ في السكؽ سيمة كمساعدة لممتعامميف  .5
 0.001* 0.377 .ت جديدةشركاطرح أسيـ النشاء يعمؿ السكؽ عمى تشجيع   .6

تتكفر لدل السكؽ اإلمكانيات كالتقنيات المتطكرة لتسيير عممية التداكؿ   .7
 .كعرض أكامر تنفيذ الصفقات

0.690 *0.000 

يقـك السكؽ بإصدار النشرات كالتقارير التي تشتمؿ عمى جميع المعمكمات   .8
مة المتعمقة بأسعار األسيـ كأحجاـ التداكؿ ككافة البيانات الالز 

 .لممستثمريف

0.664 *0.000 
تفرض أنظمة السكؽ ضركرة تكفر عناصر اإلفصاح العادؿ عمى   .9

 .الشركات
0.641 *0.000 

 0.000* 0.779 .تعمؿ إدارة السكؽ عمى حماية المستثمر مف التالعب كاالستغالؿ  .10
تعمؿ إدارة السكؽ عمى تكفر عناصر الشفافية في عمميات تداكؿ األكراؽ   .11

 .المالية
0.777 *0.000 

تعمؿ إدارة السكؽ بحياديو كتتعامؿ مع المعمكمات بدرجة متكازنة كفي   .12
 .الكقت المناسب

0.733 *0.000 
 0.000* 0.798 .إدارة السكؽ ليا القدرة عمى اتخاذ القرارات في الكقت المناسب  .13

يكجد تشريعات كقكانيف تنظـ أداء السكؽ، قادرة عمى مكاكبة التطكرات   .14
 .االقتصادية كالتغيرات

0.683 *0.000 

.تحرص إدارة السكؽ عمى كسب ثقة المستثمريف في أدائيا  .15  0.731 *0.000 

تفرض إدارة السكؽ عقكبات ضد الجيات التي تنشر معمكمات مالية   .16
 . مضممة أك تخفي معمكمات ضركرية

0.754 *0.000 

داكؿ تكفر إدارة السكؽ معمكمات دقيقة حكؿ األسعار كحجـ عمميات الت  .17
 .التي تتـ في السكؽ

0.574 *0.000 

يتكافر لدل السكؽ كسطاء كخبراء قادريف عمى تقديـ النصح كاإلرشاد   .18
 .كالخدمات لممتعامميف في السكؽ

0.721 *0.000 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *
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 Structure Validityإلال نائيالصدقإل:إلثان ا

حد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة يعتبر الصدؽ البنائي أ
 .الكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة

عند أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيان ( 6)يبيف جدكؿ 
 .كبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما كضع لقياسو α= 0.05مستكم معنكية 

إل.كلإلمجالإلمنإلمجالتإلاالم  اناإلوالدرجاإلالكم اإللإلم  اناإلدرجاإلمعاملإلالر  اطإل  ن:إل6رقمإلجدول

إلالمجالإلالرقم
 معاملإلم  رمان
إلل ر  اط

الق ماإل
 (.Sig)الو مال ا

 0.000* 0.912 مدل مالءمة المعمكمات المحاسبيةإل .1
 0.000* 0.881 لثقة في المعمكمات المحاسبيةاإل .2
 0.000* 0.946 اإلفصاح الكافي كالعادؿ عف المعمكمات المحاسبيةإل .3
 0.000* 0.849 قياس أداء إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةإل .4

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

إل :Reliabilityث اتإلاالم  اناإلإل-3

ستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع اإلستبانة أكثر مف يقصد بثبات اإل
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 
اإلستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ 

 .زمنية معينة فترات

 :كقد تـ التحقؽ مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي

إل:Cronbach's Alpha Coefficientمعاملإلألفاإلكرون اخإلإلإل-أ

 (.7)طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ استخدمت 
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إللق اسإلث اتإلاالم  اناإلمعاملإلألفاإلكرون اخإل:إل7إلرقمإلجدول

إل*الث اتإلمعاملإلألفاإلكرون اخإلالمجالإلم
 0.969 0.939 مدل مالءمة المعمكمات المحاسبية  .1
 0.974 0.948 الثقة في المعمكمات المحاسبية  .2
 0.976 0.952 اإلفصاح الكافي كالعادؿ عف المعمكمات المحاسبية  .3
 0.965 0.931 قياس أداء إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية  .4
 0.990 0.980 جم عإلمجالتإلالم  انا 

 الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ= الثبات  *

تفعة أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مر ( 7)مف النتائج المكضحة في جدكؿ  كيتضح
كذلؾ كانت قيمة  كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة،ل 0.952 ك 0.931لكؿ مجاؿ كتتراكح بيف 

تفعة لكؿ مجاؿ ككذلؾ قيمة الثبات كانت مر ، (0.980)ع فقرات اإلستبانة كانت مؿ ألفا لجميمعا
كذلؾ كانت قيمة الثبات لجميع  لكؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة، 0.976ك 0.965كتتراكح بيف 

كتككف اإلستبانة في صكرتيا  كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع،( 0.990)فقرات اإلستبانة كانت 
 . قابمة لمتكزيع( 1)نيائية كما ىي في الممحؽ ال

 :Split Half Methodإلال جزئاإلالنصف اإلاطر قإل-ب

( كاألسئمة ذات األرقاـ الزكجية األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،)تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزئيف 
ة كبعد ذلؾ تـ رتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجياالب معامؿ احستـ ثـ 

 :    Spearman Brown تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف

2r=   االرتباط المعدؿمعامؿ 

1 r
معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات  rحيث  

 (8)كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ . األسئمة الزكجية
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إللق اسإلث اتإلاالم  اناإلال جزئاإلالنصف اإلاطر ق:إل8إلإلرقمإلجدول

إلمعاملإلالر  اطإلالمجالإلمإل
معامؿ االرتباط 

إلالمعدؿ
 0.957 0.917 مدل مالءمة المعمكمات المحاسبية  .1
 0.950 0.904 الثقة في المعمكمات المحاسبية  .2
 0.959 0.920 اإلفصاح الكافي كالعادؿ عف المعمكمات المحاسبية  .3
 0.878 0.782 دارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةقياس أداء إ  .4
 0.985 0.971 جم عإلمجالتإلالم  انا 

 سبيرماف براكف) االرتباط المعدؿأف قيمة معامؿ ( 8)مف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ  كيتضح
Spearman Brown) مقبكؿ كداؿ إحصائينا. 

النتائج  ا صالحة لتحميؿعميإستبانة الدراسة مما يجمف صدؽ كثبات كبذلؾ يتـ التأكد 
 .كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا

إل:األمال بإلاالوصائ اإلالمم خدماإلفيإلال وث 4.5

 Statistical Package forتـ تفريغ كتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

the Social Sciences  (SPSS) كقد تـ المعممية، اإلحصائية ال، كتـ استخداـ االختبارات
 :استخداـ األدكات اإلحصائية التالية

يستخدـ ىذا : النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي -1
األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصؼ عينة 

 .الدراسة

يقة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات فقرات كطر ( Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كركنباخ  -2
 .اإلستبانة

لقياس درجة ( Spearman Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط سبيرماف  -3
يستخدـ ىذا االختبار لدراسة العالقة بيف  بيف كؿ مجاليف مف مجاالت الدراسة،االرتباط 

 .المتغيرات في حالة البيانات الالمعممية

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي ( Sign Test)اختبار اإلشارة  -4
 .أـ ال 3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
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إل
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 الفصلإلالخامس

إل وم لإلال  اناتإلواخ  ارإلفرض اتإلالدراما

إل

إل

إل

إل

إل
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إلإل:الوصفإلاالوصائيإللع ناإلالدراماإلوفقإلالخصائصإلوالمماتإلالشخص ا 5.1

 ص كالسمات الشخصية فيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ الخصائ

إل وز عإلأفرادإلالع ناإلومبإلالمممىإلالوظ فيإل-

مف عينة الدراسة ىـ مدير مالي، كما % 23.6أف بنسبة ( 9)تبيف النتائج المكضحة في جدكؿ رقـ 
ة الدراسة ىـ مف عين% 11.1، كما نسبتو نة الدراسة ىـ رئيس قسـ الحساباتمف عي% 18نسبتو 

مف عينة الدراسة ىـ مدقؽ حسابات خارجي لمشركات % 47.2 ، كما نسبتومدقؽ حسابات داخمي
 .المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية

كبيذا تـ التعرؼ عمى آراء المتخصصيف كالمشرفيف عمى إعداد القكائـ المالية كالعامميف داخؿ  
 ية التيآراء افراد الج، ككذلؾ التعرؼ عمى ؽ الماليةالشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكرا

