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 البحث خالصة

ىدفتتالدفالةددلاإدددفا ماتددلا دفإاصاحاددلاإتلددلشلتالدددفاجالدادل جادشصالإددلتالد ةددصاف ا اإدددفا
لد ماو لت،اتيالألةولقالد لدالالدنلائل.اديذلالدغاضاصمالداإوعاإدفالألفحالتالد شلةدحالاداوودو ا

فإاصددددوتاا صطاحددددلتاإعددددفلفاعاددددفاالولددددالتاحائددددلاع ددددجالألةددددولقالد لداددددلالدنلاددددئل،او ماتددددلا دددد
إتلددلشلتالدددفاجالداددل ج،اطحعددلراد مددلاااالد شلةددحلالدفوداددل،اوتدديا عددف صيلاصددوتاا صطاحددلتاواددل ا
لدعا لالدملفدل.اصصض  اىذهالد صطاحلت:اصوتاالدةوقالدك ءالدصياصةلعفاتياوادل الدعا دلالدملفددلا

داصمل دجا دقاوادل الدعا دلاوصغاالصيلاحفودل،اوإدوفانظدما ماو دلتا شلةدحالاصصلد احدلدإوفةالد   دلا
ووددددفا كاندددتالألفحاددددلتالد شلةدددحالاكددددذدرا ددد ا ماتددددلا دددفإاصددددوتاالدنوعادددلالدإاددددفةاداعددددالاا.الدملفددددل

الدةصث لايالدذيااةصفافا  اإتللشلتالدفاجالدال جاحاكجاأتضج.ا

إاضدددلعيلااصدددمأةدددولقا لدادددلانلادددئل.اا ددد حالندددلتاتماادددلا ددد اعاندددلا اصدددلاةااإ دددقحمدددفاذددددراصدددما
لددددلئالالد   ددددلاملاصحددددلاا مل ددددجالداصحددددلطاحااةددددو ،الاصحددددلاالدنشددددفلاالداطدددديااصحددددلالتال شد 

لدحةاط(،اد ماتلالد نفملالدصياصعف يلاإتللشلتالدفاجالدال جاتيالألةولقالد لدالالدنلائل.اثماصما
إعدفلفالةددصحال اد ماتددلااأياعانددلا اصددلاةا دد الد اصلدا اتدديا إددلجالألةددولقالد لداددلالدمددل اا اتدديا

لد لداددددلاتددددياحائددددلالألع ددددلجالدةددددواالاشددددوجا ددددفإاصددددوتاا صطاحددددلتاإعددددفلفاصاددددرااادددداكلتالدوةددددلطل
ل تلددددلشلتامطحعددددلراد مددددلاااالد شلةددددحلالدفوداددددل(اولا كلناددددلالدةددددصفلفةا نيددددلاتدددديالألةددددولقالد لداددددلا
لدنلاددئل.احمددفاذدددراوددلمالدحلشددثاحدداحطانصددلئبالد الشددجالدةددلحعلا ددقاظدداو اوالولددالتالألةددولقا

اداولوجاإدفالدنصلئب.الد لدالالدنلائل،اوصشااايلا
صولدددجالدحشدددثاإددددفاأ اإتلدددلشلتالددددفاجالدادددل جاداصعدددفما ماو دددلتانلتمدددلادا ةدددصث اا اتددديا
لألةولقالد لدالالدنلائل،اوذدراحةحباعفماصوتاالد صطاحلتالد   ل،ا عفلفاىذهال تللشلتاطحعلرا

ديددددذهاد مددددلاااالد شلةددددحلالدفوداددددلاحاددددكجا وضددددوعي،اتددددياظددددجالدظدددداو اولدالولددددالتالدشلداددددلا
لألةولق.
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 وتقدير شكر
الداكا،اأودراوأااالر،اهللاصملدفالدذياأعلننياو نشنيالدعفاةاوىاأاديالألةحلبا ص لماىذلالدم دج.

ل اعادددفاىدددذهاااددداتنياأ اأصعدددفماحإ ادددجالدادددكااولدصعدددفااادادددفكصوااصاةدددااالد لدددايادصكا دددواحل اددداا
احيدلا ندذالداشظدلالألوددفاوشصدفالدنصيدلءا د ا االفلصوالدصيادمااحاجاعاديا لألطاوشل،اوعافاإيفهاولا

اإعفلفاىذهالألطاوشل.ا
ك ددلاأصعددفماحإ اددجالداددكااولدصعددفاااإدددفالدةددلفةالألةددلصذةالألتلضددجاأعضددلءادإنددلالدشكددمادصكددا يما

ألةلصذةالألتلضجاتياوةمالد شلةحلاحلد ولتعلاعافاصشكامالألطاوشل.اولداكاا ولوجاإدفاإ اقال
ددفاإل مدلاف ادقا نحدقالدمادمالأللداج،الدصدياأصلشدتاددياادا ا الوللر،اوتياكاادلالدوصلدلف،اولا

لدشلوجاعافاايلفصيل.ا
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 اإلهداء
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ايالد االا الدذا ا اعولافاحياثعلاوأ  راإدفاألفولئ
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 واالختصارات المصطمحات قائمة

 تصبراالخ االَكهٛسٚخ ثبنهغخ انًصطهش   انعرثٛخ ثبنهغخ انًصطهش

 الدإلاالالدم االتافاجا فيوم
Current Operating Concept of 

Income 
 

 Comprehensive Income CI لدال جالدفاج

 Other Comprehensive Income OCI لآلااالدال جالدفاجاحنوف

 Fair Value FV الدملفدلالدعا ل

 Available For Sale assets AFS داحاقالد صلشلالأللوج

  Reclassification Adjustments لدصلنا اإعلفةاصمفا ت

 Fair Value Through Profits & Loses FVTPL اولداةلئاالألاحلحاعحاالدملفدلالدعا ل

لأللدددددددوجالد لدادددددددلالد عا دددددددلاحلدعا دددددددلا
 الدملفدلاعحاالدفاجالدال جالآلاا

Financial Assets at Fair Value 

through Other Comprehensive Income 
FVTOCI 

 Efficient Market Hypothesis EMH لدك ءالدةوقاتاضال

 Cash Flow Hedge CFH لدنعفيالدصفتقاصشوط

 International Valuation Standards الدصعااماد ملاااالدفودالالداإنل

Committee 
IVSC 

 International Valuation Standard IVSاالدفوديالدصعااما مالا

 International Monetary Fund IMF وديلدفالدنعفالنفوق

 World Bank WB لدفوديالدحنر

 International Financial Corporate الدفودالالدص واجاااكلا ؤاا

Index 
IFCI 

 International Financial Corporate IFCالدفودالالدص واجاااكل

ادداأ الددفودياةدصلنايا واغدل ا ؤاا
 الد لج

Morgan Stanly Capital International 

Indexes 
MSCI 

  Active Market لدةوقالدناطا

 Emerging Markets EM لألةولقالد لدالالدنلائلا

  Developed Market لألةولقالد لدالالد صطواةا

 Earnings Per Share EPS لألاحلحا  الدةيماشلل

االدفودالالد شلةحلا ملاااا إا 
 

International Accounting 

Standards Board 
IASB 

 International Accounting Standards IASs الدفودالالد شلةحلا ملااا



 ل
 

 International Financialالد ملاااالدفودالا عفلفالدصعلاااالد لدالا

Reporting Standards 
IFRSs 

 Financial Accounting Standards الد لدالالد شلةحلا ملاااا إا 

Board 
FASB 

 American Accounting Association AAA االأل ااكالالد شلةحلاإ مال

الد لدادددددددددلالد شلةدددددددددحلا فدددددددددلىاماحادددددددددل 
 االأل ااكي

Statement of Financial Accounting 

Concepts 
SFAC 

 Statement of Financial Accounting الد لدالالد شلةحلا ملااااحال 

Standards 
SFAS 

  Behavioral Biases لدن علتالدةاوكالا

 Standard and Poor'sIndex  S&Pا ؤاااةصلنفافاأنفاحوا 

  Dow Jones index ا ؤااافلواإون 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVAادااف لتالد لدالاBBVA ؤةةلا
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 البحث مخطط

  تمهيد


ال ع  ددددديالد شصددددوإانشدددددوالدمادددداا الدعدددددا ا دددد الألوجالدنلددددد اتدددديالد شلةدددددحيالدفكدددداالصإددددو
ا اددك  را.الد ددلجاأةددولقاتدديادا صمددل اا الد ناددواةالد لداددلالدعددولئماصش ايددلالدصددياشلةددحاللد ادا ماو ددلت

انشددوااصإددوالد شلةددحيالدحشددثاحددفأالدووددتاذدددراو نددذ.اصطددواها الشددجا دد اإفاددفةا اشاددلاحفلاددلاحددذدر
الألوالقاةددوقاتدديا مانددلاو صغاددالتالد شلةددحالالد صغاددالتاحددا ا ددلالدم وددلادفالةددلالد لداددلالألةددولق
اصلددوابااددأنيلا دد ا ي ددلانصددلئبا دد الدفالةددلتاىددذها ثددجاصعف ددوا ددلاذدددراإدددفالدددفلتقاوكددل .اللد لدادد

اكلنددتاةددولءالد لداددلالدعددولئما ةددصاف ياوددالالتاتددياولدصددأثااالد شلةددحي،اول تلددلحالدعاددل اع ااددلت
ا.اإفلاالاأمالةصث لاال

امدددلااا ا إاددد اشدددففالد مللددداة،الد شلةدددحيالدفكدددااصطدددواادصإلىدددلتالدفيدددماىدددذلا ددد النط ودددل
ا ةددددصاف ياص واددددفاوىددددوالد لداددددل،الدعددددولئماوعدددداضاإعددددفلفا دددد الديددددف اIASBالدفوداددددلالد شلةددددحل
الد ددددلديالد اكدددد اوصغاددددالتاوأفلئيددددلاداادددداكلالد ددددلديالد اكدددد اعدددد اح ماو ددددلتالد شلةددددحالالد ماو ددددلت
اإ .اودالالصيمالدنقاتديالد ماو لتاىذها ةصاف يا  اولةملاد إ وعلا فافلراااكو احاكجاداااكل،

الد شلةدحا ا د اكثادااحدا اإدفجا وضدقا لجاوداكدل ا فادفةا ماو لتاص وافاعافالدفاجالئ لواوفاة
اشععصددوالدددذيالدصعددفما ماتددلاتدديااةدديماحاددكجالد لضددال،الألشددفلثاصةددإاجانشددوا وإيددلالدعلئ ددلاتيددذه

الألشدددفلثاعددد الدصعاادددااتعدددطاددددا الددددفاجاصشفادددفا ددد الديدددف ادكددد .الدةدددلحعلالدفصددداةااددد جالداددداكل
اتددديالد ماو دددلتا ةدددصاف ياو ةدددلعفةادااددداكلالد ةدددصعحايالد دددلدياحلدوضدددقادصنحدددؤلاودكددد الد لضدددال،
 .اصعاا و

/ا1/اودمالددفوديالد شلةدحيالد مادلاالدفودادلالد شلةدحلا مدلاااا إاد األدفااةدحقا دلاعافاحنلء
اإدددفاصيددف الدصدديالداددل جالدددفاجاولئ ددلاداعددفما،6/9/2007اتددي"الد لداددلالدحالنددلتاعدداض"الد مددفج
اعددد الدنلصإدددلالداددداكلاألدددوجالدددلتياتددديالدصغادددالتاصشاادددجا ددد الد لدادددلالئملدعدددواا ةدددصاف ياص كدددا 

ادالدصددديالدصغادددالتاعددد ا نفلدددجاحادددكج(ا دددث راالألاحدددلحاصو ادددقمالد اكادددلاحشعدددوقالد اصحطدددلالدم اادددلت
اصطحادقادحدفء 1/1/2009 صدلاا اشدففاودفالد إاد اوكل (.الدصاغااالاحلدم االتمالدشعوقاحيذهاصصماق
اىدذلاوحدجالاصادلاياحادكجالدصمدفاجاىدذلاصحندياأإل ادكنوالدفماي،ادصنفاذلا وضقاووضموالد مالااىذل

ا.الد وعف

احنددوفاصةدد فالدصدديالألادداإالدحنددوفاحمددضاإدددفاإضددلتلالدددفاجالددلتيا دد الداددل جالدددفاجااصكددو 
ا.الآلااالدال جالدفاج



 ن
 

الدعدولئماعداضماIAS1الدفوديالد شلةحلا مالاا  الدةلحملالدفعاةاشةب"الدال جالدفاجاا ثجا
الدفصداةااد جالد اكادلاشعدوقاتديالدصغادا"ا(Presentation of Financial Statementsاادللد لد

الد دلدكا ا دقالد مدل  تاع الدنلصإلالدصغاالتاصاراعفلالألااإ،اولألشفلثالد مل  تاع اولدنلصب
اصادددراحلةدددصثنلءالدفصددداةااددد جالد اكادددلاشعدددوقاتددديالدصغادددالتاكدددجااصضددد  اأندددواأي.ا" دددلدكا احلدددفصيم
اوصو ادددقالد دددلجااأ اصافددداضاأوا ادددلفةا ثدددجاحلد دددلدكا ا اصحطدددلاع اادددلتاعددد اصندددصبالدصددديالدصغادددالت
ا.الألاحلح

الدعددولئماد ةددصاف ياتلئددفةاذلتاصمصحدداالداددل جالدددفاجاإتلددلشلتاأ احاَّنددتاعفاددفةافالةددلتاىنددلر
ادا ةدصاف ا ا فادفةا ماو دلتال تلدلشلتاىذهاصعفماىج:اىوانفةوااطاحالدذيالدةؤلجادك الد لدال
الألةدولقاتديالدشدلجاىدواك دلادا ماو دلتالشصالإدلصيماصاحادلاتدياصةدلعفالدنلادئل،الد لدادلاةولقلألاتي

اا؟الد صطواةالد لدال

الددفاجاإتلدلشلتاإعدفلفا صطاحدلتاصدولتاا دفإا ماتدلاصعصضديالدةدلحقالدةدؤلجاعادفال إلحدلاإ 
صشفاددفااإدددفاحل ضددلتلا نيددل،اولدةددصفلفةا وضددوعياحاددكجالدفوداددلالد شلةددحلاد مددلااااطحعددلراالداددل ج

الد نفملا  اىذهال تللشلتاتيالألةولقالد لدالالدنلائل.ا
  مشكمة الدراسة

الإص لعالالوصللفال،اثعلتال،اعول جاع انلصإلاعفافةاحاللئصالدنلائلالد لدالالألةولقاصص ا 
الد صطواةالدفوجاتيالد وإوفةاصاراع ا اصافلا الطاالألةولقاىذهاتيالدةصث لااواش ج.اوغااىل

الدصيالد  لالاحمضاديماصؤ  األنيلالألإلنبالد ةصث اا اصإذباتإنيلاذدرااغم.الوصللفالراالد ةصعاةوا
اأ دددالالدةدددصث لااودددالالتالصادددلذاصإمدددجالألةدددولقاىدددذهاظددداو اأ اغادددا.الألةدددولقاصادددرافوجاصعدددف يل
الد ماو ددلتاىددذهالاصحطددتاةددولءالد وثووددل،الدكلتاددلالد ماو ددلتاعاددفالدشلددوجادلددموحلانظددالالددمحل
 .احلدةصث لاالد منالاحلدااكلاأمالدم وماوإواعافالدةصث لاائلححا

اادد جا دد الد ددلديالدةددوقا مطاددلتاتددياصددؤثااأ ااإددبالدصدديالد لداددلالدعددولئمافواااددأصياىنددلا دد 
ا.لد شلةحالالد ماو لتادإوفةانوعاللدااللئصلداوض  افودالا ملااااوتقا مفةا ماو لتاصعفام

الد ماو لصادلالدفإدوةاصضااقاتيا ةلى صيلادصعفمالدال جالدفاجاإتللشلتاصأصيالدلففاىذلاتيا
اشادثا د اةدولءالشصالإدلصيم،اإادحلعاعافالد شلةحالالد ماو لتاوفاةا الفةاعحاالد ةصاف ا ،ادفإ
ا.او وثوواصيلالد ماو لتانوعاالاشاثا  اأماعنيلال تللحالد طاوبالد ماو لتاوطحاملاكم

ا:وىياث ثلا ةلئجاتياصك  الدفالةلا اكالاتإ اةحقا لاعافاحنلء

اتدياصةلعفادا ةصاف ا ،ا فافةا ماو لتاصعفاماعافالدال جالدفاجاإتللشلتاوفاةاتي:الألودف
ا.الدنلائلالد لدالالألةولقاتياوذدرالد ماو لت،اإدفالشصالإلصيماصاحال



 س
 

الد شلةدحالادا مدلااااطحعدلالدادل جالددفاجاإتلدلشلتاإعدفلفا صطاحدلتاصدوتاااإ كلنالاتي:الدثلنال
ا.الدنلائلالألةولقاظاو اتيا نيلاولدةصفلفةاوداللدف

اصدوتاااعادفالألةدولقاىدذهاتديالد فاإدلادااداكلتالد شلةدحالالد ماو دلتاأنظ دلاوفاةاتي:الدثلدثل
الدفاجاإتللشلتاإعفلفا  اا ك اح لاواللئليلاوشإ يلاطحامصيلاشاثا  الد   لالد ماو لت
ا.الدال ج

اوصشعادقاحيلالد اصحطلالدشعلئقاكا اصشلوجالدصيادفالةللاىذها شوااص ثجالدث ثلالد ةلئجاىذه
ا.اإفافةا ماتالاإضلتل

 انطبثمخ انذراضبد

احدفادا وضدوعالاضاواةالدفالةل،ا اكالاإولنباصنلودتالدصيالدةلحعلالدفالةلتاإدفالداإوعاإ 
ا  اةلتلدفالاصاراإداواصولاتا لاوصماضالدفالةلت،اصارا  الدفالةلاىذها ووقاصحا  اتيي.ا نيل

الد صماعددلالد مددلا اوأىددماأشددفثاعاددفالدشلددوجالألودددف:الثنصددا ا نفمصددا اذدددراوتددي.اإفاددفةا مددلا 
الدصولتدددقاأوإدددوادحادددل اولدثلنادددل.الدفالةدددلا عدددفلفا نلةدددحلا ماتادددلاأاضدددالادصادددكجالدفالةدددلاح وضدددوع
 .الدةلحعلالدفالةلتاع اوص ا ىلاصفافىلاوض ل الدفالةل،اوىذهالدفالةلتاصاراحا اولداص  

اصعدف يلالدصديالد نفمدلا د ا صمدففةاإولندباصنلودتالدصيالدةلحعلالدفالةلتا  ا إ وعلالاصالااصم
الد لدادلالدعولئما ةصاف ياعافاوصأثااىلا،لدنلائلالد لدالالألةولقاحائلاتيالدال جالدفاجاإتللشلت

ارصاددددا دددد الد نفمددددلاصنلودددددتاعفاددددفةافالةددددلتاىنددددلراأ ال اددددلاةا دددد ادحددددفاوىنددددل.الألةددددوقاصاددددراتددددي
ا،(اMaines et al,2000ماافالةددلاأى يددلا دد ا صطددواةا لداددلاأةددولقاتددياأإااددتال تلددلشلت

 Deniseمااوفالةدلا(اZulch et al,2009ماافالةلا،(Kanagaretnam et al,2005مافالةل

et al,2011ا فاددفةا ماو ددلتااعددفماح كونلصددوالداددل جالدددفاجاأ اعاددفالدفالةددلتاصاددراوأإ مددتا،(ا
 .الد ةصث اا اوالوللرااد شلةحاللالد ماو لتاد ةصاف ي

"بحث في تفوق قائمة الدخل الشامل عمى قائمة صافي  حمنول ، Saeedi ،2003: دراسة أوالً 
 Examining the Superiority of Comprehensive " )الدخل في قياس أداء الشركة

Income to Net Income as a Measure of Firm Performance.)ا
الدنةددحالالدعددفاةالدفالةددلاىددذهاصنلودددت.اإاددال -الد لداددلادددروالقاطيددال اةددوقاتدديالدفالةددلاأإااددت
 Stockاأةدددي يلاعلئدددفلتااددد جا ددد الداددداكلتاأفلءادصااددداصالددددفاجاولدددلتيالدادددل جادادددفاج

Returnsالدلتيا د اأتضدجا عادل اىدوالدادل جاح فيو والدفاجاحأ الدعلئجالدفعلءاتياتحشثت.ا
ا:لدصلدالالدفاضالتاحوضقالدحلشثاولماذدراودفالةلالدااكلت،اأفلءادعال افاجلد
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ودددوةالدم ودددلاحدددا اعلئدددفالدةددديماولددددفاجالدادددل جاأكحددداا علاندددلاحلدم ودددلاحدددا اعلئدددفالدةددديما (1
اوللتيالدفاجا

وددوةالدم وددلاحددا اةددماالدةدديمالدةددووياولدددفاجالداددل جاأكحدداا علانددلاحلدم وددلاحددا اةددماا (2
 للتيالدفاجالدةيمالدةووياوا

 Operating Cashإ الدم ولاحا احنوفالدفاجالدال جاوحا الدصفتعلتالدنعفالالدصاغااالا (3

Flowsىياأووإا  الدم ولاحا الدصفتعلتالدنعفالالدصاغااالاوحا اللتيالدفاجاا 
ىنلرالاصحلطاىلماحا احنوفالدفاجالدادل جالآلادااتديالدفصداةالدشلدادلاوحدا الددفاجالدلدلتيا (4

 ةالد ةصعحاالادافصاا

اعدلما د ادافصاةالد لدالادروالقاطيال اةوقاتيا فاإلاااكلتا إ وعلا  اعانلالدحشثاإ ق
اصددددمالدفاضدددالتاداصحدددلاا.لدشكو ادددلالدادددداكلتا ددد اعاندددلاأادددذاصددددماك دددلا،2003اعدددلماإددددفا2001
الدةدددوويالدةددديماةدددماا ددد اوكدددجالدادددل جالددددفاجاحدددا الدم ودددلادفالةدددلالدنشدددفلاا مدددل  تالةددصافلم
اولددلتيالدصاددغااالالدنعفاددلالدصددفتعلتاوحددا الآلادداالداددل جالدددفاجاحنددوفاوحددا الدةددوويالدةدديماوعلئددف
ااا.لدفاج

اتا دلالددفاجالدلتياعادفالدادل جالددفاجاأتضاالااؤكفاوويافداجاىنلرادا اأنوالدنصلئباأظيات
ال جلدادالددفاجاحندوفاأ الدفالةدلاأظيداتالدشكو الاداااكلتاحلدنةحلاأ ل.الدااكلاأفلءاحصعاامااصماق
احانيددلاع وددلاىنددلراوأ الدادداكلت،اىددذها ثددجاتدديالألفلءاواددل اعاددفالد عددفاةا دد اطددوَّاتاوددفالآلاددا
الدصنحدؤاعادفالدادل جالددفاجا عدفاةالاصحدلاااد جاو د .الد ةدصعحاالادافصداةالدفاجاحللتيالدصنحؤاوحا 

الدفاجاللتياعافالدال جادافاجاأتضاالاوإوفاصحاَّ الدلنلعالاداااكلتالدملئفةالدنعفالاحلدصفتعلت
اعاددفالداددل جالدددفاجاألتضدداالاضددما افداددجاوإددوفالدفالةددلاأظيدداتاعددلماحاددكج.الدلددففاذدددراتددي

ا.الدااكلتاحأفلءااصماقاتا لالدفاجاللتي

" تطجٛك انتمرٚر عٍ انذخم انشبيم فٙ انصٍٛ  ثعُٕاٌ "Liu et al)  2009خ  : دراضثانياً 

 Applying Reporting of Comprehensive Income in China  ) 

ولعص دفتاعادفاصشاادجاحائدلالألع دلجالدلدانالا د اتديالدةدوقالد لدادلالدلدانال،االدفالةلأإااتا
شاثاولوقاصطحاقالدااكلتالدلانالاد ملاااالد شلةحالالدفودالاو لاصعوماحوالدإيلتالد ااتلاعافا

الدلئصااتالدفالةدلصنلوددإددفاذددراتدياىدذلالدلدفف.اإضدلتلاالالدلانالاع جاأةولقالألوالقالد لد
لد ماو دددلتالدصدددياصص صدددقاحيدددلاإتلدددلشلتالددددفاجالدادددل ج،اأياأ الدفالةدددلالعص دددفتاعادددفالدصشاادددجا

الد نطعياداللئصا ماو لتالدفاجالدال جاوأاضلراولوقاحائلالألع لجالدلانال.
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ئلالألع دلجالدلدانالاافصعدااإددفالدفودلانصاإدلاصولاتالدفالةلاإدفاأ اوال الدعا لالدملفدلاتياحا
أل الدةوقالد لدالاتيالدلا اىياةوقاغاااك ،احلدصلدياىنلرالدكثااالدذيااإباع اوادض ل ا

ندواافضدجاأ اادصماعداضاوال الدعا لالدملفدلاحفولاتيالدةدوقالد لدادلالدلدانال.اك دلااأتالدفالةدلاأ
الألاحلحاولداةلئا.احنوفالدفاجالدال جالآلاااتياولئ لاولشفةا قاحنوف

أثر التقرير عن الدخل الشامل عمى جودة " حمنول ، Phapruke et al  2011: دراسة ثالثاً 
 Effects of comprehensive) "صنع القرار بالنسبة لمشركات المدرجة في تايالند نوعية

income reporting on decision making quality of listed companies in 

Thailand ) 

تدديااThaiإدددفاإاصحددلااأثدداالدددفاجالداددل جاعاددفاع ااددلالددنقالدعددالااتددياةددوقاالدفالةددلىددفتتا
اداكلا فاإدلاتدياا87صلا نف،اصماإ قالدحالنلتاع اطااقالةصحال اصماصو امواعافا فالءا لداا اددد

اداصحلااتاضالتالدحشث.اregressionاتياصلا نف،اوصمالةصافلما مل جال نشفلااThaiةوقا

لدددفاجالداددل جااص ثددجاحددلدصغاااتددياشعددوقالد اكاددلاغادداالدنددلصباعدد الد ددلدكا ،ااحددأ ااةددللدفالااأت
 realized/unrealized gains orولدذيااصض  الد كلةباولداةلئاالد صشععلاوغاداالد صشععدلا

lossesعندف لاادصمالدصعاادااعد الددفاجالدادل جاتدإ اذددرااةدلعفاتدياصعادامالدصغاداااحنلءاعاادواتإندو.ا
ادلالدندلصباعد اأشدفلثاغاداااللدلاحلد دلدكا احادكجاأتضدج،الأل داالددذياا ادفا د اتياشعدوقالد اك

ا نفملالد ماو لتالد شلةحال،اواؤثااحاكجاإاإلحياعافاع االالصالذالدعالالت.ا

المنفعننة اإلضننافية لبنننود النندخل الشننامل " حمنددول ، Awadallah et al ،2012: دراسننة رابعنناً 
 The incremental usefulness of other)" -اآلخننننر لممسننننتثمر المصننننري

comprehensive income items to the Egyptian investor.)  

.اىفددتالدفالةددلاإدددفا ماتددلالد نفمددلا لدداا-تددياةددوقالدعددلىاةادددروالقالد لداددلالدفالةددلأإااددتا
،ال ضلتالادحنوفالدفاجالدال جالآلااا علانلا قاللتيالدفاج،اوذدراحلدنةحلادا ةدصث االد لداي

دصشعاددقاذدددراصددماإ ددقاحالنددلتاتمااددلا دد اعانددلا دد الدادداكلتالد لدداالالد فاإددلاتدديالدةددوقالد لداددلا
الدةدووالامولئدفلدحدا الددفاجالدادل جادصادرالداداكلتا دقاالاصحلطلد لاالاد ماتلاتا لاإذلاكل اىنلرا

اصحددلااةدديمالدادداكلتاو ددقالدصددفتعلتالدنعفاددلالد ةددصعحاال،اصددمالةددصافلما مل ددجالداصحددلطاحااةددو اولأل
اصشااجالدنشفلاالداطيالد صمفف.

حددا احنددوفالدددفاجالداددل جالآلاددااوحددا الدصددفتعلتاالاصحددلطصولدداتالدفالةددلاإدددفاأنددوااوإددفاع وددلا
لدنعفاددلالد ةددصعحاال،اك ددلاحانددتالدفالةددلاأ الد كلةددباولداةددلئااغادداالد صشععددلالدنلصإددلاعدد اإعددلفةا



 ص
 

ولئفالألةيمالدةدووالاحلدنةدحلادااداكلتاغادااصعاامالأللوجالد لدالالد صلشلاداحاقا فافةاتياصفةاااع
لد لدال.اا

الدخل الشامل أم صافي الدخل لتقييم ، بعنوان "Al Hussiny et al ،2012 : دراسةخامساً ا
 Comprehensive " األداء بالنسبة لشركات التأمين: دليل من دول مجمس التعاون الخميجي

or Net Income in Performance Evaluation of Insurance Firms: 

Evidence from GCC Countries) 

الدحشداا ،اوطدا،الدكوات،ال  لالت،ماالداااإيالدصملو ا إا افوجاحمضاتيالدفالةلاأإاات 
ااددداكلتاأفلءادصعاددامالددددفاجاحلددلتيا علاندددلالداددل جالدددفاجاودددفاةاداصحددلاالدفالةدددلاىددفتتا،(ع ددل 

اتددياصم ددجاصددأ ا اادداكلا33ادددداحالنددلتاالدفالةددلاعانددلاادد اتاالدفالةددل،اعانددلاصادد ايلالدصددياصددأ ا لد
الاصحدلاماالد   دلال شلدلئالالداصحدلالتاإإدالءاوصدما،2007-2003ا د الدفصداةاا جالدحافل اىذه

ا(.الدنشفلااصشااج

اأفلءاصعادداماتدديالدددفاجالددلتياعاددفالداددل جاداددفاجاأتضدداالااوإددفاداأنددواإدددفالدفالةددلاصولددات
الألةديم،اأةملاالدةووال،الألةيماعولئفاعافاحلدعص لفالدفالةلاعانلاتيالد ا ودلالدصأ ا اااكلت
ا.لدصاغااالالدنعفالاحلدصفتعلتالدصنحؤ

الدخل الشامل طبقًا لمعايير إعداد التقارير " حمنول   NEAG et al  2013دراسة : سادساً  
 "لي بالنسبة لممنشآت المدرجة في السوق الرومانيةالمالية الدولية وأثره عمى األداء الما

(Comprehensive income under IFRS and its impact on financial 

performance for Romanian listed entities .) 

اأثاالدفاجالدال جاعافاوال االدفالةلأإااتا اصنلودتالدفالةل الداو لنال. تيالدةوقالد لدال
ا الد لدي الد لدالااFinancial Performanceلألفلء الألوالق اةوق اتي الد فاإل داااكلت

الداو لنال،اصماإ قاحالنلتاتماالا ااكلا فاإلاتياةوقاحوالاةتادروالقالد لدالاا جاا16ددد
حلةصافلما مل جالداصحلطاحااةو اد ماتلاتا لاإذلاال شللئال.اصماإإالءالداصحلالتا2010علما

انةح الاص  احا  اىنلر اإدفاعففاكل  الدفاج اللتي اونةحل الألةيم اإدفاعفف الدال ج الدفاج ل
الألةيم،احلعصحلاى لا ؤااا ا ي ا ادعال الألفلءالد لدي.ا

صولاتالدفالةلاإدفاأ الدفاجالدال جادا ا عال اأتضجا  اللتيالدفاجادعال الألفلءا
الدفود الد شلةحل اد ملااا اطحعلر الدال ج الدفاج اإعفلف اأ  الدفالةل اواأت الدااكلتالد لدي. اتي ال

ااصماقا اتا ل اصؤفياإدفاإضلتلا ماو لتا  ئ ل لد فاإلاتياةوقاحوالاةتادروالقالد لدالادم
احعال الألفلءالد لدي.ا
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الدخل الشامل في مقابل صافي الدخل: دليل  "، بعنوانVolkan et al  ،2013دراسة  :سابعاً ا
 Comprehensive Income versus Net Income: Evidence from" )من تركيا

Turkey .) 

الدااكلتا ا   ادمانل احالنلتاتماال اإ ق اشاثاصم الدصاكال. الألع لج احائل اتي أإااتالدفالةل
الدفاجا احأ  الدعلئج الدفعلء ا   الدصأكف اإدف الدفالةل اىفتت الدصاكال. الد لدال الدةوق اتي لد فاإل

تيالدفاجاحلدنةحلادعال الألفلءالد لدي،اوذدرا  اا جا علانلالدال جاىوا عال اأتضجا  الل
لداصحلطاحا اكجا  الدفاجالدال جاوللتيالدفاجا قاعولئفالألةيماولدصفتعلتالدنعفالالدصاغااالا

ا ا مل ج الةصافلم اصم الد اكال. ادشعوق الدةووال االداصحلطولدعا ل اصشااج اولاصحلا الدنشفلاحااةو 
الداطي.

ىنلراأتضاالادافاجالدال جاعافاللتيالدفاجاتا لااصماقاحعال الألفلءااصولاتالدفالةلاأ 
ا الدصعاام اتياتلئضاإعلفة الدصغاا اإدفاأ  اصولاتالدفالةل اكم  changes inلد لدياداااكلت.

revaluation surplus .اا افا  الداصحلطاحا الدفاجالدال جاوحا اعولئفالألةيم

اة ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابق

اصضحا  الدفالةلتالدةدلحعلاأ ا وضدوعالددفاجالدادل جاودفاشظدياحلىص دلماولةدقا د الدحدلشثا ا
إ الدفالةددلتالدةددلحعلالدصددياإدداتاتددياحائددلالألةددولقالد لداددلالدنلاددئلاولدصددياصددماتددياحمددضالدحاددفل .ا

،اتيدددذهالدفالةدددلاصصندددلوجا وضدددوعاإتلدددلشلتا ددد اشادددثالديدددف الدفالةدددلاعاضددديلاصاصاددد اعددد اىدددذه
،اتيدددياداصاصحدددااأى ادددلاحادددكجاعدددلما ددد ا نظدددوااالولدددالتالألةدددولقالدنلادددئللددددفاجالدادددل جا

إتلدلشلتالدددفاجالداددل جاتددياحمددضاإولنحيددلاتدديافوددلاحددذلصيل،اك ددلاتماددتالدفالةددلتالدةددلحعل.اإن ددلا
صشلوجاصشفافاأى الاإتللشلتالدفاجالدال جاتياأةولقاديلاالولالصيلالدصياا ك اأ اصشفا  ا

لوجاصشفادفا دفإاصدوتاا صطاحدلتاإعدفلفاولئ دلالددفاجالدادل جاتدياتلعاالاىدذهال تلدلشلت.اك دلاصشد
لألةدددولقالدنلادددئل،اولدحشدددثاتدددياإ ادددلالدمول دددجالدصدددياا كددد ا ددد اا ديدددلاصفمادددجاإتلدددلشلتالددددفاجا

الدال جاتياىذهالألةولق.اوىذلادماصصنلودواحلدحشثالدفالةلتالدةلحعل.ا
ا أهمية الدراسة

عاادااعنيددل،اولد ماو دلتاشدوجاحنددوفالدعدولئمالد لدادلاتدديااةدصافمالد ةدصث او الألاحدلحالدصددياصدمالدص
صعادداماولدصنحددؤاحلألاحددلحالد ةددصعحاالاولدوضددقالد ددلديالد ةددصعحاياداادداكل،احلدصددلدياىددذلااددؤفياإدددفاواددلما
لداداكلتاحلدم ددجاعاددفاصعددفاما ماو ددلتا لداددلا فادفةادا ةددصث اا اود ةددصاف يالدعددولئمالد لداددلاحاددكجا

 مددلاااالد شلةددحلالدفودادددلاحإلددفلاالد ماددلاالد شلةددحيالددددفودياعددلم.اتددياىددذلالدلددففاودددلما إادد ا
IAS1لد مفجاولددذياااد مالداداكلتاحدلدصعااااعد الددفاجالدادل جاتديالدعدولئمالد لدادل.اوامدفالددفاجاا



 ر
 

لدادل جالشددفا عدلاا اأفلءالدادداكلتاحل ضدلتلاإدددفافواهاحدلدصنحؤاحلدوضددقالد دلديالد ةددصعحاياداادداكلا
لت.اغادااأ اوادل اإتلدلشلتالددفاجالدادل جاطحعدلراد مدلاااالد شلةدحلاوىذلا لاأثحصصوا مظمالدفالةد

لدفودالاولدةصفلفةا  اىذهال تللشلتاتيالألةولقالد لدادلالدنلادئل،ااولإدوالدمفادفا د الدلدموحلتا
نظددالرادالولددالتاىددذهالألةددولق.اودااددراأ اصشفادددفالدمول ددجالدصددياصعدد ااادد اصاددرالدلدددموحلتا

نواصشعاددقالديددف ا دد اإتلددلشلتالدددفاجالداددل جاتددياصددوتاااولدحشددثاعدد اشاددوجادصإلو ىددلا دد ااددأ
لألةددل الد نلةددبادصاددلذالد ةددصث اا ادعددالالصيماتدديا ثددجاىددذهالألةددولق.ا دد اىنددلاصحددا اأى اددلاىددذها

الدفالةلالدصياصةمفاإدفاصعفامالد ةلى لالدما الالد نلةحل.ا

 أهداف الدراسة

شلتالددفاجالدادل جاوفواهاتدياصاحادلاصةمفالدفالةلاحاكجاائاةدياإددفاصشفادفالد نفمدلا د اإتلدل
لشصالإلتالد ةصاف ا اإدفالد ماو لتاتيالألةولقالد لدالالدنلائل.اىذلالديدف اا كد اصاإ صدواتديا

اأىفل اتاعالاوىي:

حال الد نفملالدصدياصعدف يلاإتلدلشلتالددفاجالدادل جاطحعدلراد مدلاااالد شلةدحلالدفودادلاحلدنةدحلا -1
والولدددلرالد ةدددصث اا ،اوذددددراتددديالألةدددولقالد لدادددلاإددددفا ةدددصاف يالد ماو دددلتالد شلةدددحالا

الدنلائل
حاددل ا ددفإاصددوتاا صطاحددلتاإعددفلفاإتلددلشلتالدددفاجالداددل جاوتعددلاد مددلاااالد شلةددحلالدفوداددلا -2

ولدةدصفلفةا نيدلاتدياحائدلاع دجالألةددولقالد لدادلالدنلادئل،اوصشفادفالد موودلتالدصدياصشددوجافو ا
 ذدرا

لةددحالاداادداكلتاتدديالألةددولقالد لداددلالدنلاددئلاعاددفاصددوتاااصشفاددفاوددفاةاأنظ ددلالد ماو ددلتالد ش -3
لد ماو دددلتالد   دددلا ددد اشادددثاطحامصيدددلاوشإ يدددلاواللئلددديلالدنوعادددلا عدددفلفاإتلدددلشلتا

 لدفاجالدال ج
 فرضيات الدراسة

اصشعاعلاألىفل الدفالةلاصمالالغلالدفاضالتالدائاةالالدصلدال:ا
 useful information  امل معمومات نافعة تقدم إفصاحات الدخل الش ال:  لدفاضالالألوددف

 الناشئة لممستثمرين في األسواق المالية 

: ال تتننوافر المتطمبنات الالزمننة إلعننداد إفصناحات النندخل الشنامل طبقننًا لممعننايير لدفاضدالالدثلنادل
المحاسننبية الدوليننة بشننكل موضننوعي واالسننتفادة منهننا فنني بيئننة عمننل األسننواق الماليننة 

 الناشئة 



 ش
 

: إن واقننع نظننم المعمومننات المحاسننبية لمشننركات المدرجننة فنني األسننواق الماليننة لدثلدثددلالدفاضددال
الناشئة ال يسمح لها بإنتناج المعمومنات الالزمنة، منن حينث حجمهنا ونوعهنا وخصائصنها 

 النوعية، لموفاء بإفصاحات الدخل الشامل 
    منهج الدراسة

اإددفالد ةدصاف ا ادشصالإدلتالداددل جاجلددفااإتلددلشلتاصاحادلا دفإاا ماتل ماتلاالدفالةللدفالةلااىف ادكو 
اأ اأي.اوددلئماشددلجادولوددقاولدد اىدديالد ماتددلاىددذهاتددإ الدنلاددئل،الد لداددلالألةددولقاتدديالد ماو ددلت
االدفالةدللدفالةدلاتدإ ا صلشدل،اوحالندلتاولوقاا مطالت مطالتااصشااجصشااجاااعصضياعصضياالدول لدول اأ اوحلعصحلاا،،ولفالولفالاالدفالةللدفالةل
الديدددف اولددفالاأياصشااااددل،االولدددفا نيإاددلاىدديالدفالةدددلا نيإاددلاصكددو اوعاادددوا،صشااااددلصشااااددلاافالةددلفالةددل

اوصشفاددفاالد نيإاددل،لد نيإاددل،ااديددذهديددذهااطحعددلطحعددلاااالدفالةددل،لدفالةددل،االنإددل لنإددل اااطددولتاطددولتااصلدد امصلدد اماصددماتعددفاىنددلا دد .الألفلةاوصشااااددل
ا:ااياك لالنإل ىل،اتيالد ةصاف لالألفولت

 إ قالد ماو لتالد   لاع الألةولقالدنلائلاوالولالصيلاولدظاو الدصياصم جاتايلا1-

لد مددلاااالد شلةددحالالدفوداددلالداللددلاحإعددفلفاإتلددلشلتالدددفاجاإ ددقالد مددلا الد   ددلاعدد اا2-
 لدال جاوصطواىل،ادصشفافا صطاحلتاصطحاعيل

إ ددقالد ماو ددلتاعدد ا ددفإاصددولتاا صطاحددلتاإعددفلفاإتلددلشلتالدددفاجالداددل جاطحعددلراد مددلااااا-3
الد شلةحلالدفودالاولدةصفلفةا نيلاتيالألةولقالد لدالالدنلائل

لاعدد انظددمالد ماو ددلتالد شلةددحالاوصشفاددفالدةدد لتالد اددصاكلادددنظماإ ددقالد ماو ددلتالد   ددا4-
لد ماو ددلتالد شلةددحالاتدديالدادداكلتالدمل اددلاتددياحائددلاع ددجالألةددولقالد لداددلالدنلاددئلاوصشفاددفا

 إولنباولواىلاتياصوتاااإتللشلتالدفاجالدال ج

لداددداكلتاإ دددقالدحالندددلتالد   دددلاعددد الألةدددملااولدمولئدددفالدةدددووالاألةددديماعاندددلالدفالةدددلا ددد اا5-
لد فاإددلاتددياأةددولقا لداددلانلاددئل،احل ضددلتلاإدددفالدددفاجالداددل جاديددذهالدادداكلتاادد جاتصدداةا

إالءالدصشااجال شللئياولداالضيالد نلةب  لدفالةلاولا

احددطالد مددلا الد كصةددحلاتدديالداطددولتالدةددلحعلاتددياإطددلااصشااادديا نيإدديادصشفاددفا ددفإاصاحاددلا6- 
 لدادلالدنلادئلادشصالإدلتالد ةدصاف ا اإددفاإتللشلتالدفاجالدال جاتدياظداو الألةدولقالد

 لد ماو لت

 عاضالدنصلئباولدةصنصلإلتالد صودفةا  الدم االتالدةلحعل،اثماصعفامالدصولالتالد نلةحلا7-



 ت
 

  أدوات الدراسة

دإ قالد ماو لتاولدحالنلتالد   لاو إالءالداصحلالتالد نلةحلالةصافمالدحشثا إ وعلاأفولتا
ا  ئ ل،اىي:

الد الإقاولدفالةلتالدةلحعلاذلتالدلالاح وضوعلتالدفالةل -1
لدعولئماولدحالتالد لدالاداااكلتالدولافةاتياعانلالدفالةدلاولألةدملااولدمولئدفالدةدووالادصادرا -2

الدااكلت،اوذدراعنفالاصحلاالدفاضالالألودفا
لراد مدلاااالةصحلنلا الللادصشفافاصولتاا صطاحلتاإعدفلفاإتلدلشلتالددفاجالدادل جاطحعد -3

لد شلةددحلالدفوداددلاحاددكجا وضددوعياولدةددصفلفةا نيددل،احل ضددلتلادصشفاددفا ددفإاوددفاةانظددما
لد ماو دددددلتالد شلةددددددحالاتدددددياحائددددددلاع ددددددجالألةدددددولقالد لداددددددلالدنلاددددددئلاعادددددفاإعددددددفلفاىددددددذها

 ل تللشلت.امأيادفعماع االالاصحلاالدفاضاصا الدثلنالاولدثلدثل(
 لد علح تالداالال -4
صشاادددجالدنشدددفلاالداطددديالدحةددداط(اا-لدددلئالام مل دددجالداصحدددلطاحااةدددو لداصحدددلالتالدش -5

داصشعقا  ا نفملاإتللشلتالدفاجالدال جاحلدنةحلادا ةصث اا اتياحائلالألةدولقالد لدادلا
داصحددلااصددوتاا صطاحددلتاإعددفلفااOne sample T testداصحددلاااحل ضددلتللدنلاددئل،ا

فوداددددلاولدةددددصفلفةا نيددددلاتددددياحائددددلاإتلدددلشلتالدددددفاجالداددددل جاطحعددددلراد مددددلاااالد شلةدددحلالد
 الألةولقالد لدالالدنلائل

 مجتمع الدراسة وعينتها
حلدنةدددحلادافاضددددالالألوددددف:اوددددلمالدحلشددددثاحدددإإالءالاصحددددلالتالشلددددلئالاداصشعدددقا دددد ا نفمددددلا -

حائددلالألةددولقالد لداددلالدنلاددئل.ااصددأد ا إص ددقالدفالةددلا دد التلددلشلتالدددفاجالداددل جاتدديا
لدااكلتالد فاإلاتيالألةولقالد لدالالدنلائل،اوصماإ دقاعاندلا د احالندلتاتماادلاداداكلتا

  فاإلاتياكجا  الألةولقالد لدالاتيالدلا ،الألاف ،الدصاار.ا
لاشدوجاصدوتاا صطاحدلتاحلدنةحلادافاضاصا الدثلنالاولدثلدثل:اولمالدحلشدثاحلةدصط عااأياعاند -

إعفلفاإتللشلتالدفاجالدادل جاطحعدلراد مدلاااالد شلةدحلالدفودادلاتدياحائدلالألةدولقالد لدادلا
لدنلاددئل،اوأاضددلراشددوجاوددفاةانظددمالد ماو ددلتالد شلةددحالاتددياحائددلاع ددجاىددذهالألةددولقاعاددفا
اإعددفلفاإتلددلشلتالدددفاجالداددل جاطحعددلراد مددلاااالد شلةددحلالدفوداددل.ااصددأد ا إص ددقالدفالةددل
  الد اصلا اتيا إلجالألةولقالد لدادلالدمدل اا اتديااداكلتالدوةدلطلالد لدادلاتدياحائدلا

 لألع لجالدةواال،اووفاصماأاذاعانلا  اىذلالد إص ق.ا
 



 ث
 

  متغيرات الدراسة
اصا جا صغاالتالدفالةلاعافا صغااا اوى ل:

 لد صغااالد ةصعجاىوالدفاجالدال ج -
 ةووي،الدملئفالدةووياداةيم(د صغاالتالدصلحملاىيامةماالدةيمالدل -
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 ؿوال  المبحث

 عنه واإلفصاح الشامؿ الدخؿ مفهـو

  مفهـو الدخؿاًل: أو 

 وفػي ،المعمومػات إلػى المسػتخدميف احتياجػات ةتمبي إلى تطورها مراحؿ خالؿ ةالمحاسب هدفت
 المعمومػات عمى الحصوؿ ةكيفي حوؿ ةمشكم تنشأ كانت المجتمعات تطور مراحؿ مف ةمرحم كؿ

 إف ،المحاسػبي واإلفصػاح القيػاسب تتعمػؽ مشػكالت نشػأت أي ،وتقػديمها وقياسها تجميعها ةوكيفي
        تطورهػػػا مراحػػػؿ مػػػف مرحمػػػة كػػػؿ فػػػي المحاسػػػبة عمػػػـ اهتمامػػػات بتغيػػػر ارتبطػػػت المشػػػكالت هػػػذ 

 المعمومات مستخدمي تحديد مف البد كاف شكالتمال هذ  لحؿ. ]18-17ص ،2007 الحيالي، [
 ضػػػوابط وتحديػػػد ،اتهااسػػػتخدامو  خصائصػػػها حيػػػث مػػػف المعمومػػػات إلػػػى واحتياجػػػاتهـ ةالمحاسػػػبي
 سػتعرض الذي والزمف والشكؿ ةوالكيفي المحاسبي القياس ةعممي في إليها االستناد الواجب القياس

 . المعمومات هذ  به

 تسيطر بينما تهمؿ قد البعض واحتياجات ،ةلمحاسبيا المعمومات مستخدمي احتياجات تختمؼ
 ةطريقػػ تحديػػد هنػػا المهػػـ ومػػف .ةالماليػػ والتقػػارير ةالمحاسػػب أهػػداؼ تحديػػد عمػػى آخػػريف احتياجػػات

 بشػػػكؿ تفكػػر ال ةدار اإلفػػ ياقتصػػػاد غيػػر أو ياً اقتصػػاد كونػػػه حيػػث مػػف المسػػػتخدميف هػػؤال  تفكيػػر
 يمكػف اإلدارة أف حيػث .المػالكيف ومصػال  هالمصػالح ةخدمػ بشػؤونها تهػتـ فهػي ،تماما ياقتصاد

 القػػرارات باتخػػاذ تهػػتـ بػػؿ المسػػترمروف يهػػتـ كمػػا األربػػاح توزيػػ  بسياسػػة أساسػػي بشػػكؿ تهػػتـ ال أف
 إذا تػػزداد سػػوؼ شػػركةال أسػػهـ أسػػعار أف اإلدارة اعتقػػدت فػػاذا أهػػدافها، تحقيػػؽ فػػي تسػػاعدها التػػي
 التػػي الضػػرورية اإلجػػرا ات تتخػػذ سػػوؼ فانهػػا ،سػػنة كػػؿ رابتػػة بطريقػػة يػػزداد الصػػافي الػػدخؿ كػػاف

         الصػػػػدد هػػػػذا فػػػػي المطمػػػػوب الغػػػػرض تحقيػػػػؽ إلػػػػى يػػػػؤدي بشػػػػكؿ الػػػػدخؿ عػػػػف التقريػػػػر فػػػػي تسػػػػاهـ
] Lubberink,2000,p10 [. مصػالحه ألف غيػر  مػف أكرػر ياقتصاد تفكير  فاف المسترمر أما 

 اإلدارة سػػعي مػػف اسػػترماراته ةيػػلحما معمومػػات إلػػى ويحتػػاج. نسػػبيا األمػػد ةطويمػػ بػػؿ ةآنيػػ ليسػػت
 هنػا مػف ،] Lubberink,2000,p1 [المعمومػات مسػتخدمي بقية حساب عمى مصالحها لتحقيؽ
 ةبالنسػػػػب أيضػػػػاً و  ةدار لػػػػإ ةبالنسػػػػب ةأهميػػػػ مػػػػف لمػػػػدخؿ لمػػػػا الػػػػدخؿ بمفهػػػػوـ االهتمػػػػاـ ةأهميػػػػ كانػػػػت

  .المسترمريف خصوصاً  اآلخريف لممستخدميف

 ةالماليػػػ بػػػالقوائـ تهػػػتـ التػػػي الجهػػػات تزويػػػد هػػػو الػػػدخؿ ةمػػػقائ إعػػػداد مػػػف الرئيسػػػي الهػػػدؼ إف
 قبػؿ مػف لمػدخؿ أفضػؿ فهمػاً  ةالقائمػ هذ  تحقؽ أف يجب تحديداً  أكرر وبشكؿ ،ةالمفيد المعموماتب

 أدائهػػػا وقيػػػاس شػػػركةلم المػػػالي والوضػػػ  ةدار اإل ةكفػػػا  تحديػػػد فػػػي يسػػػاعد ذلػػػؾ ألف ،المسػػػتخدميف
 قػػرارات عمػػى ؤررسػػي ذلػػؾ كػػؿ .لػػديها ةالمتاحػػ ةيقتصػػاداال دالمػػوار  اسػػتخداـ عمػػى ةدار اإل ةومحاسػػب
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 قػػػػػراراتهـ اتخػػػػػاذ قبػػػػػؿ ةدار اإل ةكفػػػػػا  بتقيػػػػػيـ سػػػػػيقوموف ألنهػػػػػـ المسػػػػػتقبؿ فػػػػػي محتممػػػػػيف مسػػػػػترمريف
 . شركةال هذ  في باالسترمار

 ةاإلجابػػ فػػي يسػػاعدهـ شػػركةال قبػػؿ مػػف ةالمعػػد دخؿالػػ ةلقائمػػ ةالماليػػ القػػوائـ مسػػتخدمي فهػػـ إف
 بنػد أي ؟قراراتهػا وفػي ةالتشػغيمي عممياتها في ةناجح شركةال هؿ: اومنه سئمةاأل مف ةمجموع عف
 عػف تصػور لتكػويف لممسػتخدميف ةبالنسػب most relevant ةمال مػ أكرػر يعتبػر الػدخؿ بنػود مػف

 ؟ةالنقدي والتدفقات المستقبمي الدخؿ

 ةاألهميػػ فػي ةغايػػ ةمسػأل عنػػه واإلفصػاح الػدخؿ مفهػػوـ تحديػد فأ يتضػػ  سػبؽ مػػا ؿخػال مػف 
   (www.wiley.com) :ةالتالي لألسباب

 -Aةجيػػػػد ةإدار  تمتمػػػػؾ شػػػػركةال كانػػػػت فػػػػاذا: المجتمػػػػ  فػػػػي شػػػػركةال ةلمسػػػػاهم مقيػػػػاس ؿالػػػػدخ 
 كانػػػت إذا المرػػػاؿ سػػػبيؿ عمػػػى ،ربػػػ  تحقػػػؽ أنهػػػا يعنػػػي فهػػػذا ،جتمػػػ لمم ةمنفعػػػ تقػػػدـ أف وتسػػػتطي 

 لممجتمػػ  ةمنفعػػ يحقػػؽ فهػػذا ةمنفعػػ ذات منتجػػات إلػػى ةبكفػػا  ةليػػو األ المػػواد بتحويػػؿ تقػػوـ شػػركةال
 سػػيقود فهػذا ةيقتصػاداال مواردهػا روتهػد ةضػعيف ةبكفػا  تعمػؿ شػركةال كانػت إذا مػاأ شػركةلم وربػ 
 يزدهر أف يمكف وهؿ ،المجتم  في شركةال تمعبه الذي الدور يقيس شركةال فدخؿ إذاً . ةخسار  إلى

-B األعمػػاؿ عػػالـ فػػي شػػركة ةأّيػػ ةاسػػتمراري أجػػؿ مػػف: ةالنقديػػ بالتػػدفقات لمتنبػػؤ ةقاعػػد الػػدخؿ 
 بػػػدؿ أصػػػوؿ وشػػػرا  ،ةجديػػػد ةياقتصػػػاد مػػػوارد عمػػػى الحصػػػوؿ أجػػػؿ مػػػف ةيػػػكاف ةنقديػػػ تػػػوافر يجػػػب

 أف وبمػا. ةالنقديػ تمػؾ مصدر هو والدخؿ ،ةالقديم ةالتقني ذات أو ةالمستخدم أو ةالمباع األصوؿ
 عمػى كريػراً  يركػزوف المسػترمريف فػاف ،ةالمستقبمي ةالنقدي التدفقات في التنبؤ في مفيداً  يعتبر الدخؿ
  ةاالسترماري البدائؿ مف ةمجموع بيف االسترمار قرار يدلتحد شركاتال دخؿ

-C قػػراراتهـ صػػن  فػػي ةالماليػػ القػػوائـ مسػػتخدمو يعتمػػد: والمسػػتقبؿ الماضػػي بػػيف ربطيػػ الػػدخؿ 
 شػركةال حققتػه الػذي الػدخؿ أف مػف الػرغـ وعمى ،والماضي الحاضر شركةال دخؿ عمى ةالمستقبمي

 المسػتقبؿ فػي شػركةال دخػؿ تقػدير عمػى كامػؿ بشػكؿ المسػتخدميف يسػاعد ال ةالماضػي األعػواـ في
  شركةلم المستقبمي المالي الوض  حوؿ تصور تكويف في تساعد التي العوامؿ أحد يعتبر أنه إال

 مفيػػدة معمومػػات مػػف يقدمػػه لمػػا نظػػراً  البػػاحريف مػػف العديػػد اهتمػػاـ عمػػى الػػدخؿ مفهػػوـ حػػاز لقػػد
 التػػي المعمومػػات أهميػػة مػػف الػػرغـ وعمػػى ة،المحاسػػبي المعمومػػات مسػػتخدمي مػػف مختمفػػة لشػػرائ 
 فػي التغيػرات عػف بمعمومػات المستخدميف تزود ال القائمة هذ  أف إال الدخؿ، صافي قائمة تقدمها
 إف. لمشػػركة الكسػػبية المقػػدرة واضػػ  بشػػكؿ تبػػيف ال بالتػػالي الشػػركة، أصػػوؿ لػػبعض السػػوقية القػػيـ
 .التغيرات تمؾ االعتبار بعيف يأخذ الذي الشامؿ الدخؿ مفهوـ ظهور إلى أدى ذلؾ

http://www.wiley.com/
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  انذخم يعهىيبد إنً واحزيبجبرهى انًحبصجيخ انًعهىيبد زخذيىيض

 التخػػػاذ مسػػػتخدميها احتياجػػػات تمبػػػي أف يجػػػب المحاسػػػبية المعمومػػػات أف عميػػػه المتعػػػارؼ مػػػف
 عػػػػػاـ بشػػػػػكؿ المحاسػػػػػبية المعمومػػػػػات إلػػػػػى تخدميفالمسػػػػػ احتياجػػػػػات وتختمػػػػػؼ المختمفػػػػػة، قػػػػػراراتهـ

 مسػػػػػتخدمي تحديػػػػػد يجػػػػػب عميػػػػػه بنػػػػػا  إهتمامػػػػػاتهـ، بػػػػػاختالؼ خػػػػػاص بشػػػػػكؿ الػػػػػدخؿ ومعمومػػػػػات
الفئتػػػيف  إلػػػى المعمومػػػات المحاسػػػبية مسػػػتخدمو يتػػػوزع. إليهػػػا واحتياجػػػاتهـ المحاسػػػبية المعمومػػػات
 :التاليتيف

 -Aالمستخدموف الداخميوف Internal Users 

 التخطيط، أجؿ مف وذلؾ بية،المحاس بالمعمومات كافة بمستوياتها اإلدارة تهتـ: ةادا اإل- 
 وتعتبر ،]28ص ،2013-2112 ،وآخروف مرعي، [ المنشأة أدا  مستوى وتقييـ والرقابة،
  .المعمومات لهذ  رئيسياً  مصدراً  الدخؿ قائمة

 شػركةالة فػي ربحيػتقيػيـ االسػتقرار الػدخؿ مػف أجػؿ  إفصػاحاتة تستخدـ هذ  الفئ: الموظفوف-
عمػػى منػػاف   شػػركةتػػأرير دخػػؿ التحديػػد و  ،ةشػػركهػػا الفر تو تقيػػيـ االسػػتقرار فػػي فػػرص العمػػؿ التػػي و 

  .موظفيفوغيرها مف مناف  ال، ةالصحية الرعاي، ةالتقاعد المتزايد

-Bوف الخارجي المستخدموفExternal Users 

المقػػػدرة الكسػػػبية يهػػػتـ المسػػػترمروف بالحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات التػػػي تبػػػيف : انًضتتتزوً وٌ -
في الفترات السابقة والفترة الحالية والتنبؤ لمفترة التاليػة، كمػا  أي القدرة عمى تحقيؽ األرباح شركةلم

سػوا   مػف حيػث قػدرتها عمػى سػداد التزاماتهػا شػركةلمسترمروف أيضًا بتقييـ الوض  المالي لميهتـ ا
. هػذ  المعمومػات تفيػد ] 48، ص2004،وآخروفحناف،  [عمى المدى القصير أو المدى الطويؿ 

الػػػدخؿ  قبئمةةةتأيضػػػًا تعتبػػػر  المسػػػترمريف فػػػي االختيػػػار بػػػيف البػػػدائؿ االسػػػترمارية المتاحػػػة لػػػديهـ.
 لرئيسي الذي يزود المسترمريف بالمعمومات المطموبة التخاذ قراراتهـ.المصدر ا

ف إلػػى المعمومػػات المحاسػػبية مػػ  احتياجػػات ياجػػات الػػدائنيتتشػػابه احت: المػػوردوف /الػػدائنوف-
  .اتلتزامالدخؿ مف أجؿ تسديد االة تقييـ كفاي إال أنهـ يركزوف بشكؿ أساسي عمى المسترمريف،

الػدخؿ مػػف  افصػاحاتبة تهػػتـ هػذ  الفئػ: الضػرائ عػف تحديػػد وتحصػيؿ ة المسػؤولالجهػات  -
  .ةخؿ الخاض  لمضريبتحديد الدأجؿ 
  الدخؿ الشامؿ: ثانياً 

 عمػػى تحصػػؿ كمػػا بهػػا، تقػػوـ التػػي التشػػغيمية األنشػػطة خػػالؿ مػػف دخػػؿ عمػػى شػػركةال تحصػػؿ
 بػػيف التمييػػز ويعػػد. إليهػػا تعػػود التػػي األصػػوؿ ةقيمػػ فػػي ةزيػػادال خػػالؿ مػػف متحققػػة غيػػر مكاسػػب
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 ةالقيمػ فػي التغيػر وبػيف شػركةال بها تقوـ تيال ةالتشغيمي ةاألنشط عف ينتج الذي ةالقيم في التغير
 مػػف ةدقػ أكرػر بشػكؿ شػػركةال أدا  عمػى الحكػـ فػي يسػػاعد هامػاً  أمػراً  الوقػت مػػرور عػف ينػتج الػذي

 DUMITRANA et al ,2010 ]ةالتشػغيمي ةاألنشػط عػف فقػط الناشػ  الػدخؿ عػف التقريػر

[,p27.  