إلإل. تدقؽ ىذه القكائـ المالية كالمتمثمة في مدققك الحسابات الخارجييف

إل وز عإلأفرادإلالع ناإلومبإلالمممىإلالوظ في:إل9إلإلرقمإلجدول

%النم اإلالمئو اإل العدد المممىإلالوظ في  
 1..1 11 مدير مالي  

 ...1 9 رئيس قسـ الحسابات  

 .. .1 مدقؽ حسابات داخمي  

 ...3 13 رجيمدقؽ حسابات خا  

 01101 27إلالمجموعإلالكميإلإل

إل وز عإلأفرادإلالع ناإلومبإلمنواتإلالخ رةإل-

مػف عينػة الدارسػة عػدد سػنكات الخبػرة ليػـ تتػراكح % 19.4أف مػا نسػبتو ( 10)يتبػيف مػف جػدكؿ رقػـ 
مف عينة الدراسة عدد سنكات الخبرة ليػـ تتػراكح مػا % 15.2 سنكات، ك 5ما بيف سنة حتى أقؿ مف 

مف عينة الدراسة عدد سنكات الخبرة ليػـ تتػراكح مػا بػيف % 20.8ك  سنكات، 10ى أقؿ مف إل 5بيف 
 .سنة فأكثر 15مف عينة الدارسة عدد سنكات الخبرة ليـ % 44.4سنة، كأف  15إلى أقؿ مف  10
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ما سبؽ أف النسبة األكبر مف عينة الدراسة مف ذكم الخبرة  حيث تزيد سنكات الخبرة  مكيتضح 
االجابة كبالتالي االطمئناف الى يعكس دقة  ما، سنة .1العمؿ المالي إلى أكثر مف جاؿ لدييـ في م

 .نتائج الدارسة

إل وز عإلأفرادإلالع ناإلومبإلمنواتإلالخ رة:إل10إلإلرقمإلجدول

%النم اإلالمئو اإل العدد منواتإلالخ رة  
 19.3 13 سنكات .أقؿ مف  سنة إلى 

 ...1 11 سنكات 11إلى أقؿ مف   5

 ..1. .1 سنة .1قؿ مف إلى أ 11 

 33.3 .1 فأكثرسنة  15 

 100.0 27 المجموعإلالكمي 

 ومبإلالقطاعإلع ناإلالشركات وز عإلأفرادإلإل-

مف % 29، ة األكلى يعممكف في قطاع التأميفمف أفراد عينة الفئ% 5.2أف  (11)يبيف جدكؿ رقـ 
األكلى يعممكف في ينة الفئة مف أفراد ع% 15.8، ممكف في قطاع البنكؾأفراد عينة الفئة األكلى يع

كأف ما نسبتو  ة األكلى يعممكف في قطاع الخدمات،مف أفراد عينة الفئ% 1.، قطاع االستثمار
 .مف أفراد عينة الفئة األكلى يعممكف في قطاع الصناعة% 9.

، كمف (الفئة األكلى)بيا عينة الدراسة يالحظ مف الجدكؿ التالي تنكع في المجاالت التي تعمؿ 
، فقد جييف يقكمكف بالتدقيؽ لعدة شركاتيـ ذكره أف الفئة الثانية كىي مدققي الحسابات الخار الم

يدقؽ المكتب لثالث أك أربع شركات مف المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية بمختمؼ 
 .القطاعات كىذا التنكع في عينة الدراسة يؤدم إلى نتائج دقيقة يمكف تعميميا
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إلومبإلالقطاع(إلالشركات) عإلأفرادإلالع نا وزإل:إل11إلإلرقمإلجدول

%النم اإلالمئو اإل العدد القطاع  
 ... 2 قطاع التاميف  

 9. 11 قطاع البنكؾ  

 ...1 6 قطاع االستثمار  
 1. 8 قطاع الخدمات  

 9. 11 قطاع الصناعة  

 100.0 38 المجموعإلالكميإلإل

 ومبإلرأسإلالمالإلع ناإلالشركات وز عإلأفرادإلإل-

 230دينار ك  100000رأس الماؿ لمقطاعات المختمفة يتراكح ما بيف أف  (12)قـ يبيف جدكؿ ر 
كتبيف ، (مميكف 39.5المتكسط الحسابي )مميكف دينار 8.0مميكف دينار، حيث بمغ كسيط رأس الماؿ 

مف القطاعات % 1...مميكف، ك  5مف القطاعات رأس الماؿ ليا أقؿ مف % 26.3أف ما نسبتو 
مف القطاعات يتراكح رأس الماؿ ليا ما % 34.2، ك مميكف 11- .ليا ما بيف يتراكح رأس الماؿ 

 .  مميكف دينار 50مف القطاعات رأس ماليا أكثر مف % 13.2، كأف ما نسبتو مميكف 1.- 11بيف 

إلومبإلرأسإلالمال(إلالشركات) وز عإلأفرادإلالع نا:إل12إلإلرقمإلجدول

%النم اإلالمئو اإل العدد رأسإلالمال  
 1... 11 يكفمم .أقؿ مف   

 1... 11 مميكف 11- .  

 ..13 11 مميكف 1.- 11  

 ..11 . مميكف 1.أكثر مف   

 100.0 83 المجموعإلالكميإلإل

إل
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إلإل:اخ  ارإلفرض اتإلالدراماإلإلإل5.2

االختبار كىك  ،(اختبار اإلشارة)المعممية  تـ استخداـ االختبارات غيرالختبار فرضيات الدراسة 
نات ترتيبية، حيث أف مقياس ليكرت المستخدـ في الدراسة يعتبر مقياسأ مناسب في حالة كجكد بيا

 .ترتيبيان 

درجة اإلجابة ( كسيط)كالختبار الفرضيات باستخداـ اختبار اإلشارة مثالن لمعرفة ما إذا كاف متكسط 
كفي ، ت التي ال تتبع التكزيع الطبيعييساكم قيمة معينة كذلؾ في حالة البيانات الترتيبية أك البيانا

 :ىذه الحالة يتـ اختبار الفرضية اإلحصائية التالية

  :الفرض اإلالصفر ا

كىي تقابؿ مكافؽ بدرجة متكسطة حسب مقياس ليكرت  3اختبار أف متكسط درجة اإلجابة يساكم 
 .المستخدـ

  3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرض اإلال د ما

0.05ة أكبر مف مستكل الدالل Sig.(P-value)إذا كانت   ( حسب نتائج برنامجSPSS ) فإنو ال
الفرضية الصفرية كيككف في ىذه الحالة متكسط آراء أفراد العينة حكؿ الظاىرة مكضع يمكف رفض 

أقؿ  Sig.(P-value)كانت ، أما إذا 3الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافؽ بدرجة متكسطة كىى 
0.05مف مستكل الداللة    فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد رجة المكافقة المتكسطةعف دآراء أفراد العينة يختمؼ جكىريان متكسط 
كذلؾ مف  ،المكافقة المتكسطةما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك ينقص بصكرة جكىرية عف درجة 

خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لإلجابة  يزيد عف درجة 
 .المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح

إل:إلالفرض اإلاألولىاخ  ارإلإل-

إلموقإلإل" إلوكفاءة إلالموام  ا إلالمعمومات إلم ءما إل  ن إلإوصائ ا إلدللا إلذات إلع قا  وجد
إل."إلفممط نإللألوراقإلالمال ا
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لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة ـ اختبار اإلشارة تـ استخدا
 (.13)النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ ك   أـ ال 3المكافقة المتكسطة كىي 

إلإلاألولإللكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإل(.Sig)الم ومطإلالوما يإلوق ماإلالو مالإل:إل1إلإلرقمإلجدول
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ر  ا
ال

إل

تعد الشركات تقارير أداء شيرية كربع سنكية كنصؼ سنكية   .1
 .كذلؾ بشكؿ مستمر دكريان 

4.34 86.76 7.51 *0.000 
1 

تعتبر المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية   .2
 .نبؤ بالمستقبؿمالئمة لمت

3.81 76.29 5.66 *0.000 1
1 

تساعد المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية في   .3
1 0.000* 5.47 75.77 3.79 .تأكيد أك تصحيح التنبؤات السابقة

2 
يتـ تقديـ المعمكمات المحاسبية لممستخدميف في الكقت   .4

 5 0.000* 6.67 80.28 4.01 .المناسب
ترة الزمنية ما بيف إعداد القكائـ المالية كنشرىا تعتبر الف  .5

 6 0.000* 7.03 79.72 3.99 .مالئمة لتحقيؽ منفعة المعمكمات
تعتبر القكائـ المالية المقدمة مالئمة لتحقيؽ السعر الكؼء   .6