 (Net Incomeالػػدخؿ صػػافي ةنتيجػػ) التشػػغيؿ دخػػؿ خػػالؿ مػػف يػػتـ شػػركةال أدا  قيػػاس كػػاف
 ةالتشػغيمي شػركةال ةأنشػط مػف تتحقػؽ التػي اإليػرادات مػف المصػاريؼ طرح عبر محاسبياً  المتحقؽ

 . الشامؿ الدخؿ مفهوـ ظهور م  حديثال العصر في ةكبير  ةأهمي ذو يعد لـ المفهوـ هذا لكف

  الشامؿ الدخؿ عف ةتاريخي ةلمح 1-

 ةالمحاسػػػبي المعػػػايير ضػػػمف Comprehensive Income الشػػػامؿ الػػػدخؿ مصػػػطم  ظهػػػر
. ((SFAC 3 ةيكيػػػاألمر  ةالماليػػػ ةالمحاسػػػب مفػػػاهيـ افبيػػػ صػػػدور مػػػ  1980 عػػػاـ فػػػي ةالعالميػػػ

 الػدخؿ محتػوى لتحديػد أخػرى سػنوات أربػ  ذلػؾ عقػب ةيكيػاألمر  ةالمحاسب معايير اواضعو  احتاجو 
 ةيكيػػاألمر  ةالماليػػ ةالمحاسػػب مفػػاهيـ بيػػاف خػػالؿ مػػف الػػدخؿ صػػافي وبػػيف بينػػه واالخػػتالؼ الشػػامؿ

((SFAC5 .واسػ  تقيػيـ هػو الشػامؿ الػدخؿ" أف ض أو  الذي Extensive Estimate لتػأريرات 
 تمػؾ عػدا الماؿ رأس في التغيرات كؿ االعتبار بعيف األخذ م  خرىاأل األحداثو  شركةال عمميات
 لػػدخؿا مفهػػوـل الفعمػػي التطبيػػؽ فأ إال ."لمػػالكيفا عمػػى األربػػاح توزيعػػات عػػف تنشػػأ التػػي التغيػػرات
 SFAS130) يكػياألمر  ةالمحاسػب معيػار خػالؿ مػف كػاف ةيكيػاألمر  ةالمتحػد الواليػات فػي الشامؿ
 عػػاـ الصػػادر ،(Reporting Comprehensive Income - الشػػامؿ الػػدخؿ عػػف اإلبػػالغ
1997[Dumitrana et al,2010,p26]. ّيػرالتغ" أنػه عمػى الشػامؿ الػدخؿ المعيػار هػذا عػرؼ 

 العمميػات ةكافػ عػف النػاجـ ،ةمعين ةزمني ةفتر  خالؿ لممشروع( األصوؿ صافي) ةالممكي حقوؽ في
 FASB,SFAS]" بالمػػػالكيف ةالخاصػػػ غيػػػر مصػػػادر مػػػف حػػػدرت التػػػي والظػػػروؼ األحػػػداثو 

[130,1997,parg 8. تمؾ باسترنا  ةالفتر  خالؿ ةالممكي حقوؽ في التغيرات كؿ يتضمف أنه أي 
 وتوزيػػػ  المػػػاؿ رأس تخفػػػيض أو ةزيػػػاد مرػػػؿ بالمػػػالكيف تتعمػػػؽ عمميػػػات عػػػف تنػػػتج التػػػي التغيػػػرات
  .األرباح

 بشػكؿ ةالفتػر  ومصػروفات الدخؿ مصادر ةكاف تتضمف الشامؿ الدخؿ ةلقائم تصميـ إنجاز إف
 كػاف لهػا المسػتقبمي األدا  وتقػدير شػركةلم المػالي األدا  تقيػيـ مػف ةالماليػ القػوائـ مسػتخدمي فيمك  

 معػايير ومجمػس FASB ةيكيػاألمر  ةالماليػ ةالمحاسب معايير مجمس بيف المشترؾ شروعالم هدؼ
 هػذا لتحقيػؽ .الشػامؿ الػدخؿ مفهوـ وفؽ األدا  فع لمتقرير 2002 عاـ IASB ةالدولي ةالمحاسب
 :يمػػػػػػػي مػػػػػػػا وفػػػػػػػؽ الشػػػػػػػامؿ الػػػػػػػدخؿ ةقائمػػػػػػػ لتصػػػػػػػميـ مبػػػػػػػادئ ةخمسػػػػػػػ المشػػػػػػػروع وضػػػػػػػ  الهػػػػػػػدؼ

org.iasb.www 
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 -Aبيف تفرؽ أف يجب (شامؿال الدخؿ) ةقائم: 
  return on total capital employed ةالمسترمر  األمواؿ مجمؿ عمى العائد معدؿ -
  return on equity ةالممكي حقوؽ عمى العائد معدؿ -
-B الػرب  لتقدير المعمومات ةكفاي ةمراعا م  إجمالي بشكؿ والخسائر المكاسب مكونات تعرض 

  المستقبمي
-C الػػػػدخؿ) ةقائمػػػػ تفػػػػرؽ أف يجػػػػب ،والخصػػػػوـ األصػػػػوؿ لتقػػػػدير ةالجاريػػػػ ةالقيمػػػػ اسػػػػتخداـ عنػػػػد 

 :عف ةالناتج والمصروفات الدخؿ مصادر بيف (الشامؿ
  economic activity of the period ةلمفتر  ةيقتصاداال ةاألنشط -
 revisions to estimates of ةالمسػػتقبمي ةيقتصػػاداال ةاألنشػط تقيػػيـ ةإعػػاد تعػديالت -

future economic activity  
 -Dةالقيمػػػػػ تغيػػػػػر عػػػػػف ةالناتجػػػػػ والخسػػػػػائر المكاسػػػػػب تميػػػػػز أف يجػػػػػب( الشػػػػػامؿ الػػػػػدخؿ) ةقائمػػػػػ 
  تحققها ةفتر  غير أخرى ةفتر  في بها المعترؼ ةيقتصاداال

-E شكؿ في( الشامؿ الدخؿ) ةقائم بعرض يسم  أف يجب: 
  النشاط ةطبيع حسب ةمقسم شركةال مستوى عمى إجمالي -
  (المنتج مستوى عمى أو جغرافياً ) شركةال ةألنشط القطاعي اإلفصاح -
  ةدار اإل الختيار طبقاً  أخرى ةطريق أي تستخدـ -

  الشامؿ لدخؿا لمفهـو ةالدولي ةالمحاسب معايير اعتماد 2-

 الػػذي المشػترؾ المشػروع بعػد الشػػامؿ الػدخؿ مفهػوـل ةالدوليػ ةالمحاسػػب معػايير اعتمػاد جػا  لقػد
 ةالماليػػ القػػوائـ عػػرض) المعػػدؿ IAS 1 الػػدولي ةالمحاسػػب معيػػار إصػػدار خػػالؿ مػػف ،ر ذكػػ سػػبؽ

Presentation of Financial Statements )هػػذا تعػػديؿ مػػف الهػػدؼ كػػاف .2007 عػػاـ 
 الػػػدخؿ ةقائمػػػ وتقػػػديـ ةالمشػػػترك الصػػػفات أسػػػاس عمػػػى ةالماليػػػ القػػػوائـ معمومػػػات تجميػػػ  المعيػػػار
 عػػف والنػػاتج الفتػػرة خػػالؿ الممكيػػة حقػػوؽ فػػي التغيػػر" بأنػػه امؿالشػػ الػػدخؿ المعيػػار عػػرؼ .الشػػامؿ

 بصػػفتهـ المػػالكيف مػػ  المعػػامالت عػػف الناتجػػة التغيػػرات تمػػؾ عػػدا األخػػرى، واألحػػداث المعػػامالت
 وفػػؽ الشػػامؿ الػػدخؿ عػرض ةحريػػ شػػركةال المعيػار مػػن  لقػػد ،] IASB,IAS1,para7 [" مػالكيف

 [IASB,IAS1,2009,para 81]:يمي ما

A-  بنود الدخؿ والمصروفاتة تضـ كافة واحدة قائمفي 
 -Bأوبػػػالرب  ة الرانيػػػة وتبػػػدأ القائمػػػ، ةالخسػػػار  أولػػػى مكونػػػات الػػػرب  و فػػػي قػػػائمتيف تضػػػـ األ 

 اآلخروتعرض بنود الدخؿ الشامؿ ة الخسار 
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 البنػػػود بعػػػض إلػػػى ةإضػػػاف (ةوالخسػػػار  الػػػرب  بنػػػود) الػػػدخؿ صػػػافي مػػػف الشػػػامؿ الػػػدخؿ يتكػػػوف
  Other Comprehensive Income- OCIاآلخػر الشػامؿ الػدخؿ بنػود تسػمى التػي خػرىاأل
  [IASB,IAS 1, 2009, para7]:تشمؿ التي البنود هذ  المعيار فبي   وقد

-A  طبقػػػػا لممعيػػػػار المحاسػػػػبي الػػػػدولي )تقيػػػػيـ الة إعػػػػادالتغيػػػػر فػػػػي فػػػػائضIAS16  الممتمكػػػػات
  (ةغير الممموس األصوؿIAS 38 الدولي ة ومعيار المحاسب ،والمصان  والمعدات

-B طبقػػا ة األجنبيػػ بالعمميػػاتة الخاصػػة القػػوائـ الماليػػة عػػف ترجمػػة والخسػػائر الناجمػػ المكاسػػب(
  (ةاألجنبيصرؼ العمالت  أسعارأرار التغيرات في  IAS 21لممعيار المحاسبي الدولي 

C- لمبيػػ  ة المتاحػػة الماليػ األصػػوؿتقيػيـ ة إعػػادعػػف ة الناتجػة حققػػتالمكاسػب والخسػػائر غيػر الم
 االعتراؼ والقياس( : ةالمالي األدوات IAS 39الدولي ة معيار المحاسب)
-D( مػػف مكاسػػػب وخسػػائر أدوات التحػػػوط فػػي تحػػػوط التػػدفقات النقديػػػالفعػػػاؿالجػػز  الحقيقػػي ) ة

  (IAS 39)وفؽ المعيار المحاسبي الدولي 
-E93ة فقػػًا لفقػر المعتػرؼ بهػا و ة عمػػى خطػط المنػاف  المحػػددة المكاسػب والخسػائر اإلكتواريػ a 

  مناف  الموظفيف -IAS 19مف معيار المحاسبي الدولي 
 صػافي احتسػاب عنػد إهمالهػا تػـ التػي الػدخؿ بنػود كؿ بأنها" اآلخر الشامؿ الدخؿ بنود تعرؼ
 فقػط يحتوي الذي التشغيمي الدخؿ عف الشامؿ الدخؿ ويختمؼ . [Schroder,2009,p1]"الدخؿ
 لتمؾ باإلضافة يحتوي أنهب شركةلم التشغيمي بالنشاط تتعمؽ التي والمصاريؼ اإليرادات بنود عمى
 عػػدـ حػاؿ فػي. Other Comprehensive Income اآلخػر الشػػامؿ الػدخؿ بنػود عمػى البنػود
 قػػػائمتيف فػػػي أو الػػػدخؿ صػػػافي بنػػػود مػػػ  ةواحػػػد ةقائمػػػ فػػػي اآلخػػػر الشػػػامؿ الػػػدخؿ بنػػػود عػػػرض

 فػي ةمباشػر  توضػ  كانػت بنػودال هػذ  فػاف (الشػامؿ الػدخؿ ةقائمػ ،الػدخؿ صػافي ةقائم) منفصمتيف
 الصػػافي غيػػر الفػػائض ببنػػود ذلػػؾ عنػػد البنػػود هػػذ  إلػػى ويشػػار ةالممكيػػ حقػػوؽ فػػي التغيػػر ةقائمػػ

Dirty Surplus Items [Landsman,et al,2011,p238] . 

 معارضػو ردأو  حيث ،ومعارض مؤيد بيف الشامؿ الدخؿ مفهوـ ةأهمي حوؿ اآلرا  انقسمت لقد
 [Chambers,2007,p5]:وهي لمعارضتهـ المبررات مف ةمجموع هوـالمف هذا

 -Aةمؤقتػػ ةطبيعػػ ذات مكونػػػات هػػي اآلخػػر الشػػػامؿ الػػدخؿ مكونػػات إف Transitory ال فهػػػي 
 فػي ةمفيػد تكػوف ال وبالتػالي ،Core or Permanent Income شػركةلم الػدائـ الػدخؿ تمرػؿ
  ةالمستقبمي ةالنقدي التدفقات تقدير

-B ةصعب ةعممي ةالمستقبمي األرباحب التنبؤ مف تجعؿ اآلخر الشامؿ الدخؿ مكونات إف  
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 -Cهػذ  ةحققتالم غير والخسائر المكاسب مف هايتغالب في اآلخر الشامؿ الدخؿ مكونات تتألؼ 
 تعتبػػر ال فهػػي. ةدار اإل لػػتحكـ ترجػػ  ال التػػي السػػوؽ عوامػػؿ عمػػى تعتمػػد ائروالخسػػ المكاسػػب
  ةدار اإل دا أ عمى لمحكـ مناسباً  أساسا

 القػػرف مػػف الرمانينيػػات منػػذ ةاألمريكيػػ ةالمتحػػد الواليػػات فػػي الشػػامؿ الػػدخؿ مفهػػوـ اعتمػػاد تػػـ
 الدراسػػات مػػف العديػػد أعػػدت وقػػد ،ةالماضػػي السػػنوات خػػالؿ ةربيػػو األ الػػدوؿ بعػػض وفػػي ،المنصػػـر
 سػػػواؽاأل أف إال ،ةالماليػػػ القػػػوائـ مسػػػتخدمي إلػػػى ةبالنسػػػب الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات ةأهميػػػ حػػػوؿ
 إفصػػاحات ةأهميػػ فػػاف وبالتػػالي ،التطػػور مػػف ةمتقدمػػ ةمرحمػػ إلػػى وصػػمت الػػدوؿ تمػػؾ فػػي ةالماليػػ
 أسػػواقها تعتبػػر التػػي الػػدوؿ فػػي المعمومػػات إلػػى المسػػتخدميف احتياجػػات ةتمبيػػ فػػي الشػػامؿ الػػدخؿ
 . ةالمتطور  األسواؽ في هاعن تختمؼ ةناشئ أسواقاً  ةالمالي

  بمفهومي الدخؿ والدخؿ الشامؿ ةتعمقالمة الدراسات المحاسبيت في أثر التي المفاهيـ ثالثًا: 

 إفصػػاحات تػػأرير ةكريػػر  ةمحاسػػبي دراسػػات تتناولػػ فقػػد الػػدخؿ لصػػافي ةبالنسػػب الحػػاؿ هػػو كمػػا
 سػياؽ فػي الدراسػات هػذ  مػف ةمجموعػ إلػى اإلشػارة تمػت وقػد ،ةالماليػ األسواؽ في الشامؿ الدخؿ
 مفهػػوـ تتناولػػ والتػػي ةالماليػػ األسػػواؽ مجػػاؿ فػػي تمػػت التػػي ةسػػبيالمحا الدراسػػات إف .البحػػث هػػذا

 مػف أنػه الباحػث ويػرى ،والمنػاهج الفرضػيات مػف ةمجموعػ عمى اعتمدت الشامؿ الدخؿ أو الدخؿ
 :موجز بشكؿ هابعض شرح المهـ

 األربػػاح بػػيف Mechanistic Relationship Hypothesis ةالميكانيكيػػ ةالعالقػػ ةفرضػػي -1
 : األسهـ ارأسعو  ةالمحاسبي

 األربػاح عمػى باالعتمػاد شػركةبال الخػاص السهـ سعر ةالمالي األسواؽ تحدد ةالفرضي هذ  وفؽ
 بػيف ارتبػاط هنػاؾ أف ةالفرضػي هػذ  تػرى وعميػه ،شركةال لتمؾ ةالمالي القوائـ في ةالمعمن ةالمحاسبي

 فػاف عميه بنا  .[Intakhan, 2009,p12] وتغيرها ةالمحاسبي ةالسياس اختيار وبيف السهـ سعر
 بتضػػػػػميؿ ةدار اإل قيػػػػػاـ ةإمكانيػػػػػ ُيوجػػػػػد ةالمحاسػػػػػبي األربػػػػػاح عمػػػػػى باالعتمػػػػػاد السػػػػػهـ سػػػػػعر تحديػػػػػد

Mislead مػف أقػؿ أو أكرػر أربػاح إلػى تقػود ةمحاسػبي سياسػات اختيػار خػالؿ مػف المػالي السوؽ 
 لها ةسبيالمحا األرباح ألف ةخاص ةأهمي ةالفرضي لهذ  أف رأت الدراسات بعض. ةالحقيقي األرباح
 ةالمتوقعػػػػ غيػػػػر العائػػػػدات فػػػػي تػػػػؤرر أف يمكػػػػف األربػػػػاح ةفزيػػػػاد. ةالماليػػػػ السػػػػوؽ فػػػػي ةكبيػػػػر  ةأهميػػػػ

Abnormal Returns. ةعػد مصػادر هنالػؾ ألف ةالفرضػي هػذ  رفضت أخرى دراسات أف غير 
ف .السػهـ سعر تحديد في تؤرر شركةال خارج مف أو داخؿ مف سوا  لممعمومات  السػوؽ تضػميؿ وا 

  .منطقي غير أمر هو األرباح عمى تؤرر ةمعين ةمحاسبي ياساتس باتباع
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 : Functional Fixation Hypothesis (FFH) الوظيفي الربات ةفرضي 2-

 لنظػاـ ةالنهائيػ النتػائج عمػى يعتمػدوف ةالماليػ األسػواؽ فػي المسػترمريف فػاف ةالفرضػي لهذ  وفؽ
 ةالمحاسػػبي الطػػرؽ االعتبػػار بعػػيف األخػػذ دوف وذلػػؾ ،السػػهـ ةلقيمػػ تحديػػدهـ فػػي ةالماليػػ ةالمحاسػػب
 المصػػػادر االعتبػػػار بعػػػيف أيضػػػاً  األخػػػذ ودوف ،النتػػػائج تمػػػؾ إلػػػى الوصػػػوؿ أجػػػؿ مػػػف اتبعػػػت التػػػي

 مػػدى إدراؾ المسػػترمريف عمػػى يصػػعب ةالفرضػػي هػػذ  بموجػػب. شػػركةال عػػف لممعمومػػات ةالمتنوعػػ
 Recognition عتػػػراؼاال عمػػػى شػػػركاتال قبػػػؿ مػػػف ةالمتبعػػػ ةالمختمفػػػ ةالمحاسػػػبي الطػػػرؽ تػػػأرير

 . نفسها ةالمالي بالعمميات

 لػػػـ دراسػػػات هنػػػاؾ أف إال ،ةالفرضػػػي هػػػذ  أيػػػدت التػػػي الدراسػػػات بعػػػض وجػػػود مػػػف الػػػرغـ عمػػػى
 المسػترمروف يكتسػبها التػي ةوالخبػر  ةالمنافس وظروؼ ،بالسوؽ ةالمحيط الظروؼ أف ورأت تؤيدها
 عمػػى المسػػترمريف تجعػؿ ،المسػػترمروف ذهايتخػػ التػي ةالعقالنيػػ القػػرارات وكػذلؾ ،ةالماليػػ السػػوؽ فػي
 أهميػػة أف أي ،ةالماليػػ السػػوؽ فػػي األسػػهـ قػػيـ بتحديػػد ةالمحيطػػ بػػالظروؼ يتعمػػؽ بمػػا ةوخبػػر  ةدرايػػ
           sophisticated investors المحنكػػػيف المسػػػترمريف وجػػػود حػػػاؿ فػػػي تضػػػعؼ الفرضػػػية هػػػذ 

] Kothari,2001,p102 [ . 

 : (Efficient Market Hypothesis EMH) الكؼ  السوؽ ةفرضي 3-

 الوحيػد المصػدر ليسػت ةالماليػ القػوائـ فػي ةالمحتػوا المعمومػات فػاف الكؼ  السوؽ ةلنظري وفقاً 
 فهنػاؾ ؛المسػترمروف يتخػذها التي ةاالسترماري بالقرارات يتعمؽ مايف لممسترمريف ةبالنسب لممعمومات

 المحممػػيف تسػػاعد أيضػػاً و  ،القػػرارات هػػذ  اتخػػاذ فػػي المسػػترمريف تسػػاعد التػػي المصػػادر مػػف العديػػد
Analysts التي شركةلم المستقبمي باألدا  والتنبؤ عنها اإلعالف قبؿ ةالمحاسبي األرباح توق  في 

ف. بياناتها تحميؿ يتـ  التػي ةلمجهػ وفقػاً  تختمؼ ةالمالي القوائـ في ةالمحتوا المعمومات هذ  ةأهمي وا 
 يسػػػتخدموف الػػػذيف Individuals لألفػػػراد ةمختمفػػػ تصػػػنيفات هنػػػاؾ الصػػػدد هػػػذا وفػػػي ،تسػػػتخدمها
 . ةالمختمف القوائـ تتضمنها التي المعمومات

 المهنيػػػػػوف همػػػػػا فئتػػػػػيف إلػػػػػى الكػػػػػؼ  السػػػػػوؽ ةفرضػػػػػي وفػػػػػؽ السػػػػػوؽ فػػػػػي المسػػػػػترمروف قسػػػػػـني
Professionals والعػػاديوف  [Jackson,2004,102] Average Investorsلػػىو األ ةالفئػػ 

 مػػػف تمكػػػنهـ ةعمميػػػ وخبػػػرات ةعمميػػػ معػػػارؼ ةعػػػاد يمتمكػػػوف الػػػذيف فهنيػػػيالم المسػػػترمريف تشػػػمؿ
 الػذي العػادي المسػترمر فتشػمؿ ةالراني ةالفئ أما. ةالمالي القوائـ في ةالمتضمن المعمومات استيعاب

 ةالمالي القوائـ فهـ مف مكنهت ال ،بالمهنييف ةمقارن ةضعيف ةعممي ةوخبر  ةضئيم ةعممي ةمعرف يممؾ
  .الكافي بالشكؿ
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 فػػػي ةمػػػر  ؿو أل اسػػػتخدمت: Event Study Methodology الحػػػدث ةدراسػػػ ةمنهجيػػػ 4-
 كانػت الحػدث ةدراسػ لكػف .Fama 1969 [Brimble,2003,p14] ةدراسػ فػي المالي االقتصاد
 .التاريخ لهذا سابؽ وقت في ةمعروف

 إعالنػػات مرػػؿ) مػػا حػػدث كػػاف إذا فيمػػا ةمعرفػػ إلػػى البػػاحروف يسػػعى الحػػدث ةدراسػػ مػػنهج فػػي
 األطػػػراؼ إلػػػى ةجديػػػد معمومػػػات Conveys سػػػينقؿ (Earnings Announcement األربػػػاح
 أسػػعار عمػػى أو األسػػهـب التعامػػؿ حجػػـ عمػػى بػػدورها تػػنعكس ،ةالماليػػ راؽو األ سػػوؽ فػػي ةالمسػػاهم
 بمعنػى ،[Kothari,2001,p116] الحػدث ذلػؾ تػاريخ مػف ةقصػير  ةفتػر  خػالؿ السػوؽ فػي األسػهـ
 المسػترمريف لػدى ةتوافر الم المعمومات ةزياد إلى معيف محاسبي رقـ عف اإلعالف سيؤدي هؿ آخر
 تمػؾ أسػعار فػي أو األسػهـب التعامػؿ حجـ في ةجوهري تغيرات وجود حاؿ في .المالي؟ السوؽ في

 المحاسػبي الػرقـ ذلػؾ فػاف ،المحاسػبي الػرقـ عػف اإلعػالف تػاريخ مف ةقصير  ةفتر  بعد وذلؾ األسهـ
 وجػود االعتبػار بعػيف األخػذ م  ولكف ،السوؽ في ةالمساهم طراؼاأل إلى ةجديد معمومات سينقؿ
 . ةالفتر  تمؾ خالؿ ةالسوقي المتغيرات عمى تأرير لها يكوف أف يمكف أخرى أحداث

 لإعػالف كػاف إذا فيمػا لتحديػد الحػدث ةدراسػ مػنهج اسػتخدمت التػي األبحػاث مػف الكرير هناؾ
 فعػػؿ ةرد يعتبػػر ةالحالػػ هػػذ  وفػػي ،Value Changes ةالقيمػػ بتغيػػرات ارتبػػاط محاسػػبي رقػػـ عػػف
 [Holthausen,2001,P6]. ةالمالئم ةالقيم دليؿ السوؽ في سعاراأل

 فػي يػؤرر سػوؼ معػيف حػدث أف ةفرضػي عمػى هاسػتخدام ةبدايػ منػذ الحدث ةدراس منهج اعتمد
 المعمومات دسيزي الحدث هذا فاف وبالتالي ،األسهـ ةقيم عمى سينعكس التغير وهذا ،شركةال ةقيم
 مػػنهج فػػاف بالتػػالي .األسػػهـ أسػػعار فػػي ةوبسػػرع سػػتنعكس تالمعمومػػا وهػػذ  ،السػػوؽ فػػي ةتػػوافر الم

 راؽو األ أسػػػعار أف ةناحيػػػ مػػػف كػػػؼ  سػػػوؽ هػػػو ةالماليػػػ راؽو األ سػػػوؽ أف يفتػػػرض الحػػػدث ةدراسػػػ
 . [Kothari, 2001,p116] السوؽ إلى تصؿ التي ةالجديد المعمومات ةوبسرع ستعكس ةالمالي

 فػي ةالمحاسػبي الدراسػات معظػـ عميها اعتمدت التي والمناهج الفرضيات بعض استعراض دبع
 أف إلػػػى اإلشػػػارة مػػػف البػػػد .الشػػػامؿ والػػػدخؿ الػػػدخؿ بمفهػػػومي يتعمػػػؽ فيمػػػا ةالماليػػػ األسػػػواؽ مجػػػاؿ

 تاعتمػػػد ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات أرػػػر تتناولػػػ التػػػي ةالمحاسػػػبي الدراسػػػات
 :هما مدخميف ىعم رئيسي بشكؿ

 مػػػػف الكريػػػػر اعتمػػػػدت: Value Relevance Approach ةالمالئمػػػػ ةالقيمػػػػ مػػػػدخؿ -1
 ةالقيمػػ مػػدخؿ عمػػى الحػػالي الوقػػت فػػي وحتػػى الماضػػي القػػرف مػػف التسػػعينيات ةفتػػر  فػػي الدراسػػات
. ةالممكيػػ لحقػػوؽ ةالسػػوقي ةالقيمػػ مػػ  يػػرتبط المحاسػػبي الػػرقـ أف ةالمالئمػػ ةالقيمػػ وتعنػػي. ةالمالئمػػ

[Barth, 2001,p16] 
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 الدراسػػات تقػػوـ وتقميػػدياً  ،ةالمحاسػػب لممعمومػػات ةالمالئمػػ ةالقيمػػ تحديػػد عمػػى المػػدخؿ هػػذا يقػػوـ 
  Market ةالسػػوقي القػػيـ بػػيف ةلمعالقػػ التطبيقػػي االختبػػار عمػػى المػػدخؿ هػػذا ضػػمف تنػػدرج التػػي

Values (فيهػػػا التغيػػػر أو) لحقػػػوؽ ةالدفتريػػػ ةالقيمػػػ أو األربػػػاح مرػػػؿ ةالمحاسػػػبي المقػػػاييس وبػػػيف 
 Equity ةالممكيػػػ حقػػػوؽ تقيػػػيـ فػػػي المقػػػاييس هػػػذ  مػػػف ةالفائػػػد تحديػػػد بهػػػدؼ وذلػػػؾ. ةالممكيػػػ

Valuation .إلػػػػى رجػػػػ ت المحاسػػػػبي الفكػػػػر فػػػػي ةالسػػػػابق ةالعالقػػػػ ةدراسػػػػ أف مػػػػف الػػػػرغـ وعمػػػػى 
 ةالعالقػ هذ  لوصؼ ةالمالئم ةالقيم لمصطم  استخداـ ؿأو  أف إال ،العشريف القرف مف الستينيات

 [Barth, 2001,p3] .الماضي القرف تسعينيات مف ؿو األ النصؼ في كاف

 ةمعرفػػػػػ إيجػػػػػاد هػػػػػو ةالمحاسػػػػػبي لألرقػػػػػاـ ةالمالئمػػػػػ ةالقيمػػػػػ اختبػػػػػارات مػػػػػف الرئيسػػػػػي الهػػػػػدؼ إف
Knowledge ةبمال مػػ ةمتعمقػػ Relevance ةوموروقيػػ Reliability التػػي ةالمحاسػػبي األرقػػاـ 

 ةالمالئم ةالقيم بتحديد تتعمؽ التي الدراسات استعراض خالؿ ومف. ةالممكي حقوؽ قيـ في تنعكس
 تنسػجـ والتػي الدراسػات تمػؾ فػي وضػعها تػـ فرضػيات رػالث تحديػد تػـ فقد ،ةالمحاسبي لممعمومات

 [Holthause et al,2001,p24]: هي الفرضيات وهذ  ةاألمريكي ةالمحاسب معايير م 

-A ف ،ةالماليػ القػوائـ لمعمومػات اً اماسػتخد األطػراؼ أكرػر هػـ ةالممكيػ حقػوؽ مسترمري إف  وا 
  ةالمالي القوائـ ستخداـال األهـ الهدؼ يمرؿ ةالممكي حقوؽ تقييـ

-B فػػي لممعمومػػات ةالممكيػػ حقػػوؽ مسػػترمري اسػػتخداـ كػػاؼ وبشػػكؿ تمرػػؿ األسػػهـ أسػػعار إف 
  ةالممكي لحقوؽ السوقي التقييـ

-C ةالمال مػػػػػ تقػػػػػيس ةالموروقيػػػػو  ةلممال مػػػػػ األسػػػػػهـ أسػػػػعار عمػػػػػى ةالمعتمػػػػػد االختبػػػػارات إف 
 معػػػايير مجمػػػس قبػػػؿ مػػػف ةالموضػػػوع ةالمحاسػػػب معػػػايير فػػػي ةمعرفػػػ هػػػي كمػػػا ةوالموروقيػػػ
  FASB األمريكي ةالمحاسب

 بػػيف ةالعالقػػ ةدراسػػ فػػي ةالمالئمػػ ةالقيمػػ مػػدخؿ عمػػى اعتمػػدت التػػي الدراسػػات إف الواقػػ  فػػي 
 ويػػتـ .انحػػدار أو ارتبػػاط شػػكؿ فػػي اً غالبػػ تمػػت ةالممكيػػ لحقػػوؽ ةالسػػوقي ةوالقيمػػ ةالمحاسػػبي األرقػػاـ
 سػعر) السػوقي المتغيػر يكػوف بحيػث ،ةمحاسػبي ومتغيػرات ةسػوقي متغيػرات تحديػد طريػؽ عف ذلؾ

 ةالدفتريػػ ةالقيمػػ أو األربػػاح مرػػؿ) المحاسػػبي المتغيػػر ويكػػوف تػػاب  متغيػػر (السػػهـ عائػػد أو السػػهـ
 . المستقؿ المتغير هو (ةالممكي لحقوؽ

 بػػيف ةالعالقػػ لفحػػص ةالمالئمػػ ةالقيمػػ مػػدخؿ فػي عػػاـ بشػػكؿ يسػػتخدماف لمتقيػػيـ نمػػوذجيف هنػاؾ
 [Ota,2001,p2]: هما ،ةالسوقي والمتغيرات ةالمحاسبي المتغيرات

-A السػػعر نمػػوذج (Price Model) :السػػهـ سػػعر بػػيف ةالعالقػػ باختبػػار النمػػوذج هػػذا يقػػوـ 
 (كميهما أو) األرباحو  ةالممكي لحقوؽ ةالدفتري ةالقيم وبيف
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-B العائػػدات مػػوذجن (Returns Model) :عوائػػد بػػيف ةالعالقػػ باختبػػار النمػػوذج هػػذا يقػػوـ 
 (كميهما أو) األرباح وتغيرات األرباح وبيف األسهـ

 بػػيف ةالعالقػػ ةدراسػػ فػػي اً اسػػتخدام النمػػاذج سػػ أو  مػػف العائػػدات ونمػػوذج السػػعر نمػػوذج يعتبػػر
 ةالقيمػػػ ةدراسػػػ فػػػي تسػػػتخدـ نمػػػاذج ةعػػػد هنػػػاؾ أف إال. ةالسػػػوقي والمغيػػػرات ةالمحاسػػػبي المتغيػػػرات
  .Felthma&Ohlson (1995) ونموذج Ohlson (1995) نموذج بينها ومف ،ةالمالئم

 : Fundamental Analysis Approach ياألساس التحميؿ مدخؿ 2-

 Intrinsic Values ةالحقيقيػ ةالقيمػ تحديػد إلػى عػاـ بشػكؿ ياألساسػ التحميػؿ مػدخؿ يهػدؼ 
إف التركيػػػز ]. 283ص،1997الهنػػػدي، [ الشػػػركة تصػػػدر  الػػػذي السػػػهـ ابهػػػ يبػػػاع أف يجػػػب التػػػي

عػػػف قيمتهػػػا ة ها السػػػوقيأسػػػعار التػػػي تنحػػػرؼ  األسػػػهـي فػػػي هػػػذا المػػػدخؿ هػػػو عمػػػى تحديػػػد األساسػػػ
التػػػي تزيػػػد  األسػػػهـوذلػػػؾ لغػػػرض شػػػرا   .Mispricing ذات الخمػػػؿ السػػػعري األسػػػهـ أوة الحقيقيػػػ

 . ةعف قيمتها السوقية التي تقؿ قيمتها الحقيقي األسهـ وبي ، ةعف قيمتها السوقية قيمتها الحقيقي

 ةالمالي القوائـ معمومات تحميؿ خالؿ مف المدخؿ هذا وفؽ يتـ لمسهـ ةالحقيقي ةالقيم تحديد إف
 أف يمكػف التػي المعمومػات ةوكاف ،شركةال فيه تعمؿ الذي بالقطاع ةالمتعمق المعمومات مف وغيرها
 حػػاؿ وفػي .]46ص ،2002 ،يوسػؼ[ ككػؿ االقتصػاد فػي مؤشػراتوال المتغيػرات تحميػؿ مػف تؤخػذ
 لألسػػهـ ةالحقيقيػػ سػعاراأل نفسػػها هػي السػػوؽ فػي ةتداولػػالم األسػػهـ أسػعار فػػاف كػؼ  سػػوؽ وجػود
 الماليػة األسػواؽ فػي خاصػة ،الفعمػي الواقػ  أف إال .ياألساسػ التحميؿ لمدخؿ دور يوجد ال بالتالي
 وهػذا شركةال عف ةتوافر الم المعمومات ةكاف فوري بشكؿ تعكس ال األسهـ أسعار أف يبي ف الناشئة،

 عػف المعمومػات ةكاف تعكس األسهـ أسعار بأف تفترض التي الكؼ  السوؽ ةفرضي م  ينسجـ ال
 . ياألساس التحميؿ مدخؿ ةأهمي مف يزيد وهذا .األسهـ هذ  تصدر التي شركةال

 الكػؼ  السػوؽ ةفرضػي ظػؿ في ياساألس التحميؿ لمدخؿ كبير دور وجود عدـ مف الرغـ عمى
 ةالقيمػػػ محػػػددات فهػػػـ فػػػي ةالمسػػػاعد خػػػالؿ مػػػف ياألساسػػػ التحميػػػؿ لمػػػدخؿ مهػػػـ دور هنالػػػؾ فػػػاف

Determinants of Value شػػركاتال لتمػػؾ ةبالنسػػب ةاالسػػترماري القػػرارات اتخػػاذ تسػػهؿ والتػػي 
 . [Kothari,2001, p171] ةالمالي راؽو األ سوؽ في أسهمها تداوؿ يتـ ال التي

 تتضمف معادالت استخداـ خالؿ مف ياألساس التحميؿ مدخؿ ظؿ في ةالممكي حقوؽ تقييـ يتـ
 شػركةلم ةالمسػتقبمي ةبالقيمػ التنبػؤ أو ةالحاليػ ةالقيم تفسير في تساعد أف يمكف التي المتغيرات كؿ

[Barth,2001,p19]. حيػػػػث مػػػػف ةالمالئمػػػػ ةالقيمػػػػ ومػػػػدخؿ ياألساسػػػػ التحميػػػػؿ مػػػػدخؿ ويتشػػػػابه 
 مػػػف يختمفػػاف المػػػدخميف أف إال ،ةالممكيػػ حقػػػوؽ تقيػػيـ مجػػاؿ فػػػي ةومعروفػػ ةمعينػػػ نمػػاذج اـاسػػتخد
 فػػي ةالمحاسػػبي وغيػػر ةالمحاسػػبي المعمومػػات اسػػتخداـ عمػػى ياألساسػػ التحميػػؿ مػػدخؿ تركيػػز حيػػث
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 بػػػيف ةالعالقػػػ ةدراسػػػ عمػػػى ةالمالئمػػػ ةالقيمػػػ مػػػدخؿ تركيػػػز مقابػػػؿ. شػػػركةلم ةالحقيقػػػ ةالقيمػػػ تقػػػدير
 . المعمومات لهذ  ةالمالئم ةالقيم لتحديد ةالمحاسبي والمتغيرات ةوقيالس المتغيرات

 التػي ةالماليػ األسواؽ مجاؿ في ةالمحاسبي الدراسات في ةالسابق والفرضيات المفاهيـ تأرر  لقد
 بػػػيف ةالعالقػػ ةدراسػػ عمػػى ركػػزت وقػػد ،الشػػامؿ الػػػدخؿ ومفهػػوـ عػػاـ بشػػكؿ الػػدخؿ مفهػػوـ تتناولػػ

 عمػػى ةالعالقػػ تمػػؾ ةدراسػػ فػػي أساسػػي بشػػكؿ واعتمػػدت. ةالسػػوقي متغيػػراتوال ةالمحاسػػبي المتغيػػرات
 اغنػػا  فػػي والفرضػػيات المفػػاهيـ تمػػؾ وسػػاهمت. ةالدراسػػ نتػػائج يػػدعـ تطبيقػػي دليػػؿ وجػػود اختبػػار
 . ةالدق مف ةجيد ةبدرج نتائجها تتسـ ةمحاسبي بدراسات المحاسبي الفكر

 مف الرغـ عمى لكفو  .ةالمحاسبي دبياتال في الدخؿ مفهـوب االهتماـ مدى يتبيف سبؽ مما
 ةفتػر  خػلؿ ( المفهػـو لهػذا اً إنعكاسػ الػدخؿ صػافي يعتبػر)  المحاسػبي الػدخؿ لعبػه الذي الدور
 لهػذ  ةالمسػتخدم لمجهػات شػركةال عػف معمومػات تقػديـ فػي المحاسػبي الفكر تاريخ مف ةطويم

 ةمقدر  حوؿ االنتقادات مف رلكثي تعرض المفهـو هذا أف إال ،المستثمريف وخصوصاً  المعمومات
 عمػى شػركةال ةقػدر  عػف المعمومػات مسػتخدـ لػدى ةواضػح ةصػور  تكويف عمى المحاسبي الدخؿ
 حػدث الػذي الكبيػر التغيػر أف الباحػث يػرى هنا. ةالمتاح الدخؿ مصادر جميع مف ،الدخؿ توليد
 فػي تطبيقػي دليػؿ عمػى االعتمػاد حيػث مػف ةالماليػ السواؽ مجاؿ في ةالمحاسبي الدراسات في
 الػدخؿ إفصاحات ةأهمي حوؿ ةبالموثوقي نتائجها تتسـ دراسات إعداد في ساهـ ،الدراسات هذ 

 ةبيئػ الدراسػات تمػؾ معظـ تتناول لقد .المعمومات إلى المستخدميف احتياجات ةتمبي في الشامؿ
 حػوؿ ةالناشػئ ةالماليػ السػواؽ بعػض في تركز الدراسات هذ  بعض .ةالمتطور  ةالمالي السواؽ
 ةأهميػ هػو بتناولػه البحػث هػذا سػيقـو ومػا .جوانبها بعض في الشامؿ الدخؿ إفصاحات ةأهمي
 بهػا تتمتع خصوصيات ضمف المعمومات إلى المستخدميف احتياجات ةتمبي في فصاحاتاإل هذ 

 . عاـ بشكؿ ةالناشئ ةالمالي السواؽ
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 الثاني المبحث

 ةالناشئ ةالمالي السواؽ في الشامؿ الدخؿ عف اتإفصاح إلى المستخدميف احتياجات

  ةالناشئة المالي السواؽمفهـو اًل: أو 

 ،االدخػػار مسػتويات ضػػعؼ وبالتػالي الػػدخؿ مسػتوى بضػعؼ عػػاـ بشػكؿ ةالناميػػ البمػداف تتميػز
 .ةالدوليػػ ةالماليػػ المؤسسػػات مػػف االقتػػراض فػػي ةصػػعوب إلػػى أدى الػػدوؿ هػػذ  اقتصػػاديات ضػػعؼ
 وتشػجي  ةجهػ مػف ةالوطنيػ المدخرات تجمي  إلى أدى البمداف هذ  في ةالمالي األسواؽ ظهور لكف
 واألمػواؿ ةالوطنيػ المػدخرات تجميػ  بعػد .أخػرى ةجهػ مػف األجانػب المسترمريف مف األمواؿ ةحرك

 فػاف لػذلؾ ةونتيجػ .ةالمناسػب ةاالسػترماري القنػوات إلػى ؿواألمػوا المدخرات هذ  تحويؿ يتـ ةاألجنبي
  .ةاالقتصادي ةالتنمي ةعممي دف  في فعاؿ دور األسواؽ لهذ 

 مف الكرير اهتماـ محور ،ظهورها ةبداي منذو  النامية، الدوؿ في خاصة ةالمالي األسواؽ شكمت
 الػػػػػدولي المسػػػػػتوى عمػػػػػى ةالماليػػػػػ األسػػػػػواؽ يفػػػػػ والمتعػػػػػامميف االقتصػػػػػادي المجػػػػػاؿ فػػػػػي البػػػػػاحريف

  لتصنيفها معايير ووض  ،خصائصها وتحديد ،تعريفها اجؿ مف وذلؾ ،ةالدولي ةالمالي والمؤسسات
 ذلػؾ إلػى ةإضػاف. ةالدوليػ األمواؿ رؤوس لجذب كقطب تمرمها أصبحت التي ةالبالغ ةلألهمي نظرا
 عمػػى هػػاأرر و  ةيػػالمال المعمومػػات موضػػوع تتناولػػ التػػي ةالمحاسػػبي األبحػػاث مػػف العديػػد هنػػاؾ فػػاف

 . األسواؽ هذ  ظؿ في مستخدميها

 ةالمالي السواؽ ةأهمي 1-

 المالية األسواؽ تطور وارتبط. الرأسمالية االقتصاديات في هامة مكانة المالية األسواؽ تحتؿ
 األسواؽ وتعكس. العالـ دوؿ معظـ به مرت الذي االقتصادية القطاعات مختمؼ في بالتطور
 اقتصاديات في الضعؼ أو االقتصادي التطور مدى تحدد فهي لمدولة صادياالقت الواق  المالية
 تحقيؽ في تمعبه الذي الدور خالؿ مف أساسي بشكؿ المالية األسواؽ أهمية تتجمى .الدوؿ
  .السوؽ في لمستخدميها المعمومات تقديـ في والشفافية الرقابة مف مستوى

 الذي اإلطار" بأنها التميمي عرفها حيث ةماليال لألسواؽ ةالمختمف التعريفات مف العديد هناؾ
 لغرض ألمواؿ ةبحاج التي العجز ووحدات باالسترمار ترغب التي ةالمدخر  الوحدات بيف يجم 

 ،التميمي[" ةفعال اتصاؿ قنوات توافر شرط السوؽ في ةعامم ةمتخصص فئات عبر ،االسترمار
 مف يتـ الذي والفني التنظيمي ؿالمجا" بأنها Mishkin عرفها كما ،110]ص ،2004 ،وسالـ
 عجزاً  تعاني التي الوحدات إلى األمواؿ في فائض لديها التي الوحدات مف األمواؿ تحويؿ خالله
 بموجبه يتـ نظاـ عف ةعبار  بأنها" خضر أيضاً  اوعرفه .[Mishkin,2001,p3]" األمواؿ في

 يمكنهـ إذ ،معيف مالي ألصؿ وأ ةالمالي راؽو األ مف معيف لنوع والمشتريف البائعيف بيف الجم 
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 داخؿ إما ،المجاؿ هذا في ةالعامم والشركات ةالسماسر  طريؽ عف والشرا  البي  عمميات إتماـ
لألسواؽ . ]3ص ،2004 ،خضر[ "ةالفعال االتصاؿ ووسائؿ شبكات استخداـب خارجه أو السوؽ
 :يمي بما األسواؽ لهذ  ةاألساسي الوظائؼ إجماؿ يمكفو  ،هاـ في االقتصاد الوطني دورٌ  ةالمالي

 -A االدخارات تجمي Loanable Funds :االسترمارات ةبتنمي المالية األوراؽ أسواؽ تقوـ 
 تعػاني التػي الوحػدات إلػى األمػواؿ فػي فػائض تمتمػؾ التػي الوحػدات مف األمواؿ تحويؿ خالؿ مف
 :هذ  التحويؿ ةعممي( 1) رقـ الشكؿ يبيف .األمواؿ في عجز مف

 واالستثمار االدخار عف ةالناشئ المواؿ تدفقات (1) رقـ الشكؿ

 
 Finance Direct مباشر تمويؿ                             

 

 

 
 

                             Funds                         Funds 
 المواؿ                        المواؿ                            

 

 

 

 

 
 Funds لمواؿا                                                                   Fundsالمواؿ

 
 Finance Indirectمباشر غير تمويؿ                                 

 [Mishkin,2001,p21] (1) رقـ الشكؿ مصدر

 العائلي القطاع 1-

House Holds 

 عمالاأل ش كة 2-

Business Firms 

 ييالحكو القطاع 3-

Government 

 األجانب 4-

Foreigners 

 األعمال ش كة 1-
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 الحكومي القطاع 2-
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 العائلي القطاع 3-
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 األجانب 4-
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 المالية األسواق

Financial 

Markets 

 الماليون الوسطاء
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Intermediaries 
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-Bةلمرػػرو  مخػػزف Wealth Storage :وتتميػػز ةبػػالررو  االحتفػػاظ أشػػكؿ مػػف شػػكؿ النقػػود تعتبػػر 
 ألسػػباب وذلػػؾ ةبػػالررو  االحتفػػاظ أشػػكاؿ أفضػػؿ تعتبػػر ال النقػػود ولكػػف ،ةالتامػػ ةالسػػيول ةبصػػف
 االسػػػػترمار خػػػػالؿ مػػػػف ةلمرػػػػرو  مخػػػػزف دور ةالماليػػػػ األسػػػػواؽ تمعػػػػب .التضػػػػخـ أهمهػػػػا ةمتعػػػػدد
  االسترمار عمى عائداً  تضمف التي ةالمالي راؽو باأل

-C وذلػؾ لمبمػداف ةاالقتصػادي ةالحالػ عػف مؤشرا ةالمالي األسواؽ تعتبر: ةاالقتصادي ةلمحال مؤشر 
 يمكػػف بالتػػالي .الػػزمف مػػف ةفتػػر  خػػالؿ ةالماليػػ األسػػواؽ فػػي سػػعاراأل تقمبػػات ةدراسػػ خػػالؿ مػػف
 ،2002 ،وقريػػػػػاقص ،حنفػػػػػي [ إخفاقهػػػػػا ومػػػػػدى المشػػػػػروعات بعػػػػػض نجػػػػػاح مسػػػػػتوى حديػػػػػدت

  273]ص

-D ةالسيول توفير Liquidity :إلػى ةالماليػ راؽو األ فػي االسترمار خالؿ مف المسترمريف يهدؼ 
 التػػي ةالماليػػ راؽو األ لتحويػػؿ ةفرصػػ لممسػػترمريف ةالماليػػ السػػوؽ فرتػػو و  ،عائػػد عمػػى الحصػػوؿ
 ةالماليػ األسػواؽ فػاف بالتػالي. ةمنخفضػ تحويػؿ ةبتكمفػ وذلػؾ ةسيول إلى فيها أموالهـ استرمروا

 وذلػػؾ ةسػػيول إلػػى االسػػترمارات تحويػػؿ ةفرصػػ إلػػى ةإضػػاف العائػػد عمػػى الحصػػوؿ ةفرصػػ فرتػػو 
  واحد آف في ةمنخفض ةبتكمف

-E ؽراو األ سػػوؽ فػػي والشػػرا  البيػػ  ةعمميػػ إف: ةالماليػػ راؽو األ أسػػعار تحديػػد فػػي ةالعدالػػ تحقيػػؽ 
 تعمػؿ التػي ةاآلليػ خػالؿ مػف وذلػؾ ،ةالماليػ راؽو لػأل الحقيقػي السػعر تحديػد فػي تسػاهـ ةالمالي
 ةالمدرجػ شػركاتال عػف المعمومػات تػوفير ظػؿ فػي يتحقػؽ أف يجػب وهػذا. ةالماليػ السوؽ فيها
  السوؽ في ةالسماسر  عمؿ خالؿ مف أيضاً و  ،السوؽ في

-F ةعمميػ إتمػاـ فػي هاماً  دوراً  ةالمالي راؽو األ اؽأسو  تمعب: ةالخصخص في ةالمالي راؽو األ دور 
 األسػػػػػواؽ هػػػػػذ  وتعميػػػػػؽ توسػػػػػي  فػػػػػي ةالخصخصػػػػػ بػػػػػرامج تسػػػػػهـ كمػػػػػا ،بنجػػػػػاح ةالخصخصػػػػػ

 ةالخصخصػػ ةعمميػ نجػاح فػي ةالماليػػ األسػواؽ دور توضػي  يمكػف .12]ص ،2004،خضػر[
 :وهي ةأساسي نقاط ةعد إلى التطرؽ خالؿ مف

 لمختمػػػؼ ةالحقيقيػػػ سػػػعاراأل تقػػػدير فػػػي يسػػػاعد ةعاليػػػ ةبكفػػػا  تتميػػػز ةماليػػػ أسػػػواؽ وجػػػود إف -
  العاـ القطاع ةتصفي سياؽ في العاـ القطاع شركات أصوؿ

 لمشػػرعات األمػػواؿ تػػوفير فػػي يسػػاعد بمػػا ةالماليػػ راؽو بػػاأل تػػداوؿالو  االكتتػػاب ةإمكانيػػ تػػوفير -
  الخاص القطاع

 .ةالمالي السوؽ في ةالمشارك لألطراؼ ةالشفافي توفير -
 ظػػػروؼ بػػػاختالؼ الػػػدوؿ اقتصػػػاديات فػػػي ةالماليػػػ األسػػػواؽ تمعبػػػه الػػػذي الػػػدور ةأهميػػػ تختمػػػؼ

 حيػث مػف تختمػؼ ةبيئػ ضػمف تعمؿ التي ةالناشئ ةالمالي األسواؽف .ةالمالي األسواؽ وخصوصيات
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 بػه تقػوـ الػذي نفسػه الػدور تػؤدي أف يمكنهػا ال ،ةالمتطػور  ةالماليػ األسػواؽ ةبيئػ عػف خصوصياتها
 حيػػث ومػػف ،(أجنبيػػة أو محميػػة) المسػػترمرة األمػػواؿ مصػػادر حيػػث مػػف سػػوا  ،ةالمتطػػور  األسػػواؽ

 فػػي أو ةالماليػػ راؽو األ أسػػعار تحديػػد فػػي ةالعدالػػ رافتػػو  حيػػث مػػف أو ،liquidity ةالسػػيول رافتػػو 
  .المالي السوؽ وجود مف المرجوة األهداؼ بموغ حيث مف وبالتالي ،ةالخصخص ةعممي

  تطورها ومراحؿ ةئالناش ةالمالي السواؽ تعريؼ 2-

 تطػػػػوير فػػػػي الكبيػػػػر رػػػػراأل المػػػػالي المجػػػػاؿ فػػػػي وخصوصػػػػاً  Globalization ةلمعولمػػػػ كػػػػاف
 ربػػػط فػػػي سػػػاهمتف. ةدوليػػػ أـ ةمحميػػػ األسػػػواؽ هػػػذ  كانػػػت سػػػوا  ،عػػػاـ بشػػػكؿ ،ةالماليػػػ األسػػػواؽ
 ةاشػػئالن ةالماليػػ األسػػواؽ ظهػػور إلػػى أدى مػػا ،ةالعالميػػ ةالماليػػ األسػػواؽب ةالمحميػػ ةالماليػػ األسػػواؽ
 وذلػػػؾ ،تطػػػوراً  أقػػػؿّ  دوؿٍ  فػػػي أمػػػوالهـ اسػػػترمار فػػػي( األجانػػػب) سػػػترمريفالم مػػػف فئػػػة ةرغبػػػل تمبيػػػة

 بعػػض إلػػى كبيػػر بشػػكؿ األمػػواؿ تتػػدفق بػػذلؾ .لممسػػترمريف الػػدوؿ تمػػؾ توفرهػػا مزايػػا مػػف ةلالسػػتفاد
 . ةالنامي الدوؿ

 :يمي ما إلى اإلشارة مف بد ال أنه الباحث يرى هنا

A- إمػػػػا مسػػػػترمروف هػػػػـ الناشػػػػئة األسػػػػواؽ فػػػػي أمػػػػوالهـ يوظفػػػػوف الػػػػذيف المسػػػػترمريف إف 
 وأهػػػػدافها خصوصػػػػياتها الفئتػػػػيف هػػػػاتيف مػػػػف لكػػػػؿ أف شػػػػؾ وال. أجانػػػػب أو محميػػػػوف
 متناسػبة عوائػد تحقيػؽ هػو اسػترمار أي مػف العػاـ الهػدؼ أف رغػـ ،المختمفة ورغباتها

 وهػػـ لمػوطف ا االنتمػ شػػعور األقػؿ عمػى لػػديهـ المحميػوف ثمروفتالمسػػ. مخػاطر  مػ 
 وتنظيميػػة تشػػريعية خصوصػػا) واجتماعيػػة اقتصػػادية ظروفػػا يتحممػػوف ذلػػؾ سػػبيؿ فػػي

 .األجنبػػػي المسػػػترمر يتحممػػػه ال مػػػا وهػػػذا .السػػػترماراتهـ قاسػػػية تكػػػوف قػػػد (وسياسػػػية
 التػػػػي الػػػػبالد مصػػػػال  مػػػػ  مصػػػػالحهـ تتعػػػػارض أف يمكػػػػف الجانػػػػ  المسػػػػتثمروفف

 األمػػواؿ إلػػى الحاجػػة شػػدة بػػيف الصػػراع أينشػػ الحػػاؿ هػػذ  فػػي. فيهػػا أمػػوالهـ يوظفػػوف
 فػػػػرض عمػػػػى األجنبػػػػي المػػػػاؿ رأس قػػػػدرة وبػػػػيف ،جهػػػػة مػػػػف المستضػػػػيفة الدولػػػػة لػػػػدى

 الدولة فرهاتو  التي والتنظيمية التشريعية الظروؼ عمى نعكسي الصراع هذا. شروطه
  األجنبي لالسترمار

B-  بػػيف خاصػة نهـ،بيػػ فيمػا تفػػاوتت أف يمكػف أنفسػػهـ األجانػب المسػػترمريف مصػال  إف 
( الماليػػة راؽو األ تػػداوؿ سػػوؽ عبػػر تػػتـ) مباشػػرة غيػػر اسػػترمارات فػػي المسػػترمريف فئػػة
 هػػذ . (BOT الػػػ مشػػاري  فػػي كمػػا) ةالمباشػػر  اتاالسػػترمار  أصػػحاب المسػػترمريف فئػػةو 

 فػػي. عالقاتػػه وتػػنظـ االسػػترمار طبيعػػة تحكػػـ الدولػػة مػػ  خاصػػة عقػػود تربطهػػا الفئػػة
 شػػرةالمبا مصػػالحها حسػػب تتصػػرؼ وهػػي عقػػد أي يربطهػػا ال لػػىو األ الفئػػة أف حػػيف
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 التػػػي العامػػػة الظػػػروؼ إطػػػار فػػػي تتصػػػرؼ كمػػػا. الدولػػػة مصػػػال  عػػػف النظػػػر بغػػػض
 المباشػػػػػػػرة غيػػػػػػػر ةاألجنبيػػػػػػػ ولالسػػػػػػػترمارات بعمومهػػػػػػػا لالسػػػػػػػترمارات الدولػػػػػػػة فرهػػػػػػػاتو 

 بخصوصيتها
C- الخاصػة احتياجاتهػا الهػ خصوصػياتها وبحسػب اعػال  الػواردة الفئػات مػف فئة كؿ إف 

 االسػػػػترمارات ففػػػػي. الشػػػػامؿ الػػػػدخؿ عػػػػف المعمومػػػػات ذلػػػػؾ فػػػػي بمػػػػا المعمومػػػػات إلػػػػى
 عػػف معمومػات إلػػى شػديدة الحاجػػة تظهػر ال أجنبيػػة، أـ محميػة كانػػت سػوا  المباشػرة،
ذا. المباشرة غير لالسترمارات أهمية ذات هي بينما. الشامؿ الدخؿ  المسػترمر كػاف وا 
  الشامؿ الدخؿ معرفة إلى شدأ حاجته كانت أجنبيا المباشر غير

 Less Economically Developed "اً اقتصادي تطوراً  القؿ الدوؿ" مصطم  استخدـ شاع

Countries (LEDCs)  تقػػدماً  أقػػؿ أسػػواؽ أنهػػا عمػػى تصػػنيفها تػػـ التػػي األسػػواؽ إلػػى ةلإشػػار 
 ةالمتحد والياتال في ةالمتقدم األسواؽ عف األسواؽ هذ  زتميّ  ،ةموضوعي مقاييس عمى باالعتماد
 لتحقيػؽ ةكبيػر  ةإمكانيػ األسػواؽ هػذ  تػوفر أف المتوقػ  مػف وكػاف .والياباف ةالغربي ةربأو و  ةاألمريكي
 لكػػف .ةمتنوعػ مخػاطر عمػػى نفسػه الوقػت فػي يحتػػوي األسػواؽ هػذ  فػػي االسػترمار أف غيػر .الػرب 
 أف يضػمف مػا ؾهنػا يكف لـ أنه بمعنى ،مناسبٍ  غير كاف المصطم  هذا أف ىرأ الباحريف بعض
 More تقػػػػدماً  أكرػػػػػر دوؿ إلػػػػى تتحػػػػوؿ سػػػػػوؼ Less Developed تقػػػػػدماً  األقػػػػؿ الػػػػدوؿ

Developed ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽمصػػطم   فظهػػر Emerging Markets  (EM) 

(www. Wikipedia. com  ) 

 خػػػالؿ مػػػف ةناشػػػئال األسػػػواؽ مصػػػطم  ابتكػػػار الماضػػػي القػػػرف مػػػف الرمانينيػػػات ةمرحمػػػ شػػهدت
 World الػػدولي والبنػؾ International Monetary Fund( IMF) الػػدولي النقػػد صػندوؽ

Bank البمػػػػداف اقتصػػػػاديات أدا  لوصػػػػؼ وذلػػػػؾ [Knab,2008,p64]. األسػػػػواؽ هػػػػذ  وشػػػػهدت 
 أي .الػدوؿ بػاقي عػف ميزتهػا يالت لديها، االقتصادي النمو مستويات تطور خالؿ مف كبيراً  تطوراً 
 ةانتقاليػ ةبمرحمػ تمػر التػي لمػدوؿ ةالماليػ األسػواؽ عمى يطمؽ ةالناشئ ةالمالي األسواؽ مصطم  أف
 ةالحديرػػػ ةالصػػػناعي الػػدوؿ وبةةة ه Least Developing Countries نمػػػواً  األقػػؿ الػػػدوؿ بػػيف

Newly Industrialized Countries. البػاحريف بعػض قبػؿ مػف المصػطم  هػذا اسػتخداـ تػـ 
 عمػى ةوكأمرم ،Emerging Economies ةالناشئ االقتصاديات إلى ةشار لإ أحياناً  االقتصادييف

ة الماليػ األسػواؽتميػزت  .(ماليزيػا ،المكسػيؾ ،الصػيف ،كونػغ هونغ ،الهند ،البرازيؿ: )األسواؽ هذ 
وذلػػػؾ بسػػػبب العديػػػد مػػػف  ،إليهػػػا األجانػػػبعمػػػى جػػػذب المسػػػترمريف ة منػػػذ ظهورهػػػا بالقػػػدر ة الناشػػػئ

ة المصػػنف األسػػواؽة مػػف المتوقػػ  أف أغمبيػػو  .األسػػواؽفػػي هػػذ   تػػوافرالتػػي تة يجابيػػالخصػػائص اإل

http://www.wikipedia.com/
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ة فكػؿ سػوؽ ماليػ، ةالمتقدمػ األسػواؽستدخؿ في المستقبؿ ضػمف إطػار ة ناشئة حاليًا كأسواؽ مالي
 org. IFC. www .تطورهاة النشو  في بداية مرت بمرحم

 األسػواؽ ةمرحمػ إلػى لتصػؿ ةالماليػ األسػواؽ بها تمر التي المراحؿ (2 رقـ) التالي الشكؿ يبيف
 . ةالمتقدم ةالمالي

 

 خانًبني األصىاق رطىر ي احم: (2) رلى انشكم

 

 
 [Schouwstra,2009,p4] (2) رقـ الشكؿ مصدر

 فالمقصػػود ،ةالناشػئ األسػواؽ مصػطم  اسػتخداـب تتعمػؽ ةهامػػ مسػألة إلػى اإلشػارة مػف البػد هنػا
 طويػؿ وقػت منػذ تأسسػت ماليػة أسػواؽ فهنػاؾ .تطورهػا مسػتوى بػؿ السػوؽ ةنشػأ ةحدارػ لػيس بذلؾ
 دولة في الموجود السوؽ هو الناش  السوؽ فاف وعميه. ةالناشئ األسواؽ إطار تحت تندرج ولكنها
ذا. والنمو التنظيـ مف متقدمة مرحمة وبمغ حديرة، صناعية أو نامية  أي االنشا  دقي السوؽ كاف وا 
 عمومػػا ناميػػة دولػػة فػػي حػػديرا انشػػاؤ  تػػـ سػػوؽ فهػػو ،الناشػػ  السػػوؽ خصػػائص بكامػػؿ يتمتػػ  لػػـ