 0.001* 3.12 68.86 3.44 .في السكؽ المالي الفمسطيني
1
6 

ثر عمى أسعار نشر القكائـ المالية في الكقت المناسب يؤ   .7
 .كحجـ التداكؿ في سكؽ األكراؽ المالي

4.11 82.22 7.24 *0.000 
4 

يتـ نشر القكائـ كالتقارير المالية في الكقت المناسب كطبقان   .8
 .لقكانيف كأنظمة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية

4.22 84.44 7.43 *0.000 
2 

ط تعتبر نكعية المعمكمات المحاسبية المقدمة مالئمة لتنشي  .9
 .حركة التداكؿ في السكؽ المالي

3.72 74.37 5.13 *0.000 1
5 

تكفر الشركات بيانات كافية عف مصادر اإليرادات سكاء مف   .10
1 0.000* 6.04 77.22 3.86 .العناصر العادية كغير العادية في القكائـ المالية

0 
تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف المخاطر التي تتعرض   .11

 0.007* 2.45 66.48 3.32 .ليا
1
7 

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في ىيكؿ رأس   .12
 9 0.000* 6.28 78.61 3.93 .الماؿ
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تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نصيب السيـ مف   .13
 3 0.000* 7.10 83.61 4.18 .األرباح

14.  
تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف مدل قياـ المدقؽ بتقييـ 

 0.000* 4.62 74.85 3.74 (كجية نظر الشركةمف ).كفاءة اإلدارة
1
4 

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف مدل قياـ المدقؽ بتقييـ 
  0.317 1.00 53.33 2.67 (مف كجية نظر المدققيف). .كفاءة اإلدارة

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في السياسات   .15
 6 0.000* 6.70 79.72 3.99 .المحاسبية

ر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في التقديرات تكف  .16
 .المحاسبية

3.78 75.56 5.21 *0.000 1
3 

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نسب التكزيعات المقررة   .17
 .لممساىميف

3.99 79.72 6.51 *0.000 
6 

  0.000* 6.88 77.82 3.89إلجم عإلفقراتإلالمجالإلمعاإًل 

 . α=0.05عند مستكم داللة االرتباط داؿ إحصائيان  *    

الجدكؿ السابؽ ييبيف آراء عينة الدراسة في فقرات المجاؿ األكؿ مرتبة حسب المتكسط الحسابي 
 :النسبي كما يمي

تعد الشركات تقارير أداء شيرية كربع سنكية كنصؼ سنكية  "لمفقرة األكلى المتكسط الحسابي  -1
أم أف المتكسط الحسابي ( 5ة الكمية مف الدرج) 3.13ساكم ي" كذلؾ بشكؿ مستمر دكريان 

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.51، قيمة اختبار اإلشارة % 86.76النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3درجة المكافقة المتكسطة كىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ نشر القكائـ كالتقارير المالية في الكقت المناسب كطبقان  "لمفقرة الثامنة المتكسط الحسابي  -2
أم أف ( 5درجة الكمية مف ال) ...3ساكم ي" لقكانييف كأنظمة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية 

إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  31..، قيمة اختبار اإلشارة  %3.33.المتكسط الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   ، مما يدؿ عمى أف
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كىذا يعني أف ىناؾ  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نصيب السيـ مف  "لمفقرة الثالثة عشر المتكسط الحسابي  -3
، قيمة %1..1.النسبيأم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) .3.1ساكم ي" األرباح 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  11..اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  كىذا يعني 3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عمى ىذه الفقرة

نشر القكائـ المالية في الكقت المناسب يؤثر عمى أسعار  "لمفقرة السابعة المتكسط الحسابي  -4
أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.11ساكم ي" كحجـ التداكؿ في سكؽ األكراؽ المالي 

تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  3...، قيمة اختبار اإلشارة % .....الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . كافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةم

يتـ تقديـ المعمكمات المحاسبية لممستخدميف في الكقت  "لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي  -5
، قيمة % ...1. أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 3.11ساكمي" المناسب 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).االحتمالية القيمة كأف  ....اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . ى ىذه الفقرةعم

تعتبر الفترة الزمنية ما بيف إعداد القكائـ المالية كنشرىا  "لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي  -6
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1.99ساكم ي" مالئمة لتحقيؽ منفعة المعمكمات 

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  11..، قيمة اختبار اإلشارة % ...9.النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة   3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .رةبدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفق

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في " لمفقرة الخامسة عشر  المتكسط الحسابي -7
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1.99ساكم ي" السياسات المحاسبية 

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...، قيمة اختبار اإلشارة % ...9.النسبي
0.05ه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة تعتبر ىذ  ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف نسب التكزيعات " سابعة عشر ي لمفقرة الالمتكسط الحساب -8
 ...9.أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 1.99ساكم ي" المقررة لممساىميف 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...، قيمة اختبار اإلشارة %
0.05ل داللة دالة إحصائيان عند مستك   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد   3قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . العينة عمى ىذه الفقرة

ات مالئمة عف التغيرات في ىيكؿ تكفر الشركات معمكم "لمفقرة الثانية عشر المتكسط الحسابي  -9
، % 1....أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 1.91ساكم ي" رأس الماؿ 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ....قيمة اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة  ،  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عمى ىذه الفقرة

تكفر الشركات بيانات كافية عف مصادر اإليرادات سكاء  " العاشرةلمفقرة المتكسط الحسابي  -10
أم أف ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" اصر العادية كغير العادية في القكائـ المالية مف العن

إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  13..، قيمة اختبار اإلشارة %.....المتكسط الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   ، مما يدؿ عمى أف
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كىذا يعني أف ىناؾ  3ة المكافقة المتكسطة كىي متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درج
 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

 تعتبر المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية "لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي  -11
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1..1ساكم ي" مالئمة لمتنبؤ بالمستقبؿ 

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ....، قيمة اختبار اإلشارة %9....النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، متكسط درجة مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3ة المكافقة المتكسطة كىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درج
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تساعد المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية في  "لمفقرة الثالثة المتكسط الحسابي  -12
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 9..1ساكم ي" لتنبؤات السابقة تأكيد أك تصحيح ا

 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  .3..، قيمة اختبار اإلشارة % .....النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،رجة مما يدؿ عمى أف متكسط د

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف التغيرات في  "لمفقرة السادسة عشر المتكسط الحسابي  -13
أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" التقديرات المحاسبية 

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...، قيمة اختبار اإلشارة % .....
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي ليذه الفقرة قد 
 .  قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

ـ المػدقؽ تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف مػدل قيػا "لمفقرة الرابعة عشر المتكسط الحسابي  -14
أف المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي  أم( 5الدرجػػػػػة الكميػػػػػة مػػػػػف ) 3.74يسػػػػػاكم " بتقيػػػػػيـ كفػػػػػاءة االدارة 

لػػذلؾ تعتبػػر  0.000تسػػاكم إل(Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  4.62، قيمػػة اختبػػار اإلشػػارة 74.85%
0.05ىػػذه الفقػػرة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة   ، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة
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كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة عاليػة مػف  3متكسطة كىي ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة ال
 . عمى ىذه الفقرةالموظف نإلمنإلداخلإلالشركاإلقبؿ 

يساكم أما مف كجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف فقد كاف المتكسط الحسابي لنفس الفقرة  
اإلشارة  ، قيمة اختبار%53.33أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 2.67
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيان عند  0.317تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.62

0.05مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان
مرجعيإلكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ كىذا يعني أف ىناؾ م 3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . عمى ىذه الفقرةالوما اتإلالخارج  نإل

تعتبر نكعية المعمكمات المحاسبية المقدمة مالئمة لتنشيط  "لمفقرة التاسعة المتكسط الحسابي  -15
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف )  ...1ساكم ي" حركة التداكؿ في السكؽ المالي 

 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  11..، قيمة اختبار اإلشارة % .3.1.النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

مكافقة بدرجة كىذا يعني أف ىناؾ  3ة المكافقة المتكسطة كىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درج
إل.عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تعتبر القكائـ المالية المقدمة مالئمة لتحقيؽ السعر الكؼء  "لمفقرة السادسة المتكسط الحسابي  -16
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1.33ساكم ي" في السكؽ المالي الفمسطيني 

 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  .1.1ر اإلشارة ، قيمة اختبا% .....النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . لية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرةعا

تكفر الشركات معمكمات مالئمة عف المخاطر التي  "لمفقرة الحادية عشر المتكسط الحسابي  -17
، % 66.48أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 3.32ساكم ي" تتعرض ليا 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.007تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  2.45قيمة اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3ة المكافقة المتكسطة كىي عف درج
  .عمى ىذه الفقرة

أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.89بأف المتكسط الحسابي يساكم  (13)يبيف الجدكؿ رقـ 
إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.88، قيمة اختبار اإلشارة % 77.8لجميع فقرات المجاؿ يساكم 

لة دالة إحصائيان عند مستكل دال"  المحاسبية المعمكمات مالءمة "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 
0.05  ،عف درجة المكافقة  ؿ يختمؼمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجا

اد العينة عمى فقرات ىذا كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفر  3المتكسطة كىي 
 :القائمة تـ التحقؽ مف صحة الفرضية األكلىالمجاؿ، كبذلؾ ي

إلع قاإل" إلموقإلإل وجد إلوكفاءة إلالموام  ا إلالمعمومات إلم ءما إل  ن إلإوصائ ا إلدللا ذات
 ."إلفممط نإللألوراقإلالمال ا

نستخمص مما سبؽ أف الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية تعد تقارير مالية شيرية 
كربع سنكية كنصؼ سنكية بشكؿ مستمر كيتـ نشرىا في الكقت المناسب طبقان لقكانييف سكؽ 

سطيف المالي كما أف الشركات تكفر معمكمات مالئمة عف نصيب السيـ مف األرباح بدرجة فم
مكافقة عالية مف قبؿ أفراد العينة، كما أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية عمى أف تقديـ المعمكمات 

 .المحاسبية في الكقت المناسب يؤثر عمى كفاءة السكؽ المالية

مدل تكفر معمكمات محاسبية بعض البنكد مثؿ فضت في انخقد درجة المكافقة  متكسط إال أف
مة عف التغيرات في السياسات المحاسبية كعف نسب التكزيعات المقررة لممساىميف كمدل تكفر ءمال

معمكمات عف التغيرات في ىيكؿ رأس الماؿ، ككذلؾ في مدل تكفر بيانات كافية عف مصادر 
حاسبية لمتنبؤ بالمستقبؿ كلتصحيح التنبؤات السابقة، االيرادات، كفي مدل مالئمة تمؾ المعمكمات الم

مة تمؾ المعمكمات المحاسبية ئكانخفضت درجة المكافقة كذلؾ في الفقرات التي اختبرت مدل مال
أف ىناؾ معمكمات مالية أخرل غير كاردة ب ىذه النتائج مع دراسة نجـ لتحقيؽ شركط الكفاءة، كتتفؽ

 .تثمارم كبالتالي عمى حجـ التداكؿ في السكؽ الماليسرار االائـ المالية تؤثر عمى القفي القك 

 وجدإلع قاإلذاتإلدللاإلإوصائ اإل  نإلالثقاإلفيإلالمعموماتإلالموام  اإلإل":الفرضيةالثانيةاختبار-
إل."إلوكفاءةإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال ا
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ت إلي درجة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمتـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 (.14)النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ  .أـ ال 3المكافقة المتكسطة كىي 

إلإلالثانيإللكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإل(.Sig)الم ومطإلالوما يإلوق ماإلالو مالإل:إلإل14إلإلرقمإلجدول
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المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية تعبر بصدؽ عف   .1
 .العمميات المالية

3.94 78.89 6.25 *0.000 1 

 7 0.000* 4.38 73.06 3.65 .المعمكمات المحاسبية التي تحتكييا التقارير المالية خالية مف التحيز  .2
مف ثقة المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ المالية تزيد   .3

 .المستثمريف بالشركة
3.94 78.89 6.17 *0.000 1 

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تنشرىا الشركات ذات قابمية   .4
 .لمتحقؽ

3.65 73.06 5.04 *0.000 7 

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات مفيدة كتساعد في   .5
 .تكصيؼ األحداث الراىنة 

3.75 75.00 5.60 *0.000 3 

 4 0.000* 5.63 74.17 3.71 .تتصؼ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات بالمكضكعية  .6
تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات عمى درجة عالية   .7

 .مف المصداقية
3.65 73.06 4.58 *0.000 7 

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات عمى درجة عالية   .8
 .فافيةمف الش

3.68 73.61 4.50 *0.000 5 

تساىـ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات في تكصيؼ   .9
 .المكضكعات كتتناكليا بطريقة تكاممية

3.68 73.61 5.41 *0.000 5 

  0.000* 5.70 74.81 3.74 جم عإلفقراتإلالمجالإلمعاإًل 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *    

دكؿ السابؽ ييبيف آراء عينة الدراسة في فقرات المجاؿ الثاني مرتبة حسب المتكسط الحسابي الج
 :النسبي كما يمي
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المعمكمات المحاسبية المقدمة في التقارير المالية تعبر  "لمفقرة األكلى المتكسط الحسابي  -1
تكسط الحسابي أم أف الم( 5الدرجة الكمية مف ) 1.93ساكم ي" بصدؽ عف العمميات المالية 

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  6.25، قيمة اختبار اإلشارة % 78.89النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3ىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة ك 
 .عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ المالية تزيد مف ثقة  "لمفقرة الثالثة المتكسط الحسابي  -2
 78.89أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف) 1.93ساكم ي" المستثمريف بالشركة 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  .1..، قيمة اختبار اإلشارة %
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

ؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد كىذا يعني أف ىنا 3قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . العينة عمى ىذه الفقرة

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات مفيدة  "لمفقرة الخامسة المتكسط الحسابي  -3
أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" كتساعد في تكصيؼ األحداث الراىنة 

تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...تبار اإلشارة ، قيمة اخ%11...الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة مكافقة بدرجة

تصؼ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات  "لمفقرة السادسة المتكسط الحسابي  -4
، %.3.1.أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1..1ساكم ي" بالمكضكعية 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...قيمة اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .عمى ىذه الفقرة
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تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات عمى درجة  "لمفقرة الثامنة المتكسط الحسابي  -5
أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" عالية مف الشفافية 

 لذلؾ تعتبر 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1..3، قيمة اختبار اإلشارة % 1..1.
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تساىـ المعمكمات المحاسبية التي تقدميا الشركات في  "التاسعة لمفقرة المتكسط الحسابي  -6
أم أف ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" تكصيؼ المكضكعات كتتناكليا بطريقة تكاممية 

إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  31..، قيمة اختبار اإلشارة % 1..1.المتكسط الحسابي النسبي 
0.05قرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة لذلؾ تعتبر ىذه الف 0.000تساكم   ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تعتبر المعمكمات المحاسبية التي تنشرىا الشركات ذات قابمية  "لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي  -7
، قيمة % .1.1.أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" لمتحقؽ 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  13..اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عمى ىذه الفقرة

تقدميا الشركات عمى درجة تعتبر المعمكمات المحاسبية التي  "لمفقرة السابعة المتكسط الحسابي  -8
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي." عالية مف المصداقية

لذلؾ  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.58، قيمة اختبار اإلشارة % 73.06النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
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مف  المعمكمات المحاسبية التي تحتكييا التقارير المالية خالية "لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي  -9
، قيمة % .1.1.أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" التحيز 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  .3.1اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ،الستجابة ليذه الفقرة قد زاد مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .عمى ىذه الفقرة

أم أف المتكسط الحسابي النسبي لجميع  3.74بأف المتكسط الحسابي يساكم يبيف الجدكؿ السابؽ 
تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  5.70اإلشارة  ، قيمة اختبار %..3.فقرات المجاؿ يساكم 

دالة إحصائيان عند مستكل داللة "  المحاسبية المعمكمات في الثقة "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000
0.05  ،عف درجة المكافقة تجابة ليذا المجاؿ يختمؼ مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االس

ت ىذا اد العينة عمى فقراي أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفر كىذا يعن 3المتكسطة كىي 
 :المجاؿ، كبذلؾ يتـ التحقؽ مف صحة الفرضية الثانية كالقائمة

إل  نإلالثقاإلفيإلالمعموماتإلالموام  اإلوكفاءةإلموقإل " إلذاتإلدللاإلإوصائ ا إلع قا  وجد
إل."إلفممط نإللألوراقإلالمال ا

تقدميا الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف المالي تعبر  نستخمص أف المعمكمات المحاسبية التي
بصدؽ عف العمميات المالية كأنيا تزيد مف ثقة المستثمريف بالشركة كىي مفيدة كتساعد في تكصيؼ 
األحداث كالعمميات المالية بالشركة كتتصؼ بالمكضكعية كعمى درجة مف الشفافية كقابمة لمتحقؽ 

مستكل كفاءة مف رفع كافقة عمى ما سبؽ بنسبة ال تد كانت المكىي معمكمات خالية مف التحيز، كق
ف عدـ الثقة بالمعمكمات المحاسبية كالتحيز في عرضيا يؤثر عمى لمالي الفمسطيني، حيث إالسكؽ ا