 وآخػر ناشػ  سػوؽ بػيف الفصػؿ أي المسػألة، هذ (. أخرى كسوؽ) حديرة صناعية دولة في وحتى

 المتطو ة المالية األسواق

Developed Markets 

 الحاديثة الصناعية لادولا في المالية األسواق

Newly Industrialized Countries 

Financial Markets 

 النامية األسواق/ الناشئة المالية األسواق

Developing Markets/ Emerging Markets 

 نموا   األقل للادول المالية األسواق

Least Developing Countries Financial 

Markets 
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 مػػػف تخمػػػو ال السػػػوؽ، فيهػػػا تأسػػػس التػػػي الحديرػػػة الصػػػناعية أو الناشػػػئة الدولػػػة وبػػػيف االنشػػػا  قيػػد
 عمػػى التعػػرؼ فػػي تسػػاعد أف يمكػػف عديػػدة مشػػتركة خصػػائص فػػأف ذلػػؾ مػػ  ولكػػف. التعقيػػد بعػػض
 .منهما كؿ

 :منها ،ةالناشئ ةالمالي األسواؽ عمى أطمقت التي التعريفات مف العديد هناؾ

 High Returns ةالمرتفعػ بالعوائػػد ةعػاد تتميػػز ،ةناميػػ بمػداف فػػي ةموجػودال األسػػواؽ ةمجموعػ -
 مػػف األجانػػب لممسػػترمريف ةبالنسػػب منافعهػػا بتنػػوع تتميػػز كمػػا ،(ةمرتفعػػ) شػػديدة أسػػعار تقمبػػاتوب

 [Barry et al,1998,p72] المتقدمة الدوؿ

 هػػذا فػػي تقػػدماً  تحقػػؽ ولكنهػػا ،جيػػد بشػػكؿ وماليػػاً  اقتصػػادياً  مهّيػػأة غيػػر أسػػواؽ عػػف ةعبػػار  هػػي -
 [Aizenman,2005,p1] االتجا 

 بػػػيف مػػػا اقتصػػػادها دخػػػؿ يتػػػراوح التػػػي الػػػدوؿ صػػػؼلو  ةعػػػاد يسػػػتخدـ الناشػػػئة السػػػوؽ مصػػػطم  -
 قػػوي بشػػكؿ تواصػػؿ والتػػي ،Low-to-middle-income Countries والمتوسػػط المػػنخفض

 التػػػػاـ االنػػػػدماج مػػػػف ومزيػػػػداً  ،والسياسػػػػي االقتصػػػػادي المجػػػػاؿ فػػػػي الجػػػػوهري اإلصػػػػالح ةعمميػػػػ
 [ERNST & YOUNG,2007,P2] العالمي باالقتصاد

 إلػػى التحػػوؿ ةمرحمػػ فػػي ةناميػػ دوؿ إلػػى وتنتمػػي ،تقػػدما األكرػػر الػػدوؿ خػػارج توجػػد التػػي األسػػواؽ -
 لألسػػهـ ةالسػػوقي ةالقيمػػ فػػي ةالكبيػػر  ةالزيػػاد هػػو األسػػواؽ هػػذ  بػػه تتميػػز مػػا وأهػػـ ،السػػوؽ اقتصػػاد
 45-44]ص ،2004 ،زيطاري [ةالجديد اإلصدارات حجـ تزايد إلى باإلضافة

 ةالدوليػ التمويػؿ ةوشػرك ،Standard & Poors (S&p) ةمؤسسػ( Indices) مؤشػرات حسب -
International Finance Corporations (IFC)، عنػػدما "ةناشػػئ" تكػػوف السػػوؽ فػػاف 

 [DSF,2011,p3]:التالييف المعياريف أحد فيها تحقؽي

 مػػػػنخفض دخػػػػؿ ذو اقتصػػػػاد أنػػػػه عمػػػػى مصػػػػنؼ اقتصػػػػاد فػػػػي األسػػػػواؽ هػػػػذ  تواجػػػػدت إذا 
Low، متوسػػػط أو middle،  الػػػدولي البنػػػؾ حسػػػب محػػػدد هػػػو كمػػػاو World Bank 

 القػػػومي النػػػاتج تقسػػػيـ عمػػػى المعتمػػػد الػػػدولي لمبنػػػؾ ياألساسػػػ التصػػػنيؼ معيػػػار حسػػػب)
 GNP per -األفػػراد عػػدد عمػػى Gross National Product (GNP)اإلجمػػالي

capita)   
 منخفضاا   لالستثمار القابل مال رأس يكػوف أن  Low capital  Investment  ةرنامقا 

  Gross Domestic Product (GDP) اإلجمالً المحلً بالناتج
 ةواحػد تنػاوؿ بعضػها أف يتبيف ،ةالناشئ ةالمالي لألسواؽ ةالسابق التعاريؼ استعراض خالؿ مف

 الػػػػدوؿ إطػػػػار تحػػػػت تنػػػػدرج ال التػػػػي الػػػػدوؿ مػػػػف ةمجموعػػػػ بػػػػيف ةالمشػػػػترك الخػػػػواص مػػػػف أكرػػػػر أو
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 االنفتػػػاح ةبعمميػػػ زوتتمّيػػػ ،هااقتصػػػاديات فػػػي سػػػري  نمػػػو معػػػدؿ تحقػػػؽ الػػػدوؿ هػػػذ  لكػػػف ،ةالمتقدمػػػ
 هػػػػذ  ولكػػػف ،األسػػػػواؽ لهػػػذ  ودقيػػػػؽ موحػػػد تعريػػػؼ إيجػػػػاد يمكػػػف ال عمومػػػػا .والمػػػالي االقتصػػػادي
 باسػػػػتقرار تتميػػػػز التػػػػي ةالناميػػػػ البمػػػػداف فػػػػي الموجػػػػود ةالماليػػػػ األسػػػػواؽ إلػػػػى ةعػػػػاد تشػػػػير األسػػػػواؽ
 بػػد وال .السػػوؽ اقتصػػاد باتجػػا  إقتصػػادياتها بنػػا  ةاعػػادب وتقػػوـ ،نػػاميمت واقتصػػاد نسػػبي اقتصػػادي

    أهمهػػا مػػف ناشػئة أنهػػا عمػى األسػػواؽ بتصػنيؼ تقػػوـ دوليػة جهػػات عػدة هنػػاؾ أف إلػى اإلشػػارة مػف
 مورغػػاف مؤشػػر داوجػػونز، مؤشػػر ،Standarad&poors مؤشػػر ،IFC الدوليػػة التمويػػؿ شػركة) 

  (.The Economist مجمة الناشئة، المالية لألسواؽ ستانمي

 أساسييف معياريف عمى االعتماد يتـ نهفا ،ةالناشئ ةالمالي األسواؽ اتريفتع اختالؼ مف بالرغـ
 فػػي أـ ةالمتقدمػ الػدوؿ فػي سػوا  ،ةالماليػ األسػواؽ مػف غيرهػا عػف ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ لتمييػز
 األكرػر مػاه المعيػاريف هػذيف. ةناشػئ أنهػا عمػى ةالمالي أسواقها وصؼ يمكف ال التي ةالنامي الدوؿ

 القػومي النػاتج توزيػ  عمػى ذكػر  سػبؽ كمػا ؿو األ المعيػار يعتمػد .هذ  التمييز ةعممي في ااستخدام
 عمػػػى الرػػػاني ويعتمػػػد .(GNP per Capita) ةالدولػػػ فػػػي األفػػػراد عػػػدد عمػػػى GNP اإلجمػػالي
 نشػػاطاتها فػػي التعقيػػد ةودرجػػ ،السػػوؽ حجػػـ حيػػث مػػف النمػػو فػػي نفسػػها ةالماليػػ السػػوؽ اسػػتمرار

  .المتداولة األسهـ قيمة في المضطرد االرتفاع إلى إلضافةبا

 رؤوس تدفقت 1980 عاـ قبؿ أنه يالحظ ،األسواؽ بهذ  األجانب المسترمريف الهتماـ ةبالنسب
 ةبالنسػػػب ةتػػػوافر الم ةالماليػػػ والمنتجػػػات الخػػػدمات ةقمػػػ بسػػػبب وذلػػػؾ ،األسػػػواؽ هػػػذ  إلػػػى ةقميمػػػ أمػػػواؿ

 عػاـ فػي .األسػواؽ هػذ  فػي Volatility والتذبػذب المخػاطر بسػبب وكذلؾ ،األجانب لممسترمريف
. ةالناشػػػئ ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي يتزايػػػد ةالخاصػػػ ةالماليػػػ راؽو األ فظامحػػػ فػػػي االسػػػترمار بػػػدأ 1981
 روالتحػػػػػر  ةالخصخصػػػػػ سياسػػػػػات أدت ،الماضػػػػػي القػػػػػرف تسػػػػػعينيات مػػػػػف ؿو األ النصػػػػػؼ وخػػػػػالؿ

 راؽو األ ةمجموعػ توسػي  إلى ةالناشئ ةلماليا األسواؽ بمداف مف العديد في حدرت التي االقتصادي
 المحػػػافظ صػػافي وصػػػؿف ؛األسػػواؽ هػػذ  فػػػي األجانػػب لممسػػػترمريف ةفر االمتػػو  Securities ةالماليػػ

 113 بمبمػغ 1994 عػاـ فػي ةالػذرو  إلػى األسػواؽ تمػؾ إلػى الداخمػة Net Portfolio ةاالسػترماري
 االنتشػار ةواسػع ةالماليػ لالضطرابات ةجنتي ةالتالي السنوات في حاد بشكؿ لتنخفض .دوالر مميار
 الػػػػػػ ةعممػ النخفػاض ةنتيجػ بػدأت التي Tequila Effects بسبب) األسواؽ هذ  عمى تأرر  التي

peso ةالمكسيكي). [DSF,2011,P1] 

 Frontier ةالحدوديػػ األسػػواؽب يعػػرؼ مػػا أيضػػاً  هنػػاؾ ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ جانػػب إلػػى

markets، خػرىاأل األسواؽ مف ةوفر  أقؿ ةعاد المعمومات فيها تكوف. نسبيا ةصغير  أسواؽ وهي 
 ةمفتوحػ تكػوف قػد أنهػا ولػو ،لالسترمارات ةجاذب غير أسواقا تعتبر أنها كما .S&p مؤشر بحسب
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 ،2006 ،رشػػػيد [ .ولبنػػػاف تػػونس نجػػػد األسػػواؽ لهػػػذ  ةالمنتميػػػ ةالعربيػػ الػػػدوؿ بػػيف مػػػف .لألجانػػب
 162]ص
  ةالناشئة اليالم السواؽعوامؿ نمو 3-

 مػف ةمجموعػ إلػى ةالناشػئ ةالماليػ األسواؽ عرفته الذي السري  النمو االقتصادييف بعض يرج 
 :العوامؿ لهذ  موجز شرح يمي وفيما ،العوامؿ

-Aإلػػػى ةاألجنبيػػػ األمػػػواؿ رؤوس تػػػدفؽ فػػػي هامػػػاً  سػػػبباً  العوامػػػؿ هػػػذ  تعػػػد: ةالخارجيػػػ العوامػػػؿ 
 113,116]ص ،2003 ،صقر[: في العوامؿ هذ  وتتمرؿ ،ةالناشئ ةالمالي األسواؽ

 ةفائػػػد معػػػدالت انخفػػػاض حفػػػز فقػػػد ،ةالدوليػػػ ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي ةالفائػػػد أسػػػعار انخفػػػاض -
 الػدوؿ فػي المسػترمريف 1992 عػاـ فػي %9 .2 إلػى 1989 عػاـ في %8 .9 مف ةالفدرالي البنوؾ

 متػػاح مرتفػػ  بعائػػد تتمتػػ  يالتػػ ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ فػػي االسػػترمار عمػػى ةالمتقدمػػ ةالصػػناعي
  والسندات األسهـ في لالسترمارات

 ةبدايػػ فػػي ةالصػػناعي الػػدوؿ شػػهدته التػػي األمػػواؿ عمػػى الطمػػب وضػػعؼ االقتصػػادي الركػػود -
 الطػاب  ذوي األجانػب المسػترمريف تنوي  في ةالرغب إلى باإلضافة .الماضي القرف مف التسعينيات
  ةالمالي راؽو األ ةلمحفظ (التأميف توشركا ،المعاشات صناديؽ مرؿ) المؤسسي

-B الػػدوؿ مػػف العديػػد انتهجتهػػا التػػي باإلصػػالحات ةالداخميػػ العوامػػؿ تتمرػػؿ: ةالداخميػػ العوامػػؿ 
 ةالماليػػ األسػػواؽ إلػػى ةالمتقدمػػ الػػدوؿ مختمػػؼ مػػف االسػػترمارات جػػذب فػػي سػػاهمت والتػػي ةالناميػػ
 توسػػي  وأهمهػػا ةاالقتصػػادي اعػػاتالقط ومختمػػؼ المػػالي المجػػاؿ اإلصػػالحات هػػذ  تشػػمؿ. ةالناشػػئ
  االقتصادي النشاط في الخاص القطاع دور

  ةالناشئة المالي السواؽخصائص ثانيًا: 

 األسػػواؽ هػػذ  أف إال ،نسػػبي بشػػكؿ بينهػػا فيمػػا ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ تبػػايف مػػف الػػرغـ عمػػى
 الخصػػائص هػػذ  إيجػػاز يمكػػف  ،خػػرىاأل ةالماليػػ األسػػواؽ عػػف تميزهػػا خصػػائص ةبمجموعػػ تشػػترؾ
 :يمي فيما

 فػػي ةالماليػػ األسػػواؽ عػػف ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ تختمػػؼ: Market Size السػػوؽ حجػػـ1- 
 وحجػػػـ ،ةجهػػ مػػف هاقتصػػػادياتال اإلجمػػالي الحجػػـ حيػػػث مػػف ةلحدوديػػا األسػػػواؽو  ةالمتقدمػػ الػػدوؿ
 السػػوؽ حجػػـ قيػػاس يػػتـ امػػ غالبػػاً  .[DSF,2011,P2] ككػػؿ هاقتصػػادياتال ةبالنسػػب ةالماليػػ السػػوؽ
 :هما مؤشريف، خالؿ مف
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-A السػػػػوؽ فػػػػي تػػػػداوؿال عمميػػػػات فػػػػي الموظفػػػػة األمػػػػواؿ أي الرسػػػػممة، مؤشػػػػر Market 

Capitalization :حجػػـ فػػي اً ارتفاعػػ الماضػي العقػػد خػػالؿ ةالناشػػئ ةالماليػ األسػػواؽ شػػهدت لقػد 
 Global العالمي السوؽ في الموظفة األمواؿ في مساهمتها أف إال ،السوؽ في الموظفة األمواؿ

Market Capitalization ذلؾ يوض  التالي الشكؿ .ةالمتطور  األسواؽ ةمساهم مف أقؿ تبقى 
 (2012 عاـ تخص الشكؿ في الواردة البيانات) 

 ةالعالمي السوؽ ةرسمم في ةالناشئ ةالمالي السواؽ ةمساهم ةنسب: (3) رقـ الشكؿ

 
 www.factset.com(: 3) الشكؿ مصدر

 %56 ةنسػب أف فيػه ُيالحػظ .ةوناشػئ ةمتطػور  سػوؽ 45 بيانات إلى استنادا ُأِعدّ  السابؽ الشكؿ
 ةاألمريكيػػػ ةالمتحػػػد الواليػػػات مػػػف كػػػؿ فيهػػػا تشػػػارؾ ،ةالعالميػػػ السػػػوؽ فػػػي ةرسػػػممالم األمػػػواؿ مػػػف

 ،سويسػػرا ،فرنسػػا ،أسػػتراليا ،اكنػػد مػػف كػػؿ هػػافي هـتسػػ %20 ةنسػػب أف حػػيف فػػي ،ةالمتحػػد ةوالمممكػػ
 حيػػث مػػف ةوالناشػػئ ةالمتقدمػػ األسػػواؽ بػػيف الفػػرؽ يوضػػ  هػػذا. ةالجنوبيػػ وكوريػػا ،الصػػيف ،ألمانيػػا
  .السوؽ في الموظفة األمواؿ حجـ

-B الشػػركات عػػدد مؤشػػر Number of Companies :عمػػى أيضػػاً  يعبػػر مقيػػاس وهػػو 
 عػدد فػي ةالزيػاد وتشػير ،الشػركات هػذ  قػيـ فػي االختالفػات مػا حػد إلػى يهمػؿ لكنػهو  السوؽ حجـ

 إزدادت وقػػد ،البمػػد ذلػػؾ فػػي المػػالي السػػوؽ تطػػور إلػػى مػػا بمػػد فػػي السػػوؽ فػػي ةالمدرجػػ الشػػركات
  .ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في ةالمدرج الشركات عدادأ

 الشػػركات عػػدد حيػػث مػػف سػػوا  ،هػػاحجم بِصػػَغرِ  ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ تتميػػز عػػاـ بشػػكؿ 
 الماليػػػة باألسػػػواؽ مقارنػػػة ،فيهػػػا الموظفػػػة لألمػػػواؿ ةاإلجماليػػػ ةالقيمػػػ حيػػػث مػػػف أـ فيهػػػا ةالمدرجػػػ
 .المتقدمة
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 دوف بعينهػػا شػركات وسػندات أسػهـ تػػداوؿ عمػى تػداوؿال عمميػات Concentration زترّكػ2- 
 أف مػف بػدالً  ،السوؽ في ةالمدرج شركاتال مف محدد عدد في مركزاً  تداوؿال حجـ  فيكوف ،غيرها
 ةمعرفػػ يمكػػف زالتركػػ ةدرجػػ عمػػى التعػػرؼ خػػالؿ مػػف .شػػركاتال مػػف كبيػػر عػػدد عمػػى موزعػػاً  يكػػوف
 راؽو األ قػيـ رتغّيػ تػأرير معرفػةو  ،السػوؽ فػي الموظفػة األمػواؿ عمػى الكبػرى الشػركات ةهيمنػ مدى
  .السوؽ في الشركات لهذ  ةالمالي

 محػدود عػدد عمػى مركػزاً  يكػوف ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في داوؿتال حجـ أف اإلحصائيات تبي ف
 فػي شػركات خمػس هنػاؾ المرػاؿ سػبيؿ فعمػى ،(ةالحكومػ مػف ةممموك شركات غالباً ) الشركات مف

 بينمػػا ،السػوؽ فػػي الموظفػة األمػػواؿ اجمػالي مػػف %50 - %40 تشػكؿ والبرازيػػؿ وروسػيا الصػيف
 S&P at 31 December)  %10 - %5تبمػغ ةيكيػاألمر  ةالمتحػد الواليػات فػي زالترّكػ ةنسػب

2010) www.standardandpoors.com. األسػػواؽ فػػي الكبػػرى الشػػركات أف ،أيضػػاً  يالحػػظ 
 وهػذا (المػالي القطػاع ،ةالطاق قطاع) مرؿ القطاعات مف قميؿ لعدد تنتمي ما غالباً  ةالناشئ ةالمالي
  االسترمارات تنوع يقيد

 ةالماليػػ راؽو األ وشػػرا  بيػػ  ةسػػهول ةبالسػػيول يقصػػد: Market Liquidity السػػوؽ ةسػػيول 3-
 فػػي اسػػترمارات فػػي الػػدخوؿ عمػػى ةبالقػػدر  كبيػػر بشػػكؿ فالمسػػترمرو  يهػػتـ عػػاـ بشػػكؿ .السػػوؽ فػػي

 .ةالناشػػئ األسػػواؽ فػػي أكبػػر يكػػوف واهتمػػامهـ. ةتكمفػػ وبأقػػؿ ةبسػػرع منهػػا والخػػروج ةالماليػػ السػػوؽ
 :وهما ةالسيول لقياس مؤشراف وهناؾ

-A تػداوؿال حجػـ مؤشػر Trading Volume Index (TV) :مػ  المؤشػر هػذا يسػتخدـ 
 حجػػـ أف مػػف الػػرغـ وعمػػى ،السػػوؽ حجػػـ يعكػػس الػػذي السػػوؽ فػػي ةرسػػممالم األمػػواؿ مؤشػػر
 اسػػػتخداـ يتعػػػيف وبالتػػػالي ،صػػػغيراً  يكػػػوف قػػػد تػػػداوؿال حجػػػـ أف إال ،كبيػػػراً  يكػػػوف قػػػد السػػػوؽ

 ةالماليػػ راؽو األ سػػوؽ عػػف ةسػػميم معمومػػات عمػػى الحصػػوؿ ةإلمكانيػػ وذلػػؾ معػػاً  المؤشػػريف
 ] 110،ص2002الدعمً، [. ةالمحمي

B- الدوراف معدؿ مؤشر Turnover Ratios :إجمػالي ةقسػم خػالؿ مػف المعػدؿ هذا يقاس 
 :   كالتالي وذلؾ ،ةمعين ةزمني ةفتر  خالؿ السوؽ في ةرسممالم األمواؿ عمى ةتداولالم األسهـ

 )التداوؿ حجـ أو المتداولة السهـ اجمالي)                                                       

   =السهـ دوراف معدؿ
 )السوقية القيمة أو السوؽ رسممة)                                                        

 كمػا ،أكبر Shares Outstanding ةتداولالم األسهـ عدد كاف كمما عالياً  المعدؿ كاف وكمما
 يمكػػػػف أيضػػػػاً و  ،ةالسػػػػيول مػػػػف أعمػػػػى مسػػػػتويات مػػػػ  الػػػػدوراف معػػػػدؿ ازديػػػػاد يترافػػػػؽ أف يجػػػػب
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 حيػث السػوؽ أدا  عمػى محكـل السوؽ في ةرسممالم األمواؿ مؤشر م  المؤشر هذا استخداـ
  111]ص،2008الدعمي،[ منخفضاً  الدوراف معدؿ ولكف كبيراً  السوؽ حجـ يكوف أف يمكف

 ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ كػػؿ تقريبػػاً  ،وتركيػػا ،تػػايواف ،مرػػؿ األسػػواؽ مػػف قميػػؿ عػػدد باسػػترنا 
 [DSF,2011,P9]. %5 مف أقؿ دوراف بمعدؿ تتميز

 إذا ةشفافي أقؿ ةالناشئ ةالمالي األسواؽ تعتبر: Market Transparency السوؽ ةشفافي 4-
 فػػي ةالشػػفافي ةدرجػػ ةمعرفػػ أجػػؿ مػػف طويرهمػػات تػػـ مؤشػػريف وهنػػاؾ ،ةالمتطػػور  األسػػواؽب قورنػػت مػػا

 [DSF,2011,P7]: وهما ةالمختمف الدوؿ

A-  انتعتةة   مؤشةة Opacity Index :ةشػػرك أنشػػأت Price water house coopers 
 يطمػؽ .بمػد 35 فػي dimensions األبعػاد مػف ةلمجموعػ وفقػاً  ةالشػفافي درجة لقياس مؤشراً 
 خػػػالؿ مػػػف المؤشػػػر هػػػذا إلػػػى التوصػػػؿ يػػػتـ .O (O-Factor) عامػػػؿ أيضػػػاً  المؤشػػػر عمػػػى

 CFOs الماليػػػة الشػػؤوف مػػدرا  مػػػ  مقابالتػػػو  هاتفيػػة مكالمػػات خػػػالؿ مػػف مجمعػػة بيانػػات
 محممػيف ،Bankers مصػرفييف ،المؤشػر فػي المشػمولة البمػداف في ومتوسطة كبيرة لشركات
  Price water house coopers ةشرك وموظفي ،بالمؤشر المشمولة البمداف في معروفيف

 بعػػػػدال ،Corruption الفسػػػػاد ُبعػػػد: وهػػػػي أبعػػػػاد ةخمسػػػ مػػػػف المؤشػػػػر يتكػػػوف .فػػػي كػػػػؿ بمػػػػد
 تنظيمػيوال ،Accounting يالمحاسبو  ،Economics يقتصاداال البعد ،legal قانونيال

Regulatory،  الماليػة الشػؤوف ومػدرا  والمحممػيف المصػرفييف قبػؿ مػف درجات اعطا  يتـ 
 لكػؿ مقػابمتهـ أو مكػالمتهـ تمػت الػذيف Price water house coopers شػركة ومػوظفي

 بعػد كػؿ مؤشػر ـلقػي الحسػابي المتوسػطب يتمرػؿ والمؤشػر بمػد، ولكؿ الخمسة األبعاد مف بعد
 www.opacityindex.com :التالية المعادلة وفؽ ،الخمسة األبعاد مف

Oi = 1/5 * [Ci + Li + Ei + Ai + Ri] 

 مدالب إلى i يشير حيث

O لعامؿ النهائية النتيجة إلى يشير o- Factor 

C المعمومات شفافية في الفساد ممارسات أرر إلى يشير 

L المعمومات شفافية في القانوني البعد أرر إلى يشير 

E المعمومات شفافية في االقتصادية السياسات أرر إلى يشير 

A المعمومات شفافية في المحاسبية الممارسات أرر إلى يشير 

R المعمومات شفافية في التنظيمي البعد أرر إلى يشير 
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 هػػذا يعتبػػر(.  150) هػػي ممؤشػػرل قيمػػة أسػػو  بينمػػا ،( 0)  هػػي ممؤشػػرل قيمػػة أفضػػؿ إف   
 باألعمػػػاؿ القيػػػاـ ةكمفػػػ ألف وذلػػػؾ كبيػػػر بشػػػكؿ األجانػػػب لممسػػػترمريف ةبالنسػػػب مفيػػػداً  المؤشػػر

 منهػا يتػألؼ التػي لألبعػاد ةبالنسػب ةشفافيال مف ةجيد ةبدرج تتمت  ال بمداف في واالسترمارات
  ةعالي ةكمف هي المؤشر هذا

-B الفسػػاد إدراؾ مؤشػػر Corruption Perception Index (CPI): المؤسسػػة تصػػدر 
 عػػػاـ كػػؿ فػػي ألمانيػػػا، بػػرليف، مقرهػػا Transparency International لمشػػفافية الدوليػػة
 الفسػػاد مسػتويات المؤشػر يقػػيس .فسػادال إدراؾ لمسػتوى وفقػاً  ةدولػػ 100 يرتػب اسػنوي مؤشػر
 أفضؿ الفساد، بقضايا مختصيف خبرا  آرا  عمى بنا  العالـ، مستوى عمى العاـ القطاع في
  .www.transparency.org( 0) هي لممؤشر قيمة أسو  بينما( 100) هي لممؤشر قيمة

 عػػف ينػػتج ادالفسػػ ألف نتيجػػة وذلػػؾ الصػػعوبة، غايػػة فػػي عمميػػة هػػي الفسػػاد قيػػاس عمميػػة إف  
والتي عادة ما تكػوف غيػر ظػاهرة ومكشػوفة مػف  illegal activities قانونية غير نشاطات

تظهػػر وتصػػب  معروفػػة مػػف خػػالؿ الفضػػائ ، التحقيقػػات، والػػدعاوى  هػػاقبػػؿ المجتمػػ ، إال أن
ال يوجػػد قيػػاس دقيػػؽ لمسػػتوى الفسػػاد بنػػاً  عمػػى بيانػػات يمكػػف القػػوؿ أنػػه  بالتػػاليالقضػػائية. 
 إسػػػتخداـ إلػػػى لمشػػػفافية الدوليػػػةبنػػػاً  عميػػػه لجػػػأت المؤسسػػػة . empirical data تطبيقيػػػة
 هػػذ  تقػػوـ حيػػث الفسػػاد، قيػػاس ولػػيسCorruption Perception الفسػػاد إدراؾ مصػػطم 
 مسػػتقمة مؤسسػػات مػػف عميهػػا باإلعتمػػاد المؤشػػر إعػػداد يػػتـ التػػي البيانػػات بجمػػ  المؤسسػػة
 هػذ  أهػـ مف)  العالـ مستوى عمى عماؿاأل بمناخ مختصيف ومحمميف بالحوكمة متخصصة
 مؤسسػة، Economist Intelligence Unit لممعمومػات إيكونوميسػت وحػدة المؤسسػات

Global Insight ، المنتػػػدى اإلقتصػػػادي العػػػالميWorld Economic Forum 
www.wikipedia.com تمػػػؾ قػػػوائـ السػػػتطالع رأي  (. يػػػتـ جمػػػ  البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ

بحيػث تتضػمف أسػئمة تصػمـ القػوائـ  هػذ  ،بشكؿ سػنويعميهـ توزع و  ،المؤسسات والمحمميف
، عػدد الػدعاوى القضػائية المرتبطػة بشػكؿ المؤشػرفػي الػدوؿ المشػمولة ب عف مسػتوى الرشػوة

، مسػتوى فعاليػة في معالجػة قضػايا الفسػاد ، مستوى فعالية القضا في الدولة مباشر بالفساد
، مػػ  إعطػػا  درجػػات معينػػة لتمػػؾ األسػػئمة لتقػػدير مسػػتوى اإلعػػالـ فػػي عػػرض قضػػايا الفسػػاد

ويػػػتـ  لدوليػػػة لمشػػػفافية. يػػػتـ مراجعػػػة البيانػػػات عػػػف طريػػػؽ مختصػػػيف فػػػي المؤسسػػػة االفسػػػاد
هػػذ   الػػدرجات التػػي تػػـ الوصػػوؿ إليهػػا عػػف طريػػؽ بنػػا  عمػػىفػػي المؤشػػر تصػػنيؼ البمػػداف 

   .www.transparency.org البيانات

 تعػػاني التػػي الػػدوؿ أكرػػر فػػي موجػػودة ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ أف المؤشػػر خػػالؿ مػػف يالحػػظ  
  فساداً  األقؿ ؿالدو  في ةالمتقدم األسواؽ كوفت حيف في ،الفساد مف

http://en.wikipedia.org/wiki/Economist_Intelligence_Unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Insight
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Insight
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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 هوانفتاح Market Activity السوؽ نشاط يعتبر: Market Openness انسىق انفتاح 5-
Market Openness العالمي المؤشر يبيف .ةالمالي ألسواؽل بالنسبة المهمة الخصائص مف 

Global Index ةمؤسس مف لكؿ S&P، لمتمويؿ ةالدولي ةوالمؤسس IFC،  مؤشر أيضاً و 
 لػػػػ العالمي المؤشر فحسب .السوؽ وانفتاح نشاط ،Investment Index االسترمار

S&P/IFC الباكستاف ،ةالجنوبي كوريا ،مصر ،الهند مرؿ ةالناشئ األسواؽ مف العديد فإ، 
 عدد ولكف ،األسواؽ هذ  في ةالمدرج شركاتال مف كبير عدد تمتمؾ ،أفريقيا وجنوب ،سموفاكيا