سمكؾ المستثمر كعمى درجة المخاطرة التي يرغب في تحمميا كبالتالي يؤثر ذلؾ عمى حجـ التداكؿ 
حكؿ أف فقد الثقة بالمعمكمات  عطااهلل يجة تتفؽ مع دراسة خميؿفي السكؽ المالي كىذه النت

 .أحد أىـ المشاكؿ التي تكاجييا األسكاؽ المالية ىك المحاسبية
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 :إلالفرض اإلالثالثااخ  ارإل-

 وجدإلع قاإلذاتإلدللاإلإوصائ اإل  نإلدرجاإلاالفصاحإلالكافيإلوالعادلإلعنإلالمعموماتإلالموام  اإلإل"
إل."إلالمال اإلوكفاءةإلموقإلفممط نإللألوراق

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة تـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 (.15)النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ  .أـ ال 3المكافقة المتكسطة كىي 

الجدكؿ ييبيف آراء عينة الدراسة في فقرات المجاؿ الثالث مرتبة حسب المتكسط الحسابي النسبي 
 :كما يمي

إلإلالثالثإللكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجال (.Sig)الم ومطإلالوما يإلوق ماإلالو مالإل:إل2إلإلرقمإلولجد

إلالفقرةإلم

 ي
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طإل
وم
لم 
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ي تيـ تظير القكائـ المالية جميع المعمكمات المحاسبية الت  .1
 .الفئات الخارجية عف المشركع

3.86 77.18 6.50 *0.000 9 

يتـ اإلفصاح عف السياسات كالطرؽ المحاسبية التي تستخدـ   .2
 .في إعداد القكائـ المالية

4.04 80.86 7.29 *0.000 5 

يتـ إعداد قكائـ مرحمية ذات صمة تكفر درجة مصداقية عالية   .3
 11 0.000* 5.65 76.34 3.82 .بيف المستخدميف ليا

 11 0.000* 6.01 76.34 3.82 .يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية حسب أىميتيا النسبية  .4

يعتبر اإلفصاح المحاسبي كافيان لتحفيز المستثمريف التخاذ   .5
 .قراراتيـ بصكرة أكثر كاقعة

3.66 73.24 4.67 *0.000 14 

 الن كمتكازنان تكفر الشركات مف خالؿ قكائميا المالية إفصاحان عاد  .6
 .لكافة المستثمريف

3.77 75.49 5.52 *0.000 13 

يتـ اإلفصاح عف كافة التغيرات التي تحدث في رأس ماؿ   .7
 .الشركة

4.13 82.54 7.03 *0.000 3 
 6 0.000* 6.72 80.56 4.03 .يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نسبة األرباح كالخسائر  .8
 2 0.000* 6.73 83.66 4.18 .ات النقدية لممساىميفيتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف التكزيع  .9
 1 0.000* 7.19 83.71 4.19 .يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نصيب السيـ مف األرباح  .10
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يتـ اإلفصاح عف قيمة اليبكط المتكقع في األصكؿ كااللتزامات   .11
 .المحتممة لمشركة

3.49 69.86 3.08 *0.001 18 

 15 0.000* 4.67 72.96 3.65 .قة كالخسائر المحتممةيتـ اإلفصاح عف المكاسب المحق  .12

13.  
يتـ اإلفصاح عف األثر المالي لمعمميات ذات الطبيعة غير 
المتكررة التي تحدث خالؿ السنة كال تدخؿ ضمف النشاط 

 .الرئيسي لمشركة
3.87 77.46 6.40 *0.000 8 

يتـ اإلفصاح عف أم قرارات أك معمكمات قد تؤثر عمى أداء   .14
 .أك قدرتيا التنافسية في السكؽالشركة 

3.64 72.78 4.41 *0.000 16 

يتـ اإلفصاح عف امتيازات تتمتع  بيا الشركة أك منتجاتيا   .15
 .بمكجب القكانيف كاألنظمة السارية

3.97 79.44 6.89 *0.000 7 

يتـ اإلفصاح عف أم براءات اختراع أك حقكؽ امتياز يتـ   .16
 .الحصكؿ عمييا مف قبؿ الشركة

3.82 76.39 5.39 *0.000 10 

 17 0.000* 3.54 71.83 3.59 .يتـ اإلفصاح عف مدل التزاـ الشركة بمعايير الجكدة العالمية  .17

يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية تبعان لممعايير   .18
 .المحاسبية الدكلية

4.07 81.41 6.43 *0.000 4 

  0.000* 6.88 77.40 3.87إلجم عإلفقراتإلالمجالإلمعاإًل 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *    

" يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نصيب السيـ مف األرباح  "لمفقرة العاشرة المتكسط الحسابي  -1
، قيمة اختبار % 83.71 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 4.19ساكم ي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.19اإلشارة 
0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
  .ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف التكزيعات النقدية لممساىميف  "لمفقرة التاسعة المتكسط الحسابي  -2
، قيمة اختبار % ...1. أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) .3.1ساكم ي" 

ة إحصائيان لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دال 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...اإلشارة 
0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . ىذه الفقرة

" اإلفصاح عف كافة التغيرات التي تحدث في رأس الماؿ يتـ  "لمفقرة السابعة المتكسط الحسابي  -3
، قيمة اختبار % 3.... أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف )3.11ساكم ي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  11..اإلشارة 
0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . ىذه الفقرة

يير يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية تبعَا لممعا "لمفقرة الثامنة عشر المتكسط الحسابي  -4
 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) .3.1ساكم ي" المحاسبية الدكلية 

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  31..، قيمة اختبار اإلشارة % 1.31.
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،تكسط درجة االستجابة مما يدؿ عمى أف م

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف السياسات كالطرؽ المحاسبية التي تستخدـ  "لمفقرة الثانية المتكسط الحسابي  -5
 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 3.13ساكم ي" ية في إعداد القكائـ المال

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  9...، قيمة اختبار اإلشارة % ...1.
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ،مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة 

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

" يتـ اإلفصاح بصكرة كافية عف نسبة األرباح كالخسائر  "لمفقرة الثامنة المتكسط الحسابي  -6
، قيمة اختبار % ...1. سط الحسابي النسبيأم أف المتك ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.11ساكم ي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ....اإلشارة 
0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  3ي درجة المكافقة المتكسطة كى
 . ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف امتيازات تمتع بيا الشركة أك  "لمفقرة الخامسة عشر المتكسط الحسابي  -7
أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ).1.9ساكم ي" منتجاتيا بمكجب القكانييف كاألنظمة السارية  

تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  9...، قيمة اختبار اإلشارة % 9.33. بي النسبيالحسا
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  ، مما يدؿ عمى أف

يعني أف ىناؾ  كىذا 3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف األثر المالي لمعمميات ذات الطبيعة  "لمفقرة الثالثة عشر المتكسط الحسابي  -8
 ...1ساكم ي" غير المتكررة التي تحدث خالؿ السنة كال تدخؿ ضمف النشاط الرئيسي لمشركة 

 31..، قيمة اختبار اإلشارة % .3... أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5مف الدرجة الكمية )
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف 
0.05داللة   ،كافقة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الم

 . كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة 3المتكسطة كىي 

تظير القكائـ المالية جميع المعمكمات المحاسبية التي تيـ  "لمفقرة األكلى المتكسط الحسابي  -9
كسط الحسابي أم أف المت( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" الفئات الخارجية عف المشركع 

 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  1...، قيمة اختبار اإلشارة % .1... النسبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3ىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة ك 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف أم براءات اختراع أك حقكؽ  "لمفقرة السادسة عشر المتكسط الحسابي  -10
أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" امتياز يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ الشركة 

تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  19..، قيمة اختبار اإلشارة % 19... نسبيالحسابي ال
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  ، مما يدؿ عمى أف
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أف ىناؾ  كىذا يعني 3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية حسب أىميتيا  "لمفقرة الرابعة المتكسط الحسابي  -11
، قيمة % 13... أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" النسبية 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية ف كأ 11..اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

العينة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عمى ىذه الفقرة

يتـ إعداد قكائـ مرحمية ذات صمة تكفر درجة مصداقية  "لمفقرة الثالثة المتكسط الحسابي  -12
 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف )...1ساكم ي" عالية بيف المستخدميف ليا 

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ....، قيمة اختبار اإلشارة % 13...
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تكفر الشركات مف خالؿ قكائميا المالية إفصاحان عادالن  "لمفقرة السادسة المتكسط الحسابي  -13
 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" كمتكازنان لكافة المستثمريف 

لؾ تعتبر لذ 0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ....، قيمة اختبار اإلشارة % 39...
0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يعتبر اإلفصاح المحاسبي كافيان لتحفيز المستثمريف التخاذ  "لمفقرة الخامسة ي المتكسط الحساب -14
 أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" قراراتيـ بصكرة أكثر كاقعية 

لذلؾ تعتبر  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ...3، قيمة اختبار اإلشارة % 3..1.
0.05فقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة ىذه ال  ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف المكاسب المحققة كالخسائر  "ة عشر لمفقرة الثانيالمتكسط الحسابي  -15
، % .9... أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) ...1ساكم ي" المحتممة 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  ...3قيمة اختبار اإلشارة 
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد  3قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .العينة عمى ىذه الفقرة

قد تؤثر يتـ اإلفصاح عف أم قرارات أك معمكمات  "لمفقرة الرابعة عشر المتكسط الحسابي  -16
أم أف ( 5الدرجة الكمية مف ) 3..1ساكم ي" عمى أداء الشركة أك قدرىا التنافسية في السكؽ 

إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  3.31، قيمة اختبار اإلشارة % ..... المتكسط الحسابي النسبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   ، مما يدؿ عمى أف

كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

الجكدة يتـ اإلفصاح عف مدل التزاـ الشركة بمعايير  "لمفقرة السابعة عشر المتكسط الحسابي  -17
، قيمة % 1..1. أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 9..1ساكم ي" العالمية 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  3..1اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   ،رجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد مما يدؿ عمى أف متكسط د

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .عمى ىذه الفقرة

يتـ اإلفصاح عف قيمة اليبكط المتكقع في األصكؿ  "لمفقرة الحادية عشر المتكسط الحسابي  -18
أم أف المتكسط الحسابي ( 5الدرجة الكمية مف ) 1.39اكم سي" كااللتزامات المحتممة لمشركة 

لذلؾ  0.001تساكم إل(Sig).القيمة االحتمالية كأف  3.08، قيمة اختبار اإلشارة % 69.86النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
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كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3فقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي االستجابة ليذه ال
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

أم أف المتكسط الحسابي النسبي لجميع  3.87أف المتكسط الحسابي يساكم يبيف الجدكؿ السابؽ 
تساكم ( Sig).القيمة االحتمالية  كأف 6.88قيمة اختبار اإلشارة % 77.40فقرات المجاؿ يساكم 

دالة "  المحاسبية المعمكمات عف كالعادؿ الكافي اإلفصاح درجة" لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000
0.05إحصائيان عند مستكل داللة  تجابة ليذا المجاؿ ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االس

اد العينة عمى مف قبؿ أفر  يعني أف ىناؾ مكافقة اكىذ 3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي يختمؼ 
 :، كبذلؾ يتـ التحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة كالقائمةقرات ىذا المجاؿف

 وجدإلع قاإلذاتإلدللاإلإوصائ اإل  نإلدرجاإلاالفصاحإلالكافيإلوالعادلإلعنإلالمعموماتإلالموام  اإل "
إل." وكفاءةإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال ا

ناؾ مكافقة بدرجة عالية عمى أنو يتـ اإلفصاح عف نصيب السيـ مف نستخمص مما سبؽ أف ى
األرباح كعف التكزيعات النقدية لممساىميف كعف كافة التغيرات التي تحدث في رأس الماؿ كأنو يتـ 
اإلفصاح تبعان لممعايير المحاسبية الدكلية كيتـ كذلؾ اإلفصاح عف السياسات كالطرؽ المحاسبية 

اد القكائـ المالية كعف نسبة األرباح كالخسائر لكف نسبة المكافقة انخفضت في التي تستخدـ في إعد
مدل اإلفصاح عف االمتيازات التي تتمتع بيا الشركة أك منتجاتيا كاإلفصاح عف األثر المالي 
لمعمميات ذات الطبيعة غير المتكررة كفي درجة اإلفصاح عف جميع المعمكمات المحاسبية التي تيـ 

ارجية كاإلفصاح عف أم براءات إختراع أك حقكؽ امتياز يتـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ الفئات الخ
الشركة، كضعفت درجت المكافقة في ككف اإلفصاح المحاسبي افصاحان عادالن كمتكازنان لكافة 
المستثمريف، كىذا يدؿ عمى أف درجة اإلفصاح غير كافية لرفع مستكل كفاءة السكؽ المالي 

نتيجة تتفؽ مع دراسة صالح كفريدة في أف الشفافية كاإلفصاح عف المعمكمات الفمسطيني، كىذه ال
المالية إحدل العكامؿ التي تدعك إلى ضركرة األخذ بيا لتطكير األسكاؽ المالية كرفع مستكل 

 .كفاءتيا

إل
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إل:إلالفرض اإلالرا عااخ  ارإلإل-

عمىإلالمال اإلو أث رهإلفممط نإللألوراقإلإل وجدإلع قاإلذاتإلدللاإلإوصائ اإل  نإلأداءإلإدارةإلموق "
إل."إلكفاءةإلالموق

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة تـ استخداـ اختبار اإلشارة 
 (.16)النتائج مكضحة في جدكؿ رقـ  .أـ ال 3المكافقة المتكسطة كىي 

كسط الحسابي مرتبة حسب المت رابعييبيف آراء عينة الدراسة في فقرات المجاؿ الالتالي  الجدكؿ
 :النسبي كما يمي

إللكلإلفقرةإلمنإلفقراتإلالمجالإلالرا عإل(.Sig)الم ومطإلالوما يإلوق ماإلالو مالإل:إل3إلإلرقمإلجدول

إلالفقرةإل

 ي
ما
الو
طإل
وم
لم 
ا

يإل 
ما 

الو
طإل
وم
لم 
ا

 ي
نم
ال

 ار 
لخ 

اإلا
ق م

 اإل 
مال
لو 

اإلا
ق م
ال

(
Si

g
).

 

ر  ا
ال

إل

 3 0.000* 7.94 84.44 4.22 .سييؿ عمميات التداكؿتعمؿ إدارة السكؽ عمى ت  .1
 12 0.000* 5.47 75.00 3.75 .تكفر إدارة السكؽ االتصاالت بيف البائعيف كالمشتريف  .2
تقـك السكؽ بتشجيع األفراد كالمؤسسات عمى التعامؿ في بيع كشراء   .3

 13 0.000* 5.69 74.72 3.74 .األكراؽ المالية

شاد كتكجيو المستثمريف لالستثمار تعمؿ إدارة السكؽ عمى إر   .4
 .باألكراؽ المالية

3.64 72.78 5.53 *0.000 16 
 6 0.000* 6.82 78.89 3.94 .إجراءات العمؿ في السكؽ سيمة كمساعدة لممتعامميف  .5
 15 0.000* 5.25 73.33 3.67 .يعمؿ السكؽ عمى تشجيع إنشاء شركات جديدة  .6
ت المتطكرة لتسيير عممية تتكفر لدل السكؽ اإلمكانيات كالتقنيا  .7

 5 0.000* 5.91 79.15 3.96 .التداكؿ كعرض أكامر تنفيذ الصفقات

8.  
يقـك السكؽ بإصدار النشرات كالتقارير التي تشتمؿ عمى جميع 

المعمكمات المتعمقة بأسعار األسيـ كأحجاـ التداكؿ ككافة البيانات 
 .الالزمة لممستثمريف

4.23 84.57 7.62 *0.000 2 

أنظمة السكؽ ضركرة تكفر عناصر اإلفصاح العادؿ عمى تفرض   .9
 1 0.000* 8.00 85.56 4.28 .الشركات

 18 0.000* 3.67 70.00 3.50 .تعمؿ إدارة السكؽ عمى حماية المستثمر مف التالعب كاالستغالؿ  .10
تعمؿ إدارة السكؽ عمى تكفر عناصر الشفافية في عمميات تداكؿ   .11

 .األكراؽ المالية
3.86 77.22 6.28 *0.000 9 
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تعمؿ إدارة السكؽ بحياديو كتتعامؿ مع المعمكمات بدرجة متكازنة   .12
 10 0.000* 5.47 76.67 3.83 .كفي الكقت المناسب

 7 0.000* 6.86 78.33 3.92 .إدارة السكؽ ليا القدرة عمى اتخاذ القرارات في الكقت المناسب  .13
ى مكاكبة يكجد تشريعات كقكانيف تنظـ أداء السكؽ، قادرة عم  .14

 11 0.000* 5.71 75.56 3.78 .التطكرات كالتغيرات االقتصادية

 7 0.000* 6.72 78.33 3.92 .تحرص إدارة السكؽ عمى كسب ثقة المستثمريف في أدائيا  .15
تفرض إدارة السكؽ عقكبات ضد الجيات التي تنشر معمكمات مالية   .16

 .مضممة أك تخفي معمكمات ضركرية
3.72 74.44 4.41 *0.000 14 

تكفر إدارة السكؽ معمكمات دقيقة حكؿ األسعار كحجـ عمميات   .17
 3 0.000* 7.88 84.44 4.22 .التداكؿ التي تتـ في السكؽ