 يتضمنها أف مف يمكنها بشكؿ ألسهمها ةنشط تداوؿ ةركبح تمت ت شركاتال هذ  مف قميؿ
 [DFS,2011,P3] العالمي المؤشر

 األجانػػب المسػػترمريف تمنػػ  ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ بعػػض أف يالحػػظ السػػوؽ النفتػػاح ةبالنسػػب
 عمػى اً قيػود األسػواؽ هػذ  تفػرض وقػد. األسػواؽ هػذ  فػي ةالمدرجػ شػركاتال كػؿ في االسترمار مف
 حسػػػب تختمػػػؼ قيػػػود فػػػرض: القيػػػود هػػػذ  ةأمرمػػػ مػػػف) ،ةمعينػػػ ألسػػػهـ األجانػػػب مريفالمسػػػتر ةحيػػػاز 

 االسػترمار مؤشػر يشػير .(لألسػهـ ةاألجنبيػ ةالممكي إجمالي عمى وقيود ،ةدول لكؿ المحمي القانوف
 أنػػه فيتبػػيّ  المؤشػػر هػػذا خػػالؿ مػػف .األجانػػب المسػػترمريف أمػػاـ ،ةالماليػػ األسػػواؽ انفتػػاح مػػدى إلػػى
  األجنبي االسترمار عمى %100 ةمنفتح ةناشئ ةمالي كأسواؽ ةالمصنف ةالمالي األسواؽ كؿ ليس

 نمػواً  ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ مف العديد حققت: Rapid Development التطور سرعة 6-
. فيهػا ةتداولالم ةالمالي راؽو األ حجـ وفي ،فيها ةالمدرج الشركات عدد في ةقصير  ةفتر  خالؿ كبيراً 
 ال ةفتر  في شركات 109 قيد شهدت التي ةالمالي راؽو لأل عماف سوؽ ذكر يمكف ذلؾ عمى كمراؿ
     (1983 عػػاـ إلػػى 1979 عػػاـ مػػف ةالممتػػد ةالفتػػر  خػػالؿ أي) إنشػػائها مػػف سػػنوات ةأربعػػ عػػف تزيػػد

 معظػػـ فػػي ةالخصخصػػ سياسػػات تطبيػػؽ إلػػى النمػػو هػػذا إرجػػاع يمكػػف. ]4ص ،2004 ،ةخبابػػ [
  ةاشئن أسواؽ عمى تحتوي التي الدوؿ

 تضػػمف وشػػروط إجػػرا ات بوجػػود ةالماليػػ لمسػػوؽ ةالتنظيميػػ الجوانػػب تتعمػػؽ: السػػوؽ تنظػػيـ7- 
 وبػػػػرامج التقنيػػػػات أحػػػػدث ـيسػػػػتخد ،شػػػػفاؼ معمومػػػػاتي جهػػػػاز كوجػػػػود جيػػػػد، بشػػػػكؿ السػػػػوؽ عمػػػػؿ

 مػػف نػػوع تحقيػػؽ أي ،لضػػبطه قواعػػد ووضػػ  السػػوؽ تحريػػر بػػيف مػػا ؽافػػالتو  وجػػودو  ،ةالمعموماتيػػ
 وعػدـ التزويػر عمػى لمقضػا  المطمػوب بالضػبط والقيػاـ ،ةالمنافسػ لتنشػيط القيػود إلغػا  بيف التوازف

 تػػػوفير خػػػالؿ مػػػف لمسػػػترمريفا ةحمايػػػ كػػػذلؾ تضػػػمف كمػػػا. 170]ص ،2006 ،رشػػػيد [االسػػػتقرار
 هػػػذ  فػػػي ةالماليػػػ العمميػػػات سػػػير حسػػػف فػػػي تسػػػاعد ةكفػػػؤ  كػػػوادر ووجػػػود ،لهػػػـ ةالمفيػػػد المعمومػػػات
 هنػا بػديهي .السػوؽ فػي لمعمػؿ ةجيد ةبيئ وتوفير إنشا  ينظـ الئـم قانوني إطار ووجود ،األسواؽ

 م  ةالسابق الركائز توافر حيث مف بينها فيما اً تفاوت معظمها في تشهد ةالناشئ ةالمالي األسواؽ أف
  ةالمتطور  ةالمالي األسواؽب قورنت ما إذا والتنظيـ ةدار اإل في ضعؼ وجود
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 فػػي أمػػوالهـ اسػػترمار إلػػى األجانػػب المسػػترمريف مػػف ركريػػ يمجػػأ: االسػػترمار عوائػػد ارتفػػاع 8-
 مػػا مػػ  ةمقارنػػ ةمرتفعػػ عوائػػد مػػف المسػػترمروف يحققػػه مػػا بسػػبب وذلػػؾ ،ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ
 فػػػي االسػػػترمارات تحققهػػػا التػػػي العوائػػػد عػػػف ةدراسػػػ ففػػػي .ةالمتطػػػور  ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي يحققونػػػه
 ةسن 24 تخص بيانات ةقاعد شممت ،ةالمتطور  ةالمالي ؽاألسوا م  ةمقارن ةالناشئ ةالمالي األسواؽ
 عمػػى العائػػد مػػف أفضػػؿ فيهػػا السػػهـ عمػػى العائػػد أف تبػػّيف ،ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ بعػػض لنشػػاط
 سػػػنوياً  نمػػػواً  يحقػػػؽ ةاالسػػػترماري ةالمحفظػػػ عمػػػى العائػػػد وأف ،ةالمتطػػػور  ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي السػػػهـ
 [Conover et al,2002,p86] ةالسن في% 5 .1 مقدار 

 ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ بهػا تتمتػ  التػي الخصػائص أف الباحػث يػرى ذكػر  سػبؽ مػا عمػى بنػا 
 أيضاً و  ،ةالمتطور  ةالمالي األسواؽ م  ةمقارن المنخفضتيف شفافيتها ةودرج السوؽ ةسيول حيث مف
 عمػى ةالمحاسػبي لمعموماتا مستخدمي ةقدر  في تؤرر فيها ةالعاليConcentration  زالتركّ  ةدرج

 .عاـ بشكؿ األسواؽ هذ  في ةالمدرج شركاتال تقدمها التي فصاحاتاإل مف جيد بشكؿ ةاالستفاد
 لتمػػؾ الشػػامؿ الػػدخؿ إفصػػاحات تقػػدمها التػػي المنػػاف  عمػػى الحصػػوؿ عمػػى قػػدرتهـ فػػي تػػؤرر كمػػا
   .شركاتال

 السواؽ المالية الناشئةبيئة عمؿ مزايا ثالثًا: 

 األسػػواؽ عمػػؿ فػػي المزايػػا هػػذ  وتػػؤرر مزايػػا، بعػػدة الناشػػئة الماليػػة األسػػواؽ عمػػؿ بيئػػة تميػػزت
. لمسػػتخدميها والموروقػػة المالئمػػة المعمومػػات تػػوفير فػػي تمعبػػه الػػذي الػػدور وفػػي الناشػػئة، الماليػػة
 :يمي ما وفؽ المزايا هذ  تحديد ويمكف
 دوؿ اقتصػاديات حجػـ ؿيشػك The Size of The Economies :حجػـ االقتصػاديات 1-
 محسػوباً  global GDP العالمي اإلجمالي المحمي الناتج مف هامة نسبة الناشئة المالية األسواؽ
 GDP on a purchasing power parity (PPP) المتسػاوية الشػرائية القػوة أسػاس عمػى

basis، 50 حػػػػولي النسػػػبة هػػػذ  بمغػػػػت 2008 عػػػاـ ففػػػي% WWW.Worldbank.org . إف 
 ألنػػػه األسػػواؽ هػػػذ  تطػػور عمػػػى يػػنعكس المتزايػػػد الناشػػئة الماليػػػة األسػػواؽ دوؿ اقتصػػػاديات حجػػـ
 إلػى يػؤدي ممػا األفػراد دخػؿ فػي وزيػادة الماليػة السوؽ في المدرجة الشركات عدد في تطور يعني
   .المالية السوؽ في المدخرة األمواؿ وتوظيؼ اإلدخار حجـ في زيادة

دوؿ األسواؽ المالية الناشػئة بػأف  تنتقد Corporate Governance: الشركات حوكمة 2-
مػػػف هػػػذ  الػػػدوؿ لكػػػف معارضػػػي هػػػذا الػػػرأي يػػػروف أف العديػػػد  ، لػػػديها ضػػػعيفة الحوكمػػػةممارسػػػات 

 Everest] عمػػى تطػػوير سياسػػات الحوكمػػة لػػديها، وتحقػػؽ تطػػورًا هامػػًا فػػي هػػذا المجػػاؿ عممػػت

[Capital,2009,P21 .دوؿ األسػػػواؽ الماليػػػة الناشػػػئة عمػػػى جػػػذب مػػػدرا  ذوي خبػػػرة  سػػػعت لقػػػد

http://www.worldbank.org/
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لػػدوؿ وكفػػا ة مػػف الػػدوؿ األوربيػػة والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، أو القيػػاـ بارسػػاؿ مػػدرا  إلػػى تمػػؾ ا
المتقدمػػػة لالسػػػتفادة مػػػف نظامهػػػا التعميمػػػي المتطػػػور الخػػػاص بػػػاإلدارة، وذلػػػؾ بهػػػدؼ تطػػػوير إدارة 
المنشآت لديها، وتبني ممارسات محاسبية ورقابية فيما يتعمؽ باإلفصاح والحوكمة. وكانػت نتيجػة 

 لية الناشئة وتتمت  بادارة جيدة. هذ  الجهود ظهور شركات متطورة في دوؿ األسواؽ الما

إف تطوير سياسات الحوكمة في دوؿ األسواؽ المالية الناشئة مػف شػأنه تػوفير منػاخ مػف الرقػة 
ميؿ المسػترمريف، كمػا تضػبأف هناؾ رقابػة عمػى الشػركات المدرجػة فػي السػوؽ الماليػة ومنعهػا مػف 

 أف هناؾ إدارة جيدة لمشركات.

وميػة أرػر كبيػر إف لمسياسػات الحك Governmental Policies:السياسات الحكومية  3-
عمى عمؿ سوؽ األوراؽ المالية، فيمكف أف تعيػؽ هػذ  السياسػات عمػؿ السػوؽ وتحػد مػف فعاليتهػا 
 مػػف خػػالؿ التػػدخؿ غيػػر المسػػتند إلػػى مبػػررات موضػػوعية فػػي عمػػؿ السػػوؽ، كمػػا أف تػػرؾ السػػوؽ
تعمؿ بحرية دوف ضوابط يمكف أف يؤدي إلى ضعؼ في رقة المسترمريف بالسوؽ نتيجػة لعمميػات 

 .المدرجة في السوؽ حتياؿ وتضميؿ قد تقـو بها بعض الشركاتا

عممت الدوؿ المتقدمػة فػي تسػعينيات القػرف الماضػي عمػى نصػ  الػدوؿ األسػيوية أرنػا  األزمػة 
. [Everest Capital,2009,P22]األسيوية بعدـ التدخؿ في عمؿ السوؽ وتركها تعمؿ بحريػة 

بعد األزمة المالية العالمية التي بدأت في عاـ  غير أنها بدأت تتدخؿ في عمؿ السوؽ وخصوصاً 
. بنا  عمى ما سبؽ يرى الباحػث أف عمػى دوؿ األسػواؽ الماليػة الناشػئة أف تضػمف الرقابػة 2007

عمػى عمػؿ السػػوؽ الماليػة والشػفافية فػػي تقػديـ المعمومػػات لمسػتخدميها، مػ  األخػػذ بعػيف االعتبػػار 
 إدراجإلػػى السػػوؽ وخروجهػػا منهػػا، وتشػػجي   راتضػػرورة حريػػة وسػػهولة التػػداوؿ ودخػػوؿ االسػػترما

   االسترمار في السوؽ.أيضًا تشجي  الشركات في السوؽ و 
 رابعًا: الدور الذي تمعبه السواؽ المالية الناشئة في توفير المعمومات لمتخذي القرارات

يعػػد تػػوفير المعمومػػات المالئمػػة والموروقػػة لمتخػػذي القػػرارات فػػي سػػوؽ األوراؽ الماليػػة مػػف أهػػـ 
وخصوصػػػػًا  فهػػػذ  المعمومػػػات تسػػػاعد مسػػػتخدميهااألدوار الػػػذي يجػػػب أف تمعبػػػه السػػػوؽ الماليػػػة، 

ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ الرقابػػػة عمػػػى الشػػػركات المدرجػػػة فػػػي ويػػػتـ  فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار السػػػميـ. المسػػػترمريف
إف المعمومػػات المتػػوفرة عػػف الشػػركات  السػػوؽ والتحقػػؽ مػػف إلتزامهػػا بالمعػػايير المحاسػػبية الدوليػػة.

 المدرجة في سوؽ األوراؽ المالية يجب أف تساعد المستخدميف في النقاط الرئيسية التالية:

إعطػػػا  وائـ الماليػػػة لمشػػػركات دورًا هامػػػًا فػػػي : هنػػػا تمعػػػب القػػػتقيػػػيـ الوضػػػ  المػػػالي لمشػػػركة -1
المسترمريف وغيرهـ مف مستخدمي القوائـ المالية فكرة عػف الوضػ  المػالي لمشػركة وقػدرتها 

 عمى تسديد التزاماتها تجا  الغير.
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: أيضًا تمعػب القػوائـ الماليػة لمشػركات دورًا فػي تقيػيـ أدا  الشػركة مقارنػة تقييـ أدا  الشركة -2
ت المنافسػػػة، مػػػف خػػػالؿ مػػػا تحققػػػه الشػػػركة مػػػف أربػػػاح وكفا تهػػػا فػػػي اسػػػتخداـ مػػػف الشػػػركا

 الموارد االقتصادية المتاحة لديها.
القػوائـ الماليػة لمشػركات معمومػات  تقػدـ: يجب أف تقييـ التدفقات النقدية المستقبمية لمشركة -3

ترمريف فػي تكػويف مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية لمشركة، بحيث تساعد المسػ
 صورة عف الوض  المالي المستقبمي لمشركة.

المعمومػات المتاحػة فػي القػوائـ الماليػة لمشػركات المدرجػة فػي سػوؽ األوراؽ الماليػة  إلىإضافة 
المدرجػػة ووضػػ  قطاعػػات اقتصػػاد الدولػػة وذلػػؾ مػػف تػػوفر السػػوؽ معمومػػات أخػػرى عػػف الشػػركات 
 ختصاصييف عبر وسائؿ إعالمية مختمفة.خالؿ دراسات ومقاالت يقـو بها محمميف وا

 المالئمػػػة والموروقػػػة بنػػػا  عمػػػى مػػػا سػػػبؽ تتضػػػ  أهميػػػة السػػػوؽ الماليػػػة فػػػي تػػػوفير المعمومػػػات
وخصوصػػػًا لممسػػػترمريف، إال أنػػػه ومػػػف خػػػالؿ الخصوصػػػيات التػػػي تتمتػػػ  بهػػػا  لمتخػػػذي القػػػرارات

فػػي السػػوؽ تػػؤرر بشػػكؿ األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة خصوصػػًا مػػف حيػػث شػػفافية المعمومػػات المتػػوفرة 
سػػػمبي فػػػي مال مػػػة وموروقيػػػة هػػػذ  المعمومػػػات. فقػػػد تبػػػيف فػػػي فقػػػرة سػػػابقة مػػػف البحػػػث أف شػػػفافية 
المعمومػات فػػي األسػػواؽ الماليػػة الناشػئة بشػػكؿ عػػاـ ضػػعيفة، ويتضػ  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ ترتيػػب دوؿ 

 Corruptionالفساد  إدراؾومؤشر  Opacity Index األسواؽ المالية الناشئة في مؤشر التعتيـ

Perception Index . فاف تحديد مستوى الشػفافية فػي التػزاـ الشػركات المدرجػة إضافة إلى ذلؾ
فػػي األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة باعػػداد قوائمهػػا طبقػػًا لمعػػايير المحاسػػبة الدوليػػة هػػو أمػػر فػػي غايػػة 

التصػػرؼ الصػػعوبة وذلػػؾ بسػػبب القػػوانيف المحميػػة لػػدوؿ تمػػؾ األسػػواؽ التػػي تعطػػي اإلدارة حريػػة ب
Discretion  لتحديد ما يجب االفصاح عنه، وال يوجد إلزاـ كافي لمشركات لتطبيؽ القوانيف التي

بالنسػػػبة لإفصػػػاح عػػػف المعمومػػػات  Management Discretionتقيػػػد حريػػػة تصػػػرؼ اإلدارة 
طبقػػًا لمعػػايير المحاسػػبة المحاسػػبية، وتمػػـز الشػػركات بتقػػديـ معمومػػات محاسػػبية مالئمػػة وموروقػػة 

   ] Bruner et al, 2002, p312 [دولية ال

 فصاحات الدخؿ الشامؿ إ أهمية: خامساً 

 فػي كبيػراً  جػدالً  شػهدت التػي القضػايا أهـ أحد Income Reporting الدخؿ عف التقرير يعد
 الفػػػائض أسػػػاس عمػػػى كامػػػؿ بشػػػكؿ الػػػدخؿ احتسػػػاب إلػػػى يػػػدعو اتجػػػا  فهنػػػاؾ .المحاسػػػبي الفكػػػر

 .(All Inclusive Income اإلجمػالي بالػدخؿ يعػرؼ مػا) Clean Surplus Basis الصػافي
 ةقائمػ فػي ةالفتػر  خػالؿ بهػا المعتػرؼ والخسػائر والمكاسػب والمصػاريؼ اإليػرادات ةكاف تسجيؿ أي

 فػي ةمباشػر  عنهػا والتقريػر الػدخؿ مػف ةمعينػ بنػود اسػتبعاد إلى يدعو اتجا  هنالؾ بالمقابؿ. الدخؿ
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 بالػػدخؿ يعػػرؼ مػػا) Dirty Surplus الصػػافي غيػػر الفػػائض يسػػمى مػػا أو ةالممكيػػ حقػػوؽ ةقائمػػ
  ] Operating Income) ] McCoy et al,2009,p84 التشغيمي

 إفصػػػاحات ةأهميػػػ اختبػػػار إلػػػى هػػػدفت التػػػي ةالتطبيقيػػػ ةسػػػبيالمحا الدراسػػػات مػػػف العديػػػد هنػػػاؾ
 وغيػرهـ ةالماليػ راؽو األ سػوؽ فػي المسػترمريف تسػاعد معمومػات تقػديـ في ومكوناته الشامؿ الدخؿ
 لألسػػهـ ةالمسػتقبمي بالعوائػد والتنبػؤ شػػركةلم المػالي الوضػ  تقيػيـ فػػي ةالماليػ القػوائـ مسػتخدمي مػف

Future Stock Returns  فػػي يسػاعدهـ بمػػا ةالمسػتقبمي ةالنقديػ والتػػدفقات ةالمسػتقبمي األربػػاحو 
 الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات ةأهميػػػ تظهػػػر الدراسػػػات تمػػػؾ خػػػالؿ مػػػف. ةاالسػػػترماري قػػػراراتهـ ترشػػػيد
 :يمي ما وفؽ عرضها الباحث ىأر  التي ،ةالمالي القوائـ لمستخدمي ةبالنسب

 لمسػتخدمي ةبالنسػب ناتهػاومكو  Accounting Earnings ةالمحاسػبي األربػاح ةأهميػ -1
 ةالمالي القوائـ

 القػوائـ لمسػتخدمي ةبالنسػب OCI اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ مكونػات عػف اإلفصاح ةأهمي -2
 ةالمالي

 لمسػػتخدمي ةبالنسػػب ومكوناتهػػا Accounting Earnings ةالمحاسػػبي الربػػاح ةأهميػػ 1-
  ةالمالي القوائـ

  ةنتيج تمرؿ ألنها وذلؾ ةالمالي القوائـ تقدمها تيال المعمومات أهـ مف ةالمحاسبي األرباح تعتبر
 يفكػػػر فعنػػػدما .االسػػػترمار قػػػرار وأهمهػػػا القػػػرارات مػػػف الكريػػػر اأساسػػػه عمػػػى وتبنػػػى شػػػركةال أعمػػػاؿ

ف .السػػهـ ةقيمػػ تقيػػيـ منػػه يتطمػػب ذلػػؾ فػػاف ،مػػا شػػركة سػػهـ بشػػرا  لمسػػترمرا  أسػػهـ ةقيمػػ تقيػػيـ وا 
 تمعب عوامؿ ةعد هناؾ أف إال. شركةال هذ  حققهات التي األرباح عمى االطالع يتضمف ما شركة
 مهػـ اسػـ ولهػا ةكبيػر  شػركة أرباح تنخفض أف فيمكف ،األرباح إلى المسترمريف ةنظر  في هاماً  دوراً 
 بأربػاح ةصغير  شركة تعمؿ أف يمكف كما .أسهما أسعار تنخفض وبالتالي ،ةمعين ةلفتر  السوؽ في
 كػاف إذا وذلػؾ ،ةعاليػ أسػعارب أسػهمها تحػتفظ فولكػ أطػوؿ لوقػت Negative Earnings ةسػمبي
 أف القػوؿ يمكػف وعميػه .المسػتقبؿ فػي ةلربحيػ شػركةال هػذ  بتحقيػؽ يعتقػد عػاـ بشػكؿ السػوؽ اتجػا 

 إذا آخػػر بمعنػػى .األسػػهـ سػػعر بتحديػػد أيضػػاً  هامػػاً  دوراً  تمعػػب ةالمسػػتقبمي األربػػاح بشػػأف التوقعػػات
 لػػيس المسػػتقبمي لوضػػعها والمسػػترمريف السػػوؽ قيػػيـت كػػاف ولكػػف ،أرباحهػػا فػػي ةزيػػاد شػػركةال حققػػت
 . األرباح تمؾ مف الرغـ عمى تنخفض أف يمكف أسهمها أسعار فاف ،اً إيجابي

 وتوضػػ  ،المػػالي شػػركةال وضػػ  تحميػػؿ فػػي األسػػاس أنهػػا عمػػى عػػاـ بشػػكؿ األربػػاح إلػػى ينظػػر
 تسػػتخدـ .األسػػهـ لحػػاممي Dividends األربػػاح توزيعػػات دفػػ  عمػػى ةقػػادر  شػػركةال كانػػت إذا فيمػػا
  .شركاتال بيف ةلممقارن كمقياس األرباحب ةالعالق ذاتFormulas  الصيغ مف العديد السوؽ في
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 وفػؽ وتحتسػب Earning Per Share (EPS) الػرب  مػف السػهـ ةحصػ" الصيغ هذ  أهـ مف
 ] 389ص ،2010-2011 ،وآخروف مرعي، [: يمي ما

 الوسػػطي \ الممتػػازة األسػػهـ أربػػاح-خؿالػػد صػػافي( = EPS) الػػرب  مػػف العػػادي السػػهـ ةحصػػ
  ةتداولالم العادية األسهـ عددل المرج 

 وكانػػت ،نفسػػه األربػاح مبمػػغ افتشػػرك حققػت فػػاذا ،يفتشػػرك بػيف ةالمقارنػػ فػػي ةالصػيغ هػػذ  تفيػد
 ةبالنسػػب عػػدداً  األقػػؿ شػػركةال أسػػهـ فػػاف ،أكرػػر ةتداولػػم أسػػهـ عػػدد تمتمػػؾ يفتشػػركال هػػاتيف إحػػدى
  .أكرر األرباح مف حصتهـ تكوف سوؼ ةتداولالم لألسهـ

 العػػادي السػػهـ ربحيػػة \لمسػػهـ السػػوقي السػػعر) األربػػاح إلػػى السػػعر ةنسػػب اسػػتخداـ يمكػػف كمػػا
Price/Earnings- P/E) السنوية السهـ ربحية مرات عدد عف فكرة المسترمريف إلعطا  وذلؾ 

 زكريا، عف منقوؿ 12ص ،2000 ،محمد [ معيف تاريخ في مسهـل السوقية قيمةال لتغطية الالزمة
 قطػاع فػي تعمػؿ أخػرى شػركات مػ  شػركةال ةمقارنػ فػي ةالنسػب هذ  ستخدـت. ] 123 ص ،2114
( س ؿ 10) يبمغ شركة سهـ سعر أف المسترمر يعتقد أف صحيحاً  ليس المراؿ سبيؿ فعمى ،معيف
 فيجػػب .كافيػػاً  لػػيس وحػػد  السػػعر الف( س ؿ 111) يبمػػغ أخػػرى شػػركة سػػهـ سػػعر مػػف أفضػػؿ هػػو

 قيمػة السػتعادة الالزمػة الفتػرة معرفػة في تفيد معمومات لتقديـ ربحيته إلى السهـ سعر نسبة معرفة
 .السهـ

 فػػػي كبيػػػر اهتمػػػاـ عمػػػى ةالمحاسػػػبي األربػػػاح وبػػػيف األسػػػهـ أسػػػعار بػػػيف ةالعالقػػػ اسػػػتحوذت لقػػػد
 هو ؿو األ المتغير ،متغيريف ةالعالق هذ  وتتضمف. ةالمالي األسواؽ مجاؿ في ةالمحاسبي األبحاث

 ةطبيعػ عمػى تؤرر عوامؿ ةعد وهناؾ ،ةالمحاسبي األرباح هو الراني والمتغير السوقي السهـ سعر
 ةالماليػ راؽو األ سػوؽ فػي لممسػترمريف ةبالنسػب المعموماتي المحتوى عمى وتؤرر ةالمحاسبي األرباح
 : العوامؿ هذ  وأهـ ،سعاراأل م  عالقتها وبالتالي

 Price Lead Earnings ةالمحاسبي األرباح ىعم األسهـ أسعار ةأسبقي -

 األربػػػػاح فػػػػي ةالمحتػػػػوا تمػػػػؾ مػػػػف richerفػػػػرأو  األسػػػػهـ أسػػػػعار تعكسػػػػها التػػػػي المعمومػػػػات فإ
 فػوري بشػكؿ األسػهـ أسػعار تعكػس الكػؼ  السػوؽ ةفرضػي ظػؿ فػي أنػه حيػث. ةالحاليػ ةالمحاسبي

 فػػي التغيػػر فػػاف ذلػػؾ عمػػى بنػػا  .(ةالمحاسػػبي وغيػػر ةالمحاسػػبي) السػػوؽ فػػي ةالمختمفػػ المعمومػػات
 ةالمسػػتقبمي ةالصػػافي ةالنقديػػ لمتػػدفقات المسػػترمريف توقعػػات فػػي التغيػػرات يعكػػس األسػػهـ أسػػعار

Future Net Cash Flows [Kothari,2001,p129]. تمتمػػؾ ال ةالمحاسػػبي األربػػاح لكػػف 
 سػػعارأل المعمومػػاتي المحتػػوى نفػػس تمتمػػؾ ال أنهػػا أي ،المجػػاؿ هػػذا فػػي ةاألهميػػ مػػف القػػدر نفػػس

 تطػابؽ وجػود عػدـ في ةالمحاسبي األرباح عمى األسهـ أسعار ةأسبقي سبب تحديد ويمكف .األسهـ
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 أبعػػاد فػػي اختالفػػات لوجػػود ةالماليػػ قوائمهػػا تعرضػػه ومػػا ةلمشػػرك االقتصػػادي الواقػػ  بػػيف مػػا كامػػؿ
 بػاإليراد تػراؼاالع كمبػدأ) ةالمحاسبي والقواعد المبادئ ةفطبيع ،بينهما والقياس واالعتراؼ التوقيت
 معمومػػات منهػػا وتجعػػؿ ةالمحاسػػبي األربػػاح عمػػى تػػؤرر (ةالتاريخيػػ ةالتكمفػػ أسػػاس عمػػى ةوالمحاسػػب

 مػا ةعػاد: فمػرالً . الواقػ  عػف ةمتػأخر  ةالمالي القوائـ تكوف أف يتوق  وبالتالي .الماضي نحو ةموجه
 أرػػػر يػػػنعكس أيضػػػاً و  فقػػػط البيػػػ  ةعمميػػػ حػػػدوث عنػػػد ةالرأسػػػمالي والخسػػػائر األربػػػاحب االعتػػػراؼ يػػػتـ

 ذلػػؾ خاللهػػا يػػتـ التػػي ةالفتػػر  فػػي شػػركةال سػػهـ سػػعر فػػي شػػركةلم ةجديػػد نمػػو فػػرص عػػف اإلعػػالف
 إلػػى فعػػالً  يػػؤدي حتػػى اإلعػػالف ذلػػؾ أرػػر ةلمشػػرك ةالمحاسػػبي األربػػاح تعكػػس ال بالمقابػػؿ ،اإلعػػالف

ذا. شػركةال مبيعػػات ةزيػاد  األربػػاح ةعالقػػ فػي ضػػعؼ إلػى سػػيؤدي هػذا فػػاف ،كػػذلؾ الوضػ  كػػاف وا 
  .(ةالواحد ةالمالي ةالفتر  لنفس أي) متزامف بشكؿ قياسها عند لألسهـ ةالسوقي سعارباأل ةالمحاسبي

 المسػػترمريف توقعػات فػي التعػديالت يعكػس معينػة ماليػة فتػرة خػالؿ السػهـ سػعر فػي التغيػر إف
 مجموعػػة ضػػمفتت سػػعاراأل أف أي الفتػػرة، خػػالؿ المتحققػػة األربػػاح إلػػى إضػػافة المسػػتقبمية لألربػػاح

 المحاسػػبية األربػػاح إف آخػػر بمعنػػى. المحاسػػبية األربػػاح تتضػػمنها التػػي تمػػؾ مػػف كبػػرأ معمومػػات
   المسػػتقبمية األربػػاحب المتعمقػػة المعمومػػات تعكػػس األسػػهـ أسػػعار أف حػػيف فػػي تاريخيػػة طبيعػػة ذات

 . ] 80ص،2002يوسؼ،[

 خصػائص كانػت لػو حتػى أنػه نيتع ةالمحاسبي األرباح عمى األسهـ أسعار ةأسبقي فاف بالتالي
 مجػاؿ فػي ةالمحاسػبي األبحػاث هػاتناولت مػا وغالباً  -معقوؿ بشكؿ ةمحدد لألرباح ةالزمني السالسؿ
 التنبػػػؤ يصػػػعب فانػػػه -Random Walk عشػػػوائي مسػػػار ذات أنهػػػا عمػػػى المػػػاؿ رأس أسػػػواؽ

 ةالتاريخيػػ ةلزمنيػػا لمسالسػػؿ اإلعالمػػي المحتػػوى عمػػى باالعتمػػاد األربػػاح فػػي ةالمسػػتقبمي بػػالتغيرات
 عمػى أو) ةالمحاسػبي األربػاح بهػذ  ةالمتعمقػ المعمومات مسبقاً  األسهـ أسعار تعكس بينما. لألرباح
 80]ص ،2002 ،يوسؼ [ .(منها جز  األقؿ

 Transitory Earnings ةالمؤقت األرباح -

 األربػاح فمػ أقػؿ ةمالئمػ ةقيمػ ةالمؤقتػ لألربػاح أف ةالمحاسػبي األدبيػات في عميه تعارؼمال مف
 ةالمؤقتػ األربػاح حساب يمكف .Permanent Earnings [Lubberink,2000,p32] ةالمستمر 