يتكافر لدل السكؽ كسطاء كخبراء قادريف عمى تقديـ النصح   .18
 17 0.000* 4.30 71.94 3.60 .كاإلرشاد كالخدمات لممتعامميف في السكؽ

  0.000* 7.60 77.51 3.88إلجم عإلفقراتإلالمجالإلمعاإًل 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *    

تفرض أنظمة السكؽ ضركرة تكفر عناصر اإلفصاح العادؿ " المتكسط الحسابي لمفقرة التاسعة  -1
، % 85.56أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الدرجة الكمية مف ) 4.28يساكم " عمى الشركات 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  8.00اإلشارة  قيمة اختبار
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد ،

ية مف قبؿ أفراد العينة كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عال 3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عمى ىذه الفقرة

يقكـ السكؽ بإصدار النشرات كالتقارير التي تشتمؿ عمى جميع " المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة  -2
يساكم " المعمكمات المتعمقة بأسعار األسيـ كأحجاـ التداكؿ ككافة البيانات الالزمة لممستثمريف 

، قيمة اختبار اإلشارة % 84.57سط الحسابي النسبي أم أف المتك ( 5الدرجة الكمية مف ) 4.23
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  7.62

0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  3ي المكافقة المتكسطة كى

 . الفقرة
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 4.22يساكم " تعمؿ إدارة السكؽ عمى تسييؿ عمميات التداكؿ " المتكسط الحسابي لمفقرة األكلى  -3
 7.94، قيمة اختبار اإلشارة % 84.44أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف )

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم ( Sig).يمة االحتمالية كأف الق
0.05  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة ،

 . ة عمى ىذه الفقرةكىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العين 3المتكسطة كىي 
تكفر إدارة السكؽ معمكمات دقيقة حكؿ األسعار كحجـ " المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة عشر  -4

أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) 4.22يساكم " عمميات التداكؿ التي تتـ في السكؽ 
تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  7.88، قيمة اختبار اإلشارة % 84.44الحسابي النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . ةمكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقر 
تتكفر لدل السكؽ اإلمكانيات كالتقنيات المتطكرة لتسيير " المتكسط الحسابي لمفقرة السابعة  -5

أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.96يساكم " عممية التداكؿ كعرض أكامر تنفيذ الصفقات 
ساكم ت( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.91، قيمة اختبار اإلشارة % 79.15الحسابي النسبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
" إجراءات العمؿ في السكؽ سيمة كمساعدة لممتعامميف " كسط الحسابي لمفقرة الخامسة المت -6

، قيمة اختبار % 78.89أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.94يساكم 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  6.82اإلشارة 
0.05تكل داللة عند مس  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى  3درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . ىذه الفقرة

رة عمى اتخاذ القرارات في الكقت إدارة السكؽ ليا القد" المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة عشر  -7
، قيمة % 78.33أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.92يساكم " المناسب 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  6.86اختبار اإلشارة 
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0.05إحصائيان عند مستكل داللة  ،  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . عمى ىذه الفقرة
تحرص إدارة السكؽ عمى كسب ثقة المستثمريف في " المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة عشر   -8

، قيمة % 78.33أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.92م يساك " أدائيا 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  6.72اختبار اإلشارة 

0.05إحصائيان عند مستكل داللة  قرة قد زاد ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الف
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . عمى ىذه الفقرة
تعمؿ إدارة السكؽ عمى تكفر عناصر الشفافية في " المتكسط الحسابي لمفقرة الحادية عشر  -9

أم أف المتكسط الحسابي ( 5ف الدرجة الكمية م) 3.86يساكم " عمميات تداكؿ األكراؽ المالية 
لذلؾ  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  6.28، قيمة اختبار اإلشارة % 77.22النسبي 

0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3افقة المتكسطة كىي االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المك 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تعمؿ إدارة السكؽ بحيادية كتتعامؿ مع المعمكمات بدرجة " المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية عشر  -10
الحسابي  أم أف المتكسط( 5الدرجة الكمية مف ) 3.83يساكم " متكازنة كفي الكقت المناسب 

لذلؾ  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.47، قيمة اختبار اإلشارة % 76.67النسبي 
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يكجد تشريعات كقكانييف تنظـ أداء السكؽ، قادرة عمى " المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة عشر  -11
أم أف المتكسط ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.78يساكم " مكاكبة التطكرات كالتغيرات االقتصادية 

تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.71، قيمة اختبار اإلشارة % 75.56لنسبي الحسابي ا
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  مما يدؿ عمى أف ،
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ي أف ىناؾ كىذا يعن 3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

يساكم " تكفر إدارة السكؽ االتصاالت بيف البائعيف كالمشتريف " المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية  -12
، قيمة اختبار اإلشارة % 75.00أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.75
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم ( Sig).االحتمالية  كأف القيمة 5.47

0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة ،
مى ىذه كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة ع 3المكافقة المتكسطة كىي 

 . الفقرة
تقكـ السكؽ بتشجيع األفراد كالمؤسسات عمى التعامؿ في بيع " المتكسط الحسابي لمفقرة الثالثة  -13

أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.74يساكم " كشراء األكراؽ المالية 
لذلؾ تعتبر  0.000م تساك ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.69، قيمة اختبار اإلشارة % 74.72

0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
تفرض إدارة السكؽ عقكبات ضد الجيات التي تنشر " الحسابي لمفقرة السادسة عشر  المتكسط -14

أم أف ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.72يساكم " معمكمات مالية مضممة أك تخفي معمكمات ضركرية 
( Sig).كأف القيمة االحتمالية  4.41، قيمة اختبار اإلشارة % 74.44المتكسط الحسابي النسبي 

0.05ذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة ل 0.000تساكم   مما يدؿ عمى أف ،
كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 

 . مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة
يساكم " يعمؿ السكؽ عمى تشجيع إنشاء شركات جديدة " لمفقرة السادسة المتكسط الحسابي  -15

، قيمة اختبار اإلشارة % 73.33أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.67
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.25

0.05مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة ،
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  3المكافقة المتكسطة كىي 

 . الفقرة
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لالستثمار  تعمؿ إدارة السكؽ عمى إرشاد كتكجيو المستثمريف" المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة  -16
 72.78أم أف المتكسط الحسابي النسبي ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.64يساكم " باألكراؽ المالية 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  5.53، قيمة اختبار اإلشارة %
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ، مما يدؿ عم

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد  3قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 . العينة عمى ىذه الفقرة

يتكافر لدم السكؽ كسطاء كخبراء قادريف عمى تقديـ " المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة عشر  -17
أم أف ( 5الدرجة الكمية مف ) 3.60يساكم " ات لممتعامميف في السكؽ النصح كاإلرشاد كالخدم

( Sig).كأف القيمة االحتمالية  4.30، قيمة اختبار اإلشارة % 71.94المتكسط الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم   مما يدؿ عمى أف ،

كىذا يعني أف ىناؾ  3متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كىي 
 .مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

تعمؿ إدارة السكؽ عمى حماية المستثمر مف التالعب " المتكسط الحسابي لمفقرة العاشرة  -18
، قيمة %70.00أم أف المتكسط الحسابي النسبي( 5الكمية مف  الدرجة) 3.50يساكم " كاالستغالؿ 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساكم ( Sig).كأف القيمة االحتمالية  3.67اختبار اإلشارة 
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة  3ي جة المكافقة المتكسطة كىعف در 
 . عمى ىذه الفقرة

أم أف المتكسط الحسابي النسبي   3.88أف المتكسط الحسابي يساكم مف الجدكؿ السابؽ يتضح 
( Sig).حتمالية كأف القيمة اال 7.60، قيمة اختبار اإلشارة % 77.51لجميع فقرات المجاؿ يساكم 

دالة إحصائيان عند "  المالية لألكراؽ فمسطيف سكؽ إدارة أداء "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم 
0.05مستكل داللة  عف درجة تجابة ليذا المجاؿ يختمؼ ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االس

، قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ مفا يعني أف ىناؾ مكافقة كىذ 3المكافقة المتكسطة كىي 
 :كبذلؾ يتـ التحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة كالقائمة
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 وجدإلع قاإلذاتإلدللاإلإوصائ اإل  نإلأداءإلإدارةإلموقإلفممط نإللألوراقإلالمال اإلو أث رهإلعمىإلإل"
إل".إلكفاءةإلالموق

تشتمؿ عمى معمكمات نستخمص مما سبؽ بأف إدارة السكؽ تقكـ بإصدار النشرات كالتقارير التي 
تتعمؽ بأسعار األسيـ كأحجاـ التداكؿ ككافة المعمكمات الالزمة لممستثمريف كتعمؿ عمى تسييؿ 
عمميات التداكؿ في السكؽ، كقد كانت المكافقة عمى ذلؾ بدرجة عالية جدان، إال أنيا إنخفضت في 

في مدل سيكلة إجراءات قياس مدل تكفر االمكانيات كالتقنيات المتطكرة لتسيير أعماؿ السكؽ ك 
العمؿ في السكؽ بالنسبة لممتعامميف، ككذلؾ في قدرة إدراة السكؽ عمى إتخاذ القرارات في الكقت 
المناسب كفي مدل تكفر عناصر الشفافية في عمميات تداكؿ األكراؽ المالية كمدل حيادية إدارة 

 .السكؽ في التعامؿ مع المعمكمات المقدمة مف قبؿ الشركات

دت درجة المكافقة في االنخفاض مف قبؿ أفراد العينة عند إختبار مدل تكافر تشريعات كقد زا
كقكانييف تنظـ أداء السكؽ كفي دكر السكؽ في التكاصؿ مع البائعيف كالمشتريف، كفي فرض إدارة 
السكؽ عقكبات ضد الجيات التي تنشر معمكمات مالية مضممة كمدل تكافر كسطاء كخبراء قادريف 

، االستغالؿيـ خدمات لممستثمريف كفي دكر إدارة السكؽ في حماية المستثمر مف التالعب ك عمى تقد
ف المالي مازاؿ محدكدان حيث لـ يرقى لممستكل كؿ ذلؾ يؤكد أف مستكل أداء إدارة سكؽ فمسطي

، كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة زعرب حكؿ قياـ إدارة السكؽ المالي الفمسطيني المرتفع مف الكفاءة
قيقية عف التداكؿ بينما ال يقكـ ض كظائفو مثؿ تسييؿ عمميات التداكؿ كنشر المعمكمات الحببع

 .بذلؾالبعض اآلخر 

إل:الن  جاإل صورةإلعاماإلجم عإلالمجالتإلمعاإًل

إلإل" إل ؤثر إلالمعموماتإلالموام  اإلواالفصاحإلعنيا إلذوإلجودة إلمم وىإلإلإوصائ اإلدللا أث رًا عند
إل."إلالمال اإلوراقلألإلإلفممط نإلموقإلكفاءةإلعمىإل0.0.معنو اإل

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة مف خالؿ جميع فقرات االستبانة، تـ استخداـ اختبار اإلشارة 
النتائج كما ىي مكضحة في  .أـ ال 3االستجابة قد كصمت إلي درجة المكافقة المتكسطة كىي 

( 5الكمية مف  الدرجة) ...1ساكم يإلالمتكسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة ،(17)جدكؿ رقـ 
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القيمة االحتمالية كأف  6.72، قيمة اختبار اإلشارة % 77.16أم أف المتكسط الحسابي النسبي
.(Sig)دالة إحصائيان عند مستكل داللة إللذلؾ تعتبر جميع فقرات االستبانة 0.000تساكم إل

0.05  ،قد زاد عف درجة إلالستبانةمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة لجميع فقرات ا
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع  3المكافقة المتكسطة كىي 

فقرات االستبانة، بمعنى أنو يكجد عالقة إرتباطية بيف جكدة المعمكمات المحاسبية كبيف مستكل 
عمى المستثمريف في إتخاذ قراراتيـ كفاءة سكؽ فمسطيف األكراؽ المالية، سكاء مف جانب تأثيرىا 

االستثمارية كمف جانب آخر تأثيرىا عمى أسعار كعكائد األكراؽ المالية كتأثيرىا كذلؾ عمى حجـ 
التداكؿ كتنشيط حركة سكؽ األكراؽ المالية، كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة قيطيـ كمبارؾ كبكشكشة 

دة المعمكمات المحاسبية كبيف تنشيط حركة في كجكد عالقة بيف تحقيؽ جك  محمد كجميالتي كخميؿ
 . سكؽ األكراؽ المالية

إللجم عإلفقراتإلالم  اناإل(.Sig)الم ومطإلالوما يإلوق ماإلالو مالإل:إل4إلإلرقمإلجدولإلإلإلإلإلإلإل
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إل:الن ائجإل:أولإًل

في ضكء اإلطار النظرم كالعممي كنتائج الدراسة التي أجريت عمى الشركات المدرجة في سكؽ 
 :تـ التكصؿ إلى النتائج التاليةفمسطيف لألكراؽ المالية 

فمسطيف المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ كالتقارير المالية لمشركات المدرجة في سكؽ  -1
 .ان لممستثمريف في السكؽ عند اتخاذ قراراتيـ االستثماريةتشكؿ مصدران رئيس لألكراؽ المالية

رة عمى تكفير الجيد كالكقت كسرعة في تساىـ خصائص جكدة المعمكمات المحاسبية في القد -2
 .أداء عمؿ إدارة السكؽ المالي

ىناؾ معمكمات مالية غير كاردة في القكائـ المالية تؤثر في قرار المستثمريف كبالتالي تؤثر عمى  -3
 .حجـ التداكؿ في سكؽ فمسطيف المالي

ير المالية غير كافية لجذب درجة الثقة بالمعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ كالتقار  إف -4
 . يؤثر عمى حجـ االستثمار في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية مماالمستثمريف 

درجة اإلفصاح كالشفافية في المعمكمات المحاسبية المنشكرة في القكائـ كالتقارير المالية إف  -5
 .كفاءة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية لتعزيزلمشركات المدرجة غير كافية 

ما زاؿ سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية بحاجة إلى تطكير امكانياتو كتقنياتو لمكاكبة التغيرات  -6
 .العالمية

إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية ال يتعامؿ بحيادية مع المعمكمات كال يعمؿ عمى حماية  -7
مى حجـ المستثمريف مف التالعب بالدرجة التي تمكنو مف كسب ثقة المستثمريف مما ينعكس ع

 .التداكؿ في السكؽ

 الفنية كالمالية كسطاء كخبراء لدييـ الخبرة الكافية لتقديـ النصح كالخدمات إلى يحتاج السكؽ -8
 .لممستثمريف ككسب مستثمريف جدد
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إل:ال وص ات:إلثان اإًل

متطمبات مراعاة تكافر بضركرة قياـ الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية  -1
 .المعمكمات المحاسبية عند إعدادىا القكائـ كالتقارير المالية المرحمية كالسنكية خصائص جكدة

ضركرة تقديـ معمكمات محاسبية ذات درجة عالية مف المصداقية كالمكضكعية لزيادة إمكانية  -2
اإلعتماد عمييا في اتخاذ القرارات االستثمارية كبالتالي كسب ثقة المتعامميف في السكؽ المالي 

 .سطينيالفم

نشر كافة المعمكمات المالية بضركرة إلزاـ الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية  -3
 .كفي الكقت المحدد لذلؾ

جميع المستثمريف عمى حد سكاء ل تكفيرىاالعمؿ عمى زيادة مستكل اإلفصاح الكافي كالعادؿ ك  -4
 .غيرىـ غير عادية عمى حسابحتى اليتمكف البعض مف تحقيؽ أرباح 

المضاربات كمنع الممارسات غير المشركعة  لمحد مفبذؿ الجيكد الالزمة مف قبؿ ادارة السكؽ  -5
 .في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية

الجديدة المالية بإدخاؿ مجمكعة مف األدكات  تكسيع دائرة عمؿ السكؽ بما يسمحالعمؿ عمى  -6
 .مكجكدة في السكؽ المالي الفمسطينيغير ال

كرة فرض عقكبات عمى الشركات التي لـ تمتـز بالمكائح كالقكانييف التي تفرضيا إدارة سكؽ ضر  -7
 .فمسطيف لألكراؽ المالية

لتطكير بالتعاكف بيف إدارة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية كالكسطاء  فنية دكرات تدريبية عقد -8
 .كفاءة المتعامميف في السكؽ

كاالدارية لمتابعة أداء كؿ مف الشركات المدرجة في بية العمؿ عمى تحديث اإلجراءات الرقا -9
 .الى جانب تطكير أداء ادارة السكؽ نفسيا، السكؽ
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إل:الدراماتإلالمم ق م اإلالمق روا

 :تكصي الباحثة بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ 

لمالية أثر اإلفصاح المحاسبي في القكائـ المالية لمشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ ا -1
 .عمى قرار المستثمريف

مدل إلتزاـ الشركات المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية بتعميمات اإلفصاح الصادرة  -2
 .عف ىيئة األكراؽ المالية

مدل مالئمة تعميمات اإلفصاح الصادرة عف ىيئة األكراؽ المالية لقرارات المستثمريف في  -3
 .فمسطيف
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