 المؤقتة األرباح ةأمرم ومف ،ةالمستمر  األرباح وبيف ةالمتحقق األرباح بيف الفرؽ احتساب خالؿ مف
 . (ةمتكرر  غير ةرأسمالي مكاسب تحقيؽ أو األصوؿ بي )

 هذ  ألف وذلؾ ،المسترمريف توقعات عمى يؤرر ةالمحاسبي احاألرب في ةمؤقت مكونات وجود إف
 Extraordinary Gains and Losses ةعاديػ غيػر وخسػائر مكاسػب عمػى تحتػوي المكونػات

 فأل ةالمؤقتػ األربػاح مػف ةفائػد أكرػر ةالمسػتمر  األرباح تعتبر لهذا. انمستقبم في تستم  ال أن يمكه
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 بينمػا. ةمسػتقبمي لفترات تستمر أف يتوق  ةالتشغيمي عممياتال مف ةالناتج ةالمستمر  األرباح مكونات
 ةباشػػػار  المسػػػترمريف األربػػػاح هػػػذ  تػػػزود ال بالتػػػالي. ةواحػػػد ةلمػػػر  ةالمؤقتػػػ األربػػػاح تحػػػدث مػػػا ةعػػػاد

 فالمسػترمروف ،[Stunda et al , 2003 , p56] شػركةلم المتوقػ  المسػتقبمي األدا  حػوؿ ةواضح
 المسػترمروف توقػ  فػاذا .ال أـ ةالالحقػ الفتػرات فػي ستسػتمر ذاإ فيمػا المكونات هذ  إلى سينظروف
 األسػػػهـ أسػػػعار بػػػيف ةقويػػػ ةعالقػػػ هنػػػاؾ فسػػػيكوف ةالالحقػػػ الفتػػػرات فػػػي المكونػػػات هػػػذ  اسػػػتمرار
 تسػػتمر لػػف المكونػػات هػػذ  أف المسػػترمروف توقػػ  إذا أمػػا .ةالمحاسػػبي لألربػػاح اإلعالمػػي والمحتػػوى
 بػػػػيف ةالعالقػػػ فػػػاف ،ةالمحاسػػػبي األربػػػاح مػػػف كبيػػػراً  جػػػز ً  تشػػػكؿ المكونػػػات هػػػذ  وكانػػػت ،مسػػػتقبالً 
 . ةضعيف ستكوف األسهـ أسعارو  ةالمحاسبي لألرباح اإلعالمي المحتوى

 لممسػترمريف ةالمفيد المعمومات كؿ يوفر ال فقط اإلجمالية ةالمحاسبي األرباح عف اإلفصاح إف
 نتجػػػت فهػػػؿ ،األربػػػاح مصػػػدر حإيضػػػا عػػػدـ إلػػى ذلػػػؾ إرجػػػاع ويمكػػػف. شػػػركةال أدا  تقيػػػيـ بغػػرض
 Non-recurrent ةمتكػرر  غيػر عمميػات عػف نتجػت أـ ،شػركةلم ةياألساسػ العمميػات عػف األرباح

 تتناولػػػ أبحػػػاث ظهػػػرت لػػػذلؾ ةنتيجػػػ. شػػركةلم ةياألساسػػػ بالعمميػػػات كبيػػػر بشػػػكؿ ةمرتبطػػػ غيػػر أو
 ةالقيم ةودراس األرباح مكونات بيف ما الفصؿ خالؿ مف ةالمحاسبي لألرباح ةالمالئم ةالقيم ةأهمي

 العوائػػػد أو) األسػػػهـ أسػػػعار بػػػيف ةلمعالقػػػ تحميػػػؿ خػػػالؿ مػػػف لألربػػػاح ةالهامػػػ لممكونػػػات ةالمالئمػػػ
 ةأدلػػػ إلػػػى باالسػػػتناد المكونػػػات تمػػػؾ خػػػالؿ مػػػف (تغيراتهػػػا أو) ةالمحاسػػػبي األربػػػاح وبػػػيف( سػػػوقيةال

 مكونػػات عػػف اإلفصػػاح أف الدراسػػات بعػػض رأت وقػػد .[Gaston et al,2003,p1] ةتطبيقيػػ
 . شركةال ةربحي عف لإفصاح مكمالً  اً جز  يعتبر ةالمحاسبي األرباح

 القػػوائـ لمسػػتخدمي ةبالنسػػب OCI اآلخػػر شػػامؿال الػػدخؿ مكونػػات عػػف اإلفصػػاح ةأهميػػ 2-
  ةالمالي

 اإلفصػػاح يقػػدمها التػػي ةالمنفعػػ ةدراسػػ يقتضػػي الشػػامؿ الػػدخؿ عػػف اإلفصػػاح ةأهميػػ تحديػػد إف
 هػػػػذ  عػػػػف اإلفصػػػػاح Format شػػػػكؿ ةودراسػػػػ ،ةجهػػػػ مػػػػف اآلخػػػػر الشػػػػامؿ الػػػػدخؿ مكونػػػػات عػػػػف

 مكونػات تضػيؼ هػؿ :لتاليا السؤاؿ عمى ةاإلجاب يقتضي آخر بمعنى .أخرى ةجه مف المكونات
 ؟ ةالمحاسبي األرباح تقدمها التي المعمومات عمى أخرى ةمفيد معمومات اآلخر الشامؿ الدخؿ

 :ةالتالي النقاط وفؽ ،اآلخر الشامؿ الدخؿ عف اإلفصاح ةأهمي يمي فيما الباحث تناوؿيس

-A هػػػذا دمهايقػػػ التػػػي المعمومػػػات عمػػػى لػػػىو األ ةبالدرجػػػ تعتمػػػد لمػػػدخؿ مقيػػػاس أي ةأهميػػػ إف 
 الشػػػامؿ الػػػدخؿ يقػػػدمها التػػػيالمعمومػػػات ة أهميػػػ لتوضػػػي و  ،المعمومػػػات هػػػذ  لمسػػػتخدمي المقيػػػاس
 نظػر ةووجهػ ،ةجهػ مػف ةالمحاسػبي المعمومػات منتجػي نظر ةوجه أخذ مف البد عاـ بشكؿ اآلخر

 More لمػػدخؿ أشػمؿ بتعريػؼ المسػػترمروف يطالػب .أخػرى ةجهػ مػػف المعمومػات هػذ  مسػتخدمي
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 Valuation Theory التقييم نظ ية مقابل    Contracting Theory التعاقادات نظرٌة

 Investors نالمستثمرو Management اإلدارة

  الصافي الدخل

Net Income 

 ش كةال

Firm 

 الشامل الدخل
Comprehensive 

income 

Comprehensive Definition ةشػػػػػػمولي أقػػػػػػؿ تعريفػػػػػػاً  ةدار اإل تطالػػػػػػب بينمػػػػػػا Less 

Comprehensive Definition  [Biddle, et al, 2003,p1]، تفضػؿ اً دتحديػ أكرػر بشػكؿ 
 الػدخؿ إعػداد يفضػموف المسػترمريف أف إال .بػه والػتحكـ ضػبطه يمكػف لمػدخؿ ضيؽ تعريؼ ةدار اإل

 هػذا وفػؽ المحتسب الدخؿ أف يروف هـألن وذلؾ Clean Surplus الصافي الفائض أساس عمى
 . ةدار اإل قبؿ مف لمتالعب ةعرض أقؿ األساس
  :الدخؿ تعريؼ إلى والمستثمريف اإلدارة رةنظ(: 4) رقـ الشكؿ

 

 
 

 

 

 

 
   
 

 

 

 [Khan,2009,p14]( 4مصدر انشكم رق  ) 

مػف التعاقػدات بػيف ة هػي مجموعػ شػركةالتعاقػدات فػاف الة يظهر الشكؿ السابؽ أنػه وفػؽ نظريػ
اختيػار  إلػىة يمكف أف تسعى وفؽ هذ  النظرية دار وأف اإل ،تبحث عف تعظيـ منافعهاأطراؼ ة عد

تعويضػػػات مكافػػػآت ة الػػػرب  المحاسػػػبي وذلػػػؾ لزيػػػادة هـ فػػػي زيػػػادالتػػػي تسػػػة اإلجػػػرا ات المحاسػػػبي
وبشكؿ متعارض م  هذا التوجه فاف المسترمريف سيهتموف أكرر برقـ الدخؿ الشامؿ الذي  .ةدار اإل

  khan,2009,p15] [ التقييـة لمتالعب وأكرر انسجامًا م  نظرية يعتبر أقؿ عرض

 -B وذلػػػؾ الرتباطهػػػا بشػػػكؿ وريػػػؽ ة مػػػف القضػػػايا الهامػػػة لمقػػػوائـ الماليػػػة التنبؤيػػػة تعتبػػػر القػػػدر
 محاولػةويقصػد بػالتنبؤ بشػكؿ عػاـ بأنػه  .التي يتخذها مستخدمو هػذ  القػوائـة بالقرارات االقتصادي
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ة وغيػر السػموكية التغيرات السػموكية مف خالؿ معرفة المحتممة ت المستقبميلتقدير المتغيراة عقالني
فيعنػػػػػي أف تكػػػػػوف لممعمومػػػػػات  أمػػػػػا التنبػػػػػؤ المػػػػػالي ،]25ص ،2002 ،الحسػػػػػناوي [ة ألي ظػػػػػاهر 

 Schroeder [ المحاسبية إمكانية تحقيؽ االسػتفادة منهػا فػي اتخػاذ قػرارات لهػا عالقػة بالمسػتقبؿ

et al,2001,p19 [ ،بنػا  عميػه يمكػف  .شػركةخػالؿ تقػدير النتػائج الماليػة المسػتقبمية لم وذلػؾ مػف
ويػتـ إعػداد  شػركةلموض  المػالي المسػتقبمي لمة القوؿ بأف التنبؤ المالي يقوـ عمى تقديرات مستقبمي

االعتمػػاد عمػػى التحميػػؿ  إلػػى باإلضػػافةة وأسػػاليب إحصػػائية عمميػػ أسػػسهػػذ  التقػػديرات بنػػاً  عمػػى 
 . ةتاريخية قارير ماليت استخداـالمنطقي وب

مػػػف منظػػػور ة الماليػػػ األسػػػواؽفػػػي مجػػػاؿ ة لممعمومػػػات المحاسػػػبية التنبؤيػػػة القػػػدر ة تتجمػػػى أهميػػػ
 ] 62ص ،2006 ،الهباش [: ةالمسترمريف بالنقاط التالي

 األربػػػاحالتنبػػػؤ ب إلػػػى األسػػػهـبيػػػ   أوعنػػػد شػػػرا  ة الماليػػػ األسػػػواؽيحتػػػاج المسػػػترمروف فػػػي  -
  األرباحالواحد مف هذ   ونصيب السهـة المستقبمي

مػف حيػث ة المتاحػة البػدائؿ االسػترمارية دراسػ إلػىة الماليػ األسػواؽيحتػاج المسػترمروف فػي  -
  لألسهـة العوائد المتوقع

ة المتوقعػػة والخارجػػة الداخمػػة يجػػب أف يكػػوف المسػػترمروف عمػػى عمػػـ بحجػػـ التػػدفقات النقديػػ -
  في المستقبؿ شركةلم

فػػػي مجػػػاؿ ة لممعمومػػػات المحاسػػػبية التنبؤيػػػة يػػػد عناصػػػر القػػػدر مػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ يمكػػػف تحد
 وفؽ ما يمي:ة المالي األسواؽاالسترمار في 

 فػي شػركةلمة المستقبمية يفيد التنبؤ بالتدفقات النقدي: ةالمستقبمية التنبؤ بالتدفقات النقدي 
ة والخارجػػػػة الداخمػػػػة فػػػػي تقػػػػدير التػػػػدفقات النقديػػػػة مسػػػػتخدمي القػػػػوائـ الماليػػػػة مسػػػػاعد

 . ةاتها الماليالتزامعمى الوفا  ب شركةالة وبالتالي تقييـ قدر ، شركةلم
 أوفػي شػرا  ة يهتـ المسترمروف عند اتخاذ قرارات اسػترماري: ةالمستقبمي األرباحالتنبؤ ب 

 .ةعمػى تحقيػؽ أربػاح مسػتقبمي شركةالتمؾ ة ما بقدر  شركةعمى أسهـ ة المحافظ أوبي  
عمػػى  شػػركةالة يفيػػد فػػي تقيػػيـ قػػدر ة حقيػػؽ أربػػاح مسػتقبميعمػػى ت شػػركةالة وذلػؾ ألف قػػدر 

في تقييـ نصيب السهـ الواحد مف  أخرىة ومف جه، ةاالستمرار في نشاطاتها مف جه
عمػػى توليػػد  شػػركةالة فػػي تقيػػيـ قػػدر ة المسػػتقبمي األربػػاحالتنبػػؤ ب يسػػهـكمػػا  .األربػػاحتمػػؾ 

 . ةمستقبمية تدفقات نقدي
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 بالعائػػد ة كبيػػر ة قػػرارات المسػػترمريف تػػرتبط بدرجػػ إفلألسػػهـ: ة التنبػػؤ بالعوائػػد المسػػتقبمي
فػي  يسػهـبنا  عميػه فػاف التنبػؤ بالعائػد المسػتقبمي لمسػهـ  .المتوق  لمسهـ في المستقبؿ

 . ترشيد قرارات االسترمار

إال أف تمػؾ  ،لمػدخؿ الشػامؿة التنبؤيػة القػدر  تتناولػالتي ة الدراسات التطبيقية عمى الرغـ مف قم
ة تمػػؾ القػػدر  شػػرحيمكػػف  .لمكونػػات الػػدخؿ الشػػامؿ اآلخػػرة تنبؤيػػة ت أكػػدت عمػػى وجػػود قػػدر الدراسػػا

 وفؽ ما يمي:

  ة إف توضػي  هػذ  القػدر : ةالمسػتقبمي األرباحالدخؿ الشامؿ عمى التنبؤ ب إفصاحاتة قدر
فػػػػي اختيػػػػار  األحيػػػػافبعػػػػض  حكمتهػػػػا وحػػػػذاقتهاتسػػػػتخدـ ة دار أف اإلة يقػػػػـو عمػػػػى فكػػػػر 

فػػي صػػافي الػػدخؿ باالعتمػػاد ة المكاسػػب والخسػػائر غيػػر المتحققػػالتوقيػػت لالعتػػراؼ ب
مػػف خػػالؿ الػػتحكـ بتوقيػػت الػػتخمص أو بيػػ  بعػػض ، شػػركةعمػػى األدا  االقتصػػادي لم

األصوؿ المالية المتاحة لمبي  بهدؼ تحقؽ المكاسب غير المتحققة الناتجة التغير في 
تحكـ بتوقيػت الػتخمص أو إعادة تقييـ األصوؿ الماليػة المتاحػة لمبيػ ، أو مػف خػالؿ الػ

بيػ  األصػػوؿ الرابتػة بهػػدؼ تحقػؽ المكاسػػب غيػػر المتحققػة الناتجػػة عػف فػػائض إعػػادة 
عػػف محاسػػبة ال كيفيػػة شػػرحوسػػيتـ  .تقيػػيـ تمػػؾ األصػػوؿ ممػػا يػػؤدي إلػػى زيػػادة األربػػاح

مػػف هػػذا  طبقػػًا لمعػػايير المحاسػػبة الدوليػػة فػػي فقػػرة الحقػػة بنػػود الػػدخؿ الشػػامؿ اآلخػػر
بالمحاسػبة عػف بنػود الػدخؿ الشػامؿ تتعمػؽ ايير المحاسبية الدولية التػي ) المع  البحث

ة إدار عنػػػػػػػػدما تػػػػػػػػرى . ( IAS16-IAS19-IAS21-IAS38-IAS39اآلخػػػػػػػػر هػػػػػػػػي 
فانهػػا تؤجػػؿ تحقػػؽ المكاسػػب ة الحاليػػة تػػؤدي بشػػكؿ جيػػد فػػي السػػن شػػركةأف ال شػػركةال

نهػا ليسػت في الدخؿ الشامؿ اآلخػر ألة المسجم Unrealized Gainsة غير المتحقق
الخسػائر  تكبدتقـو بتأجيؿ ة وبنفس الطريق، ةالحالية لتضخيـ أرباحها في السنة بحاج

في الدخؿ الشامؿ اآلخر عندما تػرى ة المسجم Unrealized Lossesة غير المتحقق
لتخفػػػيض أرباحهػػػا  وذلػػػؾ تجنبػػػاً ة الحاليػػػة ال تػػػؤدي بشػػػكؿ جيػػػد فػػػي السػػػن شػػػركةأف ال

تجد صعوبات في تأجيػؿ االعتػراؼ بالخسػائر غيػر ة دار وبما أف اإل .أصالً ة المنخفض
ة في صافي الدخؿ لوقت طويؿ بسبب القيود التػي تفرضػها القػوانيف الضػريبية المتحقق

فػػػي صػػػافي ة فػػػي معظػػػـ دوؿ العػػػالـ فػػػاف احتمػػػاؿ االعتػػػراؼ بالخسػػػائر غيػػػر المتحققػػػ
بالمكاسػػب يمكػػف أف يكػػوف أكبػػر مػػف احتمػػاؿ االعتػػراؼ ة المسػػتقبمية الػػدخؿ فػػي الفتػػر 
بنػػاً  عمػػى ذلػػؾ يسػػتطي  المسػػترمر مػػف  ،[Zang et al,2006,p3]ة غيػػر المتحققػػ
الػػػدخؿ الشػػػامؿ اآلخػػػر وخصوصػػػًا المكاسػػػب والخسػػػائر غيػػػر  إفصػػػاحاتخػػػالؿ تتبػػػ  
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)مراؿ: المكاسب والخسائر غير المتحققة مػف األصػوؿ الماليػة  ةالحالية لمسنة المتحقق
 . ةالمستقبمي األرباحنبؤ بمف التة ولسنوات سابقالمتاحة لمبي ( 

  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف االنتقػػػادات التػػػي يوجههػػػا مناصػػػرو مفهػػػـو الػػػدخؿ التشػػػغيمي لمػػػدخؿ
عمػى اعتبػار أف الػدخؿ ة المسػتقبمية بالتػدفقات النقديػة تنبؤيػة الشامؿ بعدـ امتالكه قػدر 

ة إال أف مؤيػػدي الػػدخؿ الشػػامؿ يػػروف أف قػػدر ، متحققػػةالشػػامؿ يحتػػوي عمػػى بنػػود غيػػر 
يمكػػف فهمهػػا مػػف خػػالؿ دور ة المسػػتقبمية ؿ الشػػامؿ عمػػى التنبػػؤ بالتػػدفقات النقديػػالػػدخ

 شػػػركةيجػػػب أف يقػػػدـ الػػػدخؿ الػػػذي تولػػػد  الف .شػػػركةالػػػدخؿ الشػػػامؿ فػػػي تقيػػػيـ أدا  ال
إعتمػادًا عمػى األربػاح المحاسػبية  شركةالة إدار فيما يتعمؽ بتقييـ أدا  ة معمومات مالئم

ة الدخؿ الشامؿ معمومات مفيد إفصاحاتالسياؽ تقدـ في هذا ، وليس التدفقات النقدية
ة العادلػػػة فالػػػدخؿ الشػػػامؿ اآلخػػػر يحتػػػوي عمػػػى تغيػػػرات فػػػي القيمػػػ، شػػػركةحػػػوؿ أدا  ال

 .والتي تمتمؾ تأريرًا عمى صافي الدخؿ عندما يتـ تحقؽ هذ  التغيرات األصوؿلبعض 
حتفػاظ بأصػوؿ لهػا مػف خػالؿ قراراتهػا فػي االة دار بنا  عميه يمكف الحكػـ عمػى أدا  اإل

بمعنى آخػر إف . ةقيمتها العادلة تكمف في اإليراد الذي ينتج عف زيادة اقتصادية أهمي
مػػف جميػػ  ة ومػػدى نجاحهػػا فػػي االسػػتفاد شػػركةالػػدخؿ الشػػامؿ عمػػى تقيػػيـ أدا  الة قػػدر 

ة في التنبؤ بقدرتها عمى توليد تدفقات نقدي يسهـلديها في توليد الدخؿ ة الموارد المتاح
 . ةميمستقب

 لمدخؿ الشامؿ فيما يتعمؽ بػالتنبؤ بعائػد السػهـ المسػتقبمي والػذي ة التنبؤية لمقدر ة بالنسب
المحاسػػبي( فانهػػا تػػرتبط بشػػكؿ وريػػؽ  الػػدخؿيتمرػػؿ بعائػػد السػػهـ مػػف صػػافي الػػدخؿ )

)صافي الدخؿ المستقبمي( وقػد تػـ ة المستقبمي األرباحالدخؿ الشامؿ عمى التنبؤ بة بقدر 
 . ةسابقة في فقر ة المستقبمي األرباحالتنبؤ ب فيخؿ الشامؿ الدة أهمي شرح

-C بؿ صدور المعيار المحاسبي الدوليقIAS1   كانت مكونػات الػدخؿ  ،2007المعدؿ عاـ
ة إف وضػػ  هػػذ  المكونػػات فػػي قائمػػ. ةالتغيػػر فػػي حقػػوؽ الممكيػػة فػػي قائمػػ تعػػرض الشػػامؿ اآلخػػر

محػػور العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي بحرػػت فػػي  كػػافة التغيػػر فػػي حقػػوؽ الممكيػػة فػػي قائمػػ أوالػػدخؿ 
ذلؾ عمى مستخدمي القػوائـ  أررمف وض  هذ  المكونات في كؿ مف القائمتيف السابقتيف و ة المنفع
ة أف التقرير عف الدخؿ الشامؿ اآلخر في قائم إلىوقد توصمت العديد مف تمؾ الدراسات ، ةالمالي

مومػػػات التػػػي تحتويهػػػا هػػػذ  المكونػػػات ال تتعمػػػؽ لممسػػػترمريف أف المعة يعنػػػي بالنسػػػبة حقػػػوؽ الممكيػػػ
ويمكػػف أف  ،بالتػػالي فػػاف هػػذ  المعمومػػات تسػػتخدـ بشػػكؿ قميػػؿ مػػف قبػػؿ المسػػترمريف، شػػركةبػػأدا  ال

التػػي  شػػركاتلمة مسػػاعدة بمرابػػة التغيػػر فػػي حقػػوؽ الممكيػػة يكػػوف عػػرض تمػػؾ المكونػػات فػػي قائمػػ
 [McCoy,2009,P86] .أرباحها دوف اكتشاؼ ذلؾة ادار ترغب ب
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-D التػػي تػػـ ة مػػف أهػػـ القضػػايا المحاسػػبي شػػركةيعتبػػر قيػػاس الػػدخؿ وتحديػػد الوضػػ  المػػالي لم
إف الوسػائؿ . ةطرحها في تاريخ الفكر المحاسبي وشكمت هذ  القضايا تحػديًا لممنظمػات المحاسػبي

الػدخؿ هػي فػي تحديػد الوضػ  المػالي وقيػاس ة التي تساعد مستخدمي المعمومػات الماليػة ياألساس
مػػػػػف مسػػػػػترمريف ودائنػػػػػيف ة وتختمػػػػػؼ احتياجػػػػػات مسػػػػػتخدمي هػػػػػذ  القػػػػػوائـ الماليػػػػػ. ةالقػػػػػوائـ الماليػػػػػ

 . االحتياجاتة وهدؼ هذ  القوائـ هو تمبية ومؤسسات حكومي

السػوؽ الكػؼ  حيػث ة فػي ظػؿ فرضػي الواردة في القػوائـ الماليػة ةالمعمومات المالية تزداد أهمي
والتػػػػي تعتبػػػػر  Economic Informationة االقتصػػػػادي المعمومػػػػات األسػػػػهـ أسػػػػعارتعكػػػػس 

وهػػذ  المعمومػػات تمكػػف المحممػػيف والمسػػترمريف مػػف قيػػاس أدا   ،أحػػد مكوناتهػػاة المعمومػػات الماليػػ
ف الغػرض مػف ، شػركةالػدخؿ الشػامؿ مقيػاس ألدا  الة وفي هذا الخصوص تعتبػر قائمػ. شركةال وا 

فػي ة تمكػف مسػتخدمي التقػارير الماليػة حػددعف عناصر م شركةهو إفصاح الة إصدار هذ  القائم
 [Dastgir et al,2008,p124]تقييـ األدا  المالي بشكؿ أفضؿ 

معيػػػار إعػػػداد التقػػػارير  حػػػددوقػػػد  ،مقيػػػاس أساسػػػي لقيػػػاس األدا  المػػػالية العادلػػػة تعتبػػػر القيمػػػ
لػة وهػي: رػالث مػداخؿ لتقيػيـ القيمػة العاد IFRS13المالية الدولي الخاص بقيػاس القيمػة العادلػة 
تهػدؼ إلػى تقيػػيـ القيمػة العادلػػة  تقنيػات التقيػيـ هػػذ  .مػدخؿ السػوؽ، مػػدخؿ الػدخؿ، مػدخؿ التكمفػػة

، منقوؿ عف IFRS13,2011,P62 [الحالية لألصوؿ وااللتزامات بشكؿ يتفؽ م  ظروؼ السوؽ
لألصػػوؿ سػػتولد إيػػراد فػػي حػػاؿ ة العادلػػة إف التغيػػرات فػػي القيمػػ .] 107-106،ص2014زكريػػا، 

وبعض هذ  التغيرات في القيمة العادلة لألصػوؿ تسػجؿ كمكاسػب غيػر ، ةالعادلة في القيمة يادالز 
 إف  بها في بياف األرباح والخسائر، وتسجؿ ضمف الدخؿ الشامؿ اآلخػر. االعتراؼمتحققة يؤجؿ 

 Management’s Stewardshipة دار اإلة لتقيػيـ وكالػة معمومػات مالئمػ يجػب أف يقػدـ الػدخؿ
والتػػي يجػػب أف تعػػرض فػػي ة قيػػيـ قرارهػػا حػػوؿ االحتفػػاظ بأصػػوؿ ذات نتػػائج اقتصػػاديمػػف خػػالؿ ت
تسػػجيؿ مكونػات الػػدخؿ الشػػامؿ عػدـ فػػاف  بنػػا  عميػه. [Rosa et al,2000,P5]ة القػوائـ الماليػػ

صػافي الػدخؿ ة إضػعاؼ قػدر  إلػىسػيؤدي الشػامؿ مػ  بنػود صػافي الػدخؿ الػدخؿ ة اآلخر في قائم
 . عمى قياس األدا  المالي

متغيػػرات فػػي القيمػػة العادلػػة والتػػي تسػػجؿ ضػػمف بنػػود الػػدخؿ الشػػامؿ ل تػػتـ المعالجػػة المحاسػػبية
، كمػػا ( IAS16,IAS19,IAS21,IAS38,IAS39التاليػػة ) وفػػؽ المعػػايير المحاسػػبية  اآلخػػر

المعيػػار لمزيػػد مػػف اإليضػػاح الرجػػوع إلػػى: ) أف تقيػػيـ القيمػػة العادلػػة يخضػػ  لمعػػايير تقيػػيـ دوليػػة 
IVS210 ألصوؿ غير الممموسة، اIVS220  ،المصان  والمعداتIVS250  ،)األدوات الماليػة

 بدقة.إف الهدؼ مف تمؾ المعايير هو ضماف قياس القيمة العادلة 
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هػو انعكػاس لمجػدؿ حػوؿ مفهػـو الػدخؿ  شػركةإف الجدؿ حوؿ المقياس األمرؿ لػألدا  المػالي لم
هناؾ رالث مفػاهيـ لمػدخؿ هػي األكرػر شػيوعًا  وفي هذا الصدد .لممسترمريفة بالنسبة األكرر منفع

 ،Net Incomeصػػافي الػػدخؿ  ،Operating Incomeوهػػذ  المفػػاهيـ هػػي الػػدخؿ التشػػغيمي 
الدخؿ عمى أسػاس الػدخؿ  احتساب يداف  مؤيدو .Comprehensive Incomeوالدخؿ الشامؿ 
أهمهػػػػا أف ، بابأسػػػػة الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ تػػػػوفر أفضػػػػؿ مقيػػػػاس لػػػػألدا  المػػػػالي لعػػػػدة الشػػػػامؿ أف قائمػػػػ

 Rosa et]ات لتزامػلألصػوؿ واالة العادلػة ال تتضػمف كػػؿ التغيػرات فػي القيمػػ خػرىالمقػاييس األ

[al,2000,p6، فػػي  شػػركةنحػػو الماضػػي وأنهػػا تمرػػؿ مقيػػاس ألدا  الة وأف هػػذ  المقػػاييس موجهػػ
تقيػيـ  ولكػف يجػبة يجػب أف ال يػتـ عمػى الفتػرات السػابق الػدخؿوأف قيػاس ، ةخالؿ الفتػرات السػابق

الػػػدخؿ عمػػػى أسػػػاس الػػػدخؿ التشػػػغيمي يعتقػػػدوف أف  احتسػػػاب غيػػػر أف مؤيػػػدي .األدا  المسػػػتقبمي
 واالسػػػػػػػػػػترنائية Nonrecurringة صػػػػػػػػػػافي الػػػػػػػػػػدخؿ بػػػػػػػػػػدوف البنػػػػػػػػػػود غيػػػػػػػػػػر المتكػػػػػػػػػػرر  احتسػػػػػػػػػػاب

Extraordinary  ةالمسػػتقبمية التػػدفقات النقديػػب التنبػػؤعمػػى أفضػػؿ ة يممػػؾ قػػدر [Dastgir et 

[al,2008,P124. ة أفضػػػمية دراسػػػ تتناولػػػالتػػػي ة معظػػػـ الدراسػػػات التطبيقيػػػة ؿ مراجعػػػمػػػف خػػػال
عمػػى  أو ،األسػػهـاعتمػػادا عمػػى عوائػػد  شػػركةالمقػػاييس فػػي تقيػػيـ أدا  الة الػػدخؿ الشػػامؿ عمػػى بقيػػ

أف الػػػدخؿ الشػػػامؿ ال يممػػػؾ  تبػػػّيف .ةباالعتمػػػاد عمػػػى التنبػػػؤ بالتػػػدفقات النقديػػػ أو ،األسػػػهـ أسػػػعار
لمقيػاس مػا ة وأنػه ال توجػد أفضػمي، شػركةالمقاييس في تقيػيـ أدا  ال ةبشكؿ كامؿ عمى بقية أفضمي

المقاييس في ة فيمكف أف يكوف أحد المقاييس أفضؿ مف بقي ،المقاييس في كؿ الجوانبة عمى بقي
 Dastgir et al ,2008 [ أخػرىفػي جوانػب ة ولكػف يمكػف أف ال يممػؾ هػذ  األفضػمي ،جانب مػا

,p123 [.  

-E بطريقػػػة أررالػػػدخؿ الشػػػامؿ يمكػػػف أف تتػػػ إفصػػػاحاتة إف أهميػػػ Format  عػػػرض الػػػدخؿ
 شركاتلمة واألمريكية الدولية المعايير المحاسبي لقد ترؾ واضعو .مؿ والمكونات التي يحتويهاالشا
فػاف اختيػار شػكؿ ة وعمػى الػرغـ مػف هػذ  المرونػ .عػرض الػدخؿ الشػامؿ طريقةفي اختيار ة مرون

نما  Professional Investorsالمسترمريف الخبيريف عرض الدخؿ الشامؿ ال يؤرر فقط عمى  وا 
التػأرير ة رغػـ اخػتالؼ درجػ Nonprofessional Investorsخبيػريف العمػى المسػترمريف الغيػر 

إف تأرير شكؿ عرض الدخؿ الشامؿ يرتبط بوجود تأرير . ةبسبب الفارؽ في فهـ المعمومات المالي
 . عمى مستخدميهاة لممعمومات المالي

ؾ المعمومػػػات تػػػأريرا عمػػػى المسػػػتخدميف مػػػرتبط بقيػػػامهـ بػػػرالث عمميػػػات قبػػػؿ اتخػػػاذ إف امػػػتال
 ،(Evaluation) التقيػػػػيـة عمميػػػػ ،(Acquisition)اكتسػػػاب المعمومػػػػات ة قػػػراراتهـ وهػػػػي: عمميػػػػ

لػى و األة تمرػؿ العمميػ .[Maines et al,2000,PP180,181] ( Weighting)الترقيػؿة وعمميػ
ها اسػتخداملوقػت ة ا فػي الػذاكر وتصػنيفهة التي تحتويها القػوائـ الماليػ المستخدميف لممعموماتة قرا 
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بينمػا تعنػي  .تعنػي قيػاـ المسػتخدميف بتقيػيـ تمػؾ المعمومػاتة الرانيػة أمػا العمميػ .قراراتهـ في اتخاذ
بالتػالي فػاف شػكؿ عػرض الػدخؿ  .هذ  المعمومػاتة ألهمي Weightsف از أو إعطا  ة الرالرة العممي

 . أكرر مف هذ  العمميات أوة المسترمريف في واحد قرارات فيالشامؿ يؤرر 

لإفصػاح ة فػي حػاؿ وجػود نظػاـ أقػؿ شػفافي األرباحة إدار أف  شركاتهناؾ اعتقاد لدى مدرا  ال
ة بسػػالم بمػػا يتعمػػؽ شػػركةالة ولػػف يضػػر بسػػمع األسػػهـ أسػػعارسيحسػػف  ،ةعػػف المعمومػػات الماليػػ
في حاؿ وجود نظاـ شفاؼ لإفصػاح سػوؼ يضػر  األرباحة ادار بينما القياـ ب .التقرير عف قوائمها

 Hunton et]التقريػػػػر عػػػػف قوائمهػػػػا ة بمػػػػا يتعمػػػػؽ بسػػػػالم شػػػػركةالة وسػػػػمع األسػػػػهـ أسػػػػعارب

[al,2006,p151.  وفػػي هػػذا المجػػاؿ ، ةأكبػػر فػػي القػػوائـ الماليػػة وجػػود شػػفافية هػػذا يعنػػي ضػػرور
المسػػترمريف عمػػى تقيػػيـ أدا  ة قػػدر  فػػيعػػرض الػػدخؿ الشػػامؿ سػػيؤرر  طريقػػةالبػػد مػػف التوضػػي  أف 

التػي تقػـو  شػركاتالمسترمريف وخصوصًا المسترمريف الخبيريف عمى كشؼ الة وعمى قدر  شركاتال
 األربػاحة إدار ة التي تقػوـ بعمميػ شركاتوهذا سيمكنهـ مف التمييز بيف تمؾ ال .أرباحهاة إدار ة بعممي

ة راؽ الماليػو فػي سػوؽ األ شركاتال ةعمى سمع ذلؾ سينعكسو  ،التي ال تقوـ بذلؾ شركاتوبيف ال
 . أسهمها أسعاروسيؤرر عمى 

مف خالؿ حقوؽ الممكية سيضعؼ مػف قػدرة المحممػيف  اآلخر إف طريقة عرض الدخؿ الشامؿ 
ف عػػػرض هػػػذ  Selective Saleعمػػػى اكتشػػػاؼ إدارة األربػػػاح مػػػف خػػػالؿ البيػػػ  االنتقػػػائي  ، وا 

 يف مف اكتشاؼ إدارة األرباح.المعمومات في قائمة الدخؿ الشامؿ سيمكف المحمم

التقريػر عػف "عنػواف  تحػت 1998عاـ في  Hirst & Hopkinsما توصمت إليه دراسة وهذا 
 Comprehensive Income Reporting and لمتقيػيـالمحممػيف  وتقػديراتالػدخؿ الشػامؿ 

Analysts’ Valuation Judgments " . عػػرض  طريقػػة موضػػوع تتناولػ دراسػػةؿ أو  تكانػػو
المعمومػػات حػػوؿ  اسػػتخداـفػػي اسػػتخالص و ة مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػ لػػدىلشػػامؿ وتػػأرير  الػػدخؿ ا

 Hunton et al ,2006]لمبيػػ  ة المتاحػػة الماليػػ راؽو لػػألة المكاسػػب والخسػػائر غيػػر المتحققػػ

[,p139.  

ة مػػرتبط بعوامػػؿ متعػػددة مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػ لػػدىإف تػػأرير شػػكؿ عػػرض الػػدخؿ الشػػامؿ   
 أهمها:

المسػػتخدميف: حيػػث يالحػػظ أف هػػذا التػػأرير يكػػوف أكبػػر عمػػى المسػػتخدميف ة تالؼ نوعيػػاخػػ -
وذلػؾ كمػا ذكػر سػابقًا عائػد  .م  المسػترمريف غيػر الخبيػريفة بالمقارن (المحمميف)الخبيريف 

والػػذي يػػؤرر عمػػى فهػػـ كػػال النػػوعيف لممعمومػػات  ،لكػػؿ منهػػاة العمميػػة والخمفيػػة لفػػارؽ الخبػػر 
 ةالقوائـ المالي فية المعروضة المالي



42 

 

تمعػب دورًا هامػًا فػي تحديػد تػأرير شػكؿ عػرض  شػركاتالنشػاطات التػي تمارسػها الة إف نوعي -
فشػػكؿ عػػرض المعمومػػات عػػف المكاسػػب ، ةمسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػعمػػى الػػدخؿ الشػػامؿ 

ة لمبيػػػ  يكػػػوف تػػػأرير  أكبػػػر بالنسػػػبة المتاحػػػة لالسػػػترمارات الماليػػػة والخسػػػائر غيػػػر المتحققػػػ
ة م  تأرير  عمى مستخدمي القػوائـ الماليػة مقارنة المالي شركاتلمة دمي القوائـ الماليلمستخ

ة ادار تقػوـ بػػة وقػد أربتػت العديػػد مػف الدراسػات أف المؤسسػات الماليػ. ةغيػر الماليػ شػركاتلم
المكاسػب والخسػائر مػف االسػترمارات فػي  Realizationمف خالؿ توقيػت تحقػؽ  األرباح

 ةراؽ الماليو األ

وتعػد بعػض مكونػات الػدخؿ الشػامؿ  ،شػركاتال أرباحة دار العديد مف الطرؽ إل إلىة دار أ اإلتمج
لمبيػػػ  أحػػػد ة المتاحػػػة الماليػػػ األصػػػوؿمػػػف ة اآلخػػػر وخصوصػػػًا المكاسػػػب والخسػػػائر غيػػػر المتحققػػػ

 شػػركةتػػرى أف أدا  الة دار فػػاذا كانػػت اإل .األربػػاح إدارة ةفػػي عمميػػة دار الوسػػائؿ التػػي تسػػتخدمها اإل
ألنهػػا ال تحتػػاج أف ة فانهػػا يمكػػف أف تؤجػػؿ تحقػػؽ المكاسػػب غيػػر المتحققػػ، ةالحاليػػة فػػي السػػنجيػػد 

 شػركةفػي حػاؿ كػاف أدا  الة تحقؽ الخسائر غيػر المتحققػة دار كما يمكف أف تؤجؿ اإل ،تزيد الدخؿ
بالتػالي فػاف اإلفصػاح الواضػ  عػف  .[Zang et al,2006,p2]سػي  لكػي ال تزيػد الوضػ  سػو ًا 

الػػدخؿ الشػػامؿ ة ووضػػ  هػذ  المكونػػات فػػي قائمػ ،دخؿ الشػامؿ اآلخػػر يعتبػػر أمػرًا هامػػاً مكونػات الػػ
ة إدار يمكػػف أف يسػػاعد فػػي اكتشػػاؼ بعػػض عمميػػات ة التغيػػر فػػي حقػػوؽ الممكيػػة عوضػػًا عػػف قائمػػ

  .شركةإدارة المف قبؿ  األرباح
 دوؿ تمػػؾة ظهػػرت فػػي ظػػؿ حاجػػة الناشػػئة الماليػػ السػػواؽبنػػاع عمػػى مػػا سػػبؽ يتضػػ  أف 

إف جػذ  المسػتثمريف . ةالجنبيو ة االستثمارات المحمي مف خلؿ جذ ة لتحقيؽ التنمي السواؽ
فػػي هػػذ  ة المدرجػ شػػركاتلعػف اة مفيػػدفر معمومػات ايتطمػ  تػػو  أجانػػ  أومحميػيف سػواع كػػانوا 

 هامة حسػ  مػا الدخؿ الشامؿ معمومات إفصاحاتتقدـ الصدد  وفي هذا ،لممستثمريف السواؽ
مػف ة الناشػئة الماليػ السػواؽإال أف الخصوصيات التي تتمتع بهػا  .ياؽ البحثفي س هتـ شرح
يؤثر بشكؿ سمبي فيمػا يتعمػؽ وغيرها  السواؽهذ  ة غيا  السوؽ الكؼع وضعؼ شفافي حيث

 .الػدخؿ الشػامؿ إفصػاحاتالتي تقدمها عمى المنافع ة بحصوؿ مستخدمي المعمومات المحاسبي
  .دخؿ الشامؿ الحتياجات المستخدميفال إفصاحاتة وبالتالي في تمبي
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 الفصؿ الثاني
 ةالناشئة المالي السواؽالدخؿ الشامؿ في  إفصاحاتمشكلت إعداد 

 ةالماليػ األسػواؽ فػي الشامؿ لمدخؿ المحاسبي القياس أسسب مرتبطة مشكالت: ؿو األ المبحث
  ةالناشئ

 ة الناشئة المالي األسواؽفي  القرار االسترماريمرتبطة بنوعية : مشكالت الرانيالمبحث 
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 ؿوال  المبحث

 ةالناشئ ةالمالي السواؽ في الشامؿ لمدخؿ المحاسبي القياس أسسب رتبطةم مشكلت
 

  اًل: مفهـو القياس المحاسبيأو 

 المحاسػػبي القيػػاس ةعمميػػ عػػف ينػػتج ،القػػرارات لمتخػػذي ةالمفيػػد ةالمحاسػػبي المعمومػػات ديـتقػػ إف
 أف حيػػث ةكبيػػر  ةأهميػػ المحاسػػبي القيػػاس ةعمميػػ تكتسػػب وبالتػػالي ،ةواالقتصػػادي ةالماليػػ لألحػػداث
 ةالماليػ والبيانػات القػوائـ مسػتخدمي قبػؿ مػف ةسػميم قػرارات عنه ينتج األحداث لتمؾ السميـ القياس

  .صحيحة معمومات إلى تستند القرارات هذ  فأل

 :اهأهم مف ،لمقياس ةمختمف تعاريؼ وجود ُيالحظ ةالمحاسبي األدبيات إلى الرجوع وعند

 ( أوؿ تعريؼ عممي ينسب إلىCampell يتمرؿ القياس بشكؿ عاـ في قرف األعداد" :)
فها بطريقة مباشرة أو باألشيا  لمتعبير عف خواصها، وذلؾ بنا  لقواعد طبيعية يتـ اكتشا

 ]110، ص 2004مطر، [غير مباشرة". 
 "سػتظهر التػيو  ةالمالي البيانات في بها سيعترؼ التي لمعناصر ةالنقدي القيـ تحديد ةعممي 

 محػدد أسػاس اختيػار ذلػؾ ويتضػمف ،الػدخؿ وبيػاف ةالعموميػ المالي المركز ةقائم في بها
 . ]99فق ة  ،2010، الدولي المالية البيانات عرضو  إعداد إطار[ "لمقياس

 "تخصيص األرقاـ لخصائص األشيا  التي يمكف قياسها". [Wolk, et.al,2000, p7]  

 لألحػداث الكمػي التعبيػر هػو المحاسػبي القيػاس أف الباحػث يػرى ،ةالسػابق اتريفالتع خالؿ مف
. المػوارد تمػؾ في هاتترك التي آلرارهاو  ،فيها ؤرروت شركةلا موارد تحرؾ التي االقتصادية ةواألنشط
 لحمايػػة المسػػتخدميف قػػرارات دعػػـ فػػي تسػػاعد التػػي المناسػػبة المعمومػػات نتػػاجإ بغيػػة القيػػاس يجػػري

 .مالئمةال األدوات ـويستخد محددة ومقاييس ضوابط إلى يستند وهو. مصالحهـ

 :يمػي كمػا حصػرها ويمكف لمقياس، أساليب عدة إتباع يمكف المحاسبي القياس عممية تنفيذ في
 ] 110-109ص ،2007 الحيالي، [

-A مباشرة قياس أساليب  Direct Methods 
 محػػػؿ الخاصػػػية بقيمػػػة ممرمػػػة المحاسػػػبية القيػػاس عمميػػػة نتيجػػػة تحػػػدد األسػػػموب هػػػذا باسػػتخداـ

 ضػػرورة أسػػاس عمػػى تبنػػى التػػي االحتسػػاب، بعمميػػة يعػػرؼ مػػا إلػػى الحاجػػة دوف مباشػػرة، القيػػاس
 المرػاؿ سػبيؿ عمػى المباشػر القيػاس أسػموب يتبػ . القياس محؿ الخواص بيف رياضية قةعال توفر
 هػذ  أجػزا  ترمػيف تػـ إذا أمػا .الشػرا  فػاتورة فػي المربػت رمنهػا خػالؿ مف معينة آلة كمفة قياس في
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 مػػا ضػػمف اآللػػة هػػذ  كمفػػة تقػػاس عنػػدها لهػػا، اإلجماليػػة الكمفػػة لتحديػػد تمهيػػداً  حػػدة عمػػى كػػالً  اآللػػة
  .المباشر غير أو المشتؽ القياس أسموب يسمى

-B ( المشتقة) المباشرة غير القياس أساليبDerived or Indirect Methods  
 محػػػؿ االقتصػػػادي الحػػػدث قيمػػػة قيػػػاس مػػػف القيػػػاس بعمميػػػة القػػػائـ الشػػػخص يػػػتمكف ال عنػػػدما
 مرػػاؿ. أمكػػف إف مباشػػرة غيػػر بطريقػػة الحػػدث هػػذا قيمػػة قيػػاس يػػتـ عنػػدها مباشػػرة، بطريقػػة القيػػاس
 . - السابؽ المراؿ في كما - اآللة ا أجز  قياس: ذلؾ

-C التحكمية القياس أساليب   
 الفػرؽ لكػف اإلجػرا ات، حيػث مػف( المشػتقة) المباشرة غير القياس أساليب األساليب هذ  تشبه
 تحكػػػـ موضػػػوعية قواعػػػد وجػػػود هػػػو خػػػرىاأل واألسػػػاليب التحكميػػػة القيػػػاس أسػػػاليب بػػػيف الرئيسػػػي
 يجعمهػا ممػا القواعػد، هػذ  مرػؿ إلػى تفتقػد التػي التحكميػة القيػاس بألسالي خالفاً  السابقة األساليب
 .القياس بعممية لمقائميف الشخصية واألحكاـ التقديرات عف الناتج التحيز آلرار معرضة

 التػي القيػاس أسػاليب اسػتخداـ عمػى التأكيػد مػف البػد المحاسػبي القيػاس أساليب استعراض بعد
 الباحػث يػرى الصدد هذا وفي. وسميـ موضوعي بشكؿ ؿالشام الدخؿ إفصاحات قياس إلى تؤدي
 هػػػذ  قيػػػاس مػػػف يجعػػػؿ المتطػػػورة الماليػػػة األسػػػواؽ فػػػي الحػػػاؿ هػػػو كمػػػا الكػػػؼ  السػػػوؽ تػػػوفر أف

 أمػػراً  موضػػوعية قواعػػد إلػػى مسػػتند بشػػكؿ -اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ بنػػود وخصوصػػاً  - اإلفصػػاحات
 غيػر أسػواؽ هػي غالبيتهػا فػي التػي لناشػئةا المالية لألسواؽ بالنسبة يختمؼ الوض  أف إال. ممكناً 
فصاحاته الشامؿ الدخؿ قياس ودقة موضوعية عمى يؤرر الذي األمر كؼ ،  . وا 

  ثانيًا: مداخؿ قياس الدخؿ

 راداتااليػػػػ تفاضػػػػؿ مػػػػدخؿ همػػػػا ،المحاسػػػػبي األدب فػػػػي ُعِرفػػػػا الػػػػدخؿ لقيػػػػاس فمػػػػدخال هنػػػػاؾ
 Balance Sheet ةالميزانيػػ ومػػدخؿ (Revenue-expense Approach) والمصػػروفات

Approach. 

 األصػوؿ صػافي فػي الحاصػؿ التغيػر قيػاس خػالؿ مػف الػدخؿ تحديػد يػتـ ةالميزانيػ لمدخؿ اوفق
 مصػػػروؼك أو كػػػايراد Transaction ةالعمميػػػ أو االقتصػػػادية الصػػػفقة تسػػػجيؿ يػػػتـ .ةالفتػػػر  خػػػالؿ
 األصػػػػوؿ وتقيػػػػيـ لالعتػػػػراؼ قواعػػػػد ُوضػػػػعت وقػػػػد .التػػػػزاـ أو كأصػػػػؿ اعتبارهػػػػا يػػػػتـ لػػػػـ إذا ،فقػػػػط
 أمػػا .بينهمػػا والفػػرؽ والمصػػروفات لإيػػرادات ةكبيػػر  ةبأهميػػ ينظػػر ال المػػدخؿ هػػذا فػػي .اتلتزامػػواال

 مػػػف مصػػػروؼك أو كػػػايراد ةالعمميػػػ أو الصػػػفقة تسػػػجيؿ عمػػػى فيركػػػز المصػػػروؼ – اإليػػػراد مػػػدخؿ
 إعطػػا  مػػ  Matching Principle اتاإليػػرادو  المصػػروفات بػػيف ةالمقابمػػ مبػػدأ تطبيػػؽ خػػالؿ
 . اتلتزامواال األصوؿ في لمتغيرات ةضعيف ةأهمي
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 الػدخؿ بتحديػد يتعمؽ فيما المحاسبي الفكر عمى المسيطر المدخؿ هو ةالميزاني مدخؿ كاف لقد
 تشػػغيؿ دخػؿ بػيف التمييػز دوف) بعموميتػػه الػرب  كػاف حيػث ،بريطانيػا فػػي عشػر التاسػ  القػرف فػي

 A Profit والخسػائر األرباح) حساب وجود نحو االتجا  ظهر قدو . ألدا ل امقياس (شامؿ ودخؿ

and Loss Account) 1929 عػاـ فػي ةلمميزانيػ مكمؿ كحساب [Manh,2010,p3]  .ولكػف 
 األكاديمييف مف كرير أظهر .ةالميزاني مدخؿ في الضعؼ بي نت التي 1929 عاـ الكساد ةأزم بعد
 سػببه الػذي الضػرر بسػبب وذلػؾ والخسػائر األربػاح بحسػاب متزايػداً  اهتمامػا المهنيػيف لمحاسبيفوا

 .ةالتخػػاذ قػػراراتهـ االقتصػػادي ةالمحاسػػبي المعمومػػات لمسػػتخدمي كفايتػػه عػػدـ فػػي ةالميزانيػػ مػػدخؿ
أـ مػػف مصػػادر ة هػػؿ هػػي مػػف عمميػػات تشػػغيمي: ةمصػػدر الرػػرو ة معرفػػ إلػػىة حيػػث ظهػػرت الحاجػػ

والخسػائر والػػذيف يسػػتوجب  األربػػاحوحسػػاب ة ا اتجػػه االهتمػػاـ نحػو حسػػاب المتػاجر مػػف هنػ .أخػرى
ظهػػر بػذلؾ  .إعػدادهما تحديػد اإليػػرادات والمصػروفات رػـ توزيعهػػا حسػب عالقتهػا بنشػػاط التشػغيؿ

الػدخؿ لتحػؿ ة رػـ جػا ت قائمػ. ةالتاريخيػة مشػكالت التكمفػمعه وظهرت  ،دخؿ التشغيؿما ُعِرؼ ب
 . ةولتظهر معمومات أكرر مما تقدمه الحسابات الختامي ،مكاف هذيف الحسابيف

 يجػب فهػؿ: سػئمةاأل مػف ةمجموعػ يطػرح الػدخؿ تعريػؼ في ةالمحاسبي النظر ةوجه اعتماد إف
 الرئيسػي بالنشػاط تتعمػؽ ال التػي Losses والخسػائر Gains المكاسػب الػدخؿ مفهوـ يتضمف أف
 Unrealized ةالمتحقق غير والخسائر بالمكاس الدخؿ مفهوـ يتضمف أف يجب وهؿ ،؟ شركةلم

Gains or Losses ؟شركةال تمتمكها التي الموجودات قيـ في التغير مف تنشأ التي . 

 :أهمها ومف. لمدخؿ ةالمختمف المفاهيـ عمى التعرؼ مف اًل،أو  ،بد ال سئمةاأل هذ  عمى ةلإجاب

 الػدخؿ ومفهػوـ Concept of Current Operating Income ةالجاريػ العمميػات دخػؿ مفهػوـ
  :انمفهىم ه مه نكم مىجز ش ح يهي وف مب .Concept of All- inclusive Income الشامؿ

 الماضػي القػرف أربعينيػات منػذ المحاسػبي األدب فػي سػاد الدخؿ تعريؼ حوؿ القائـ الجدؿ في
 -راداتاإليػػػػ مػػػػدخؿ مػػػػف انطالقػػػػا الجاريػػػػة، العمميػػػػات دخػػػػؿ مفهػػػػوـ مػػػػ  نسػػػػجـا ؿو األ .اتجاهػػػػاف

 أخذ الرانيو .  Restrictive Definition لمدخؿ ؽضيّ  أو مقي د تعريؼ عف داف ف ، المصاريؼ
 (شامؿ) واس  تعريؼ عف فداف  اتلتزامواال األصوؿ مدخؿ مف انطالقا ،اليجماإل الدخؿ بمفهوـ
 . [Manh,2010,p5] لمدخؿ

 المػوارد مف ةالفعمي ةاالستفاد عمى يركز أف يجب الدخؿ مفهوـ أف يروف ؿو األ االتجا  أنصار
 دخػػػؿ يعتبػػػر المعنػػػى بهػػػذا .الػػػدخؿ توليػػػد عمميػػػة فػػػيو  ةالتشػػػغيمي العمميػػػات فػػػي شػػػركةلم ةالمتاحػػػ

 العمميػػػات مػػػف يػػػأتي التشػػػغيمي الػػػدخؿ فأل ذلػػػؾ ،شػػػركةال ةإدار  ةلكفػػػا  امقياسػػػ ةالجاريػػػ العمميػػػات
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 القػػوائـ لمسػػتخدمي ةمفيػػد ةماليػػ معمومػػات يعطػػي وبالتػػالي ،ةدار اإل عميهػػا تسػػيطر التػػي ةالتشػػغيمي
 . ةدار اإل أدا  تقييـ في تساعد ةالمالي

 بهػا تقػوـ التػي ةوالعاديػ ةالجاريػ العمميػات عػف تنشأ التي البنود ةالجاري العمميات دخؿ يتضمف
 ةالتشػػػػغيمي) و (Current ةالجاريػػػػ) مصػػػػطمحي فػػػػاف هػػػػوـالمف هػػػػذا ضػػػػمف .ةالفتػػػػر  خػػػػالؿ شػػػػركةال

Operating) ةبػػالفتر  ةالمرتبطػػ والعمميػػات األحػػداثف ،هامػػاف عتبػػرافي شػػركةال بعمميػػات الخاصػػيف 
 بعض في أنه إال ،الدخؿ تحديد عند االعتبار بعيف تؤخذ وحدها هي Current period ةالجاري

 مرػؿ) ةالحاليػ ةالفتر  في تستخدـ أف ويمكف ةابقس فترات في تكتسب وموارد أحداث هناؾ الحاالت
 ةتشػغيمي ةالعمميػ هػذ  تعتبػر فػال ةالحاليػ ةالفتػر  فػي بيعهػا شػركةال قػررت فػاذا (والمعػدات التجهيزات

 . Operating Transactions  ةالتشغيمي ةالعممي مصطم  ةأهمي تظهر هنا .ةالحالي ةالفتر  في

 بػيف التمييػز عمى أساسي بشكؿ يقوـ ال All-Inclusive Income الشامؿ الدخؿ مفهوـ إف
 كػػؿ ويتضػػمف ،الػػدخؿ احتسػػاب عنػػد ةالمتكػػرر  غيػػر أو ةالمتكػػرر  العمميػػات عػػف تنشػػأ التػػي البنػػود

 .فتػرتيف بػيف ةالممكيػ حقػوؽ فػي Non - owner Changes المػالكيف عف ةالناتج غير التغيرات
 السياسػػػػات لتغيػػػػر التراكمػػػػي رػػػػراأل وكػػػػذلؾ ةالمتكػػػػرر  رغيػػػػ أو ةالعاديػػػػ غيػػػػر البنػػػػود فػػػػاف وبالتػػػػالي
 . ةالفتر  دخؿ في( جميعها) معاً  تدخؿ ،ةالمتكرر  أو ةالعادي البنود إلى ةإضاف ةالمحاسبي

 االعتػػراؼ ةمشػػكم منهػػا: ةكريػػر  قيػػاس مشػػكالت ظهػػرت ةالجاريػػ العمميػػات بػػدخؿ االهتمػػاـ مػػ 
 بينهػا ةالمقابم ومشكالت والمصروفات اتاإليراد وتصنيؼ تبويب أسسب تتعمؽ ومشكالت باإليراد
 تمبيػة فػي يسػاعد ال وهػذا ،القيػاس نتػائج فػي تأرر  التي المشكالت مف وغيرها ،ةالموروقي ةومشكم

 يتضػػػػمف اإلجمػػػػالي الػػػػدخؿ مفهػػػػوـ أف كمػػػػا ."االقتصػػػػادي" التفكيػػػػر ذوي المسػػػػتخدميف احتياجػػػػات
 فػي تغيراً  تعكس ،ةالممكي حقوؽ ةمقائ في وتوض  الدخؿ ةقائم مف تستبعد شركةال لدخؿ مكونات

 وبالتػػػالي. شػػػركةال لػػػدخؿ ةبالنسػػػب ةدقيقػػػ غيػػػر نتػػػائج إلػػػى يػػػؤدي مػػػا ،شػػػركةال أصػػػوؿ صػػػافي ةقيمػػػ
 فػي تغيػر إلػى تػؤدي التي الدخؿ مكونات ةكاف يتضمف لمدخؿ واحد رقـ وجود إلى ةالحاج ظهرت
 الفكػػػر تجػػػهفا .ةاريػػػالج العمميػػػات دخػػػؿ قيػػػاس مشػػػكالت عمػػػى والتغمػػػب ،شػػػركةلم المػػػالي الوضػػػ 

 وتبنػػػي ةالتاريخيػػػ ةالتكمفػػ عػػػف الخػػروج خػػػالؿ مػػف االقتصػػػادي الفكػػر مػػػ  التوافػػؽ نحػػػو المحاسػػبي
 مػف بػؿ ةالميزانيػ ةمعادلػ مػف انطالقػا لػيس ولكػف ،الشامؿ الدخؿ مفهوـ إلى ةوالعود ةالعادل ةالقيم
 . Comprehensive Income الشامؿ الدخؿ مصطم  وظهر الدخؿ ةمعادل

 فػي ةالمسػتخدم الطػرؽ إلػى باإلضػافة ،الػدخؿ لقيػاس ييفاألساسػ المدخميف التالي، لشكؿا يبيف
 : الشامؿ الدخؿ عف اإلفصاح
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 اس الدخؿ(: مداخؿ قي5الشكؿ رقـ )
 

 
 

 [Manh,2010,p10](: 5مصدر انشكم رق  )

، والبد مف التوضي  اآلخر يوض  الشكؿ السابؽ رالث طرؽ لإفصاح عف الدخؿ الشامؿ
ضمف قائمة  اآلخر بأف معايير المحاسبة الدولية ألغت أف يتـ اإلفصاح عف الدخؿ الشامؿ

تبعتالتغير في حقوؽ الممكية،  عف الدخؿ الشامؿ ضمف قائمة واحدة م   قتي اإلفصاحطري وا 
بنود صافي الدخؿ أو ضمف قائمة منفصمة ومتممة لقائمة صافي الدخؿ. بينما أجازت معايير 

األمريكية اإلفصاح عف الدخؿ الشامؿ اآلخر في قائمة التغير في حقوؽ المالية المحاسبة 
 الممكية. 

 

 مداخؿ قياس الدخؿ

 اتاإلي ااد مع النفقات مقابلة مادخل

 النفقات - اإليرادات
 

 الملكية حقوق مادخل
 اإللتزامات - األصول

 األصول مقي  ت
 وااللتزامات

 الفعلية بالتكلفة

 األصول مقي  ت
 وااللتزامات

 العاادلة بالقيمة

 الادخل إجمالي مفهوم
All-inclusive 

Income Concept 

 العمليات ادخل مفهوم
 الجا ية

Current Operating 
Concept of Income 

 الادخل صافي قائمة

 ط ق ثالث هناك
 الادخل عن لإلفصاح

 الشامل

 من المستثناة ادالبنو
 تسجل الادخل
 قائمة يف مباش ة
 حقوق في التغي 

 الملكية

 

 الشامل الادخل قائمة
 قائمة بنود مع واحدة قائمة)

 (الدخل صافً

 (منفصلة) الادخل صافي قائمة 

 حقوق في التغي  قائمة 
 الملكية

 (اآلخر الشامل الدخل بنود)     

 ومتممة منفصلة، قائمة
 الادخل صافي لقائمة

 (الدخل صافًب تبدأ)
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  ةالدولية قياس الدخؿ الشامؿ طبقًا لمعايير المحاسبثالثًا: 

المعيػػار المحاسػػبي المعػػدؿ  2007فػػي عػػاـ  IASB انةةدونية أصػػدر مجمػػس معػػايير المحاسػػب
Revised IAS 1 (ةعػػرض القػػوائـ الماليػػ).  مسػػتخدمي القػػوائـ ة تطػػوير قػػدر  إلػػىهػػدؼ التعػػديؿ

لػىو  ،فػي هػذ  القػوائـة المعمومػات المقدمػة عمى تحميػؿ ومقارنػة لماليا الػدخؿ الشػامؿ ة تقػديـ قائمػ ا 
عػف العمميػػات ة الناتجػة والتػي تفيػد فػي تمكػيف المسػػتخدميف مػف تحميػؿ التغيػرات فػي حقػػوؽ الممكيػ

  .مالكيفبالة مف العمميات غير المرتبطة التي قاـ بها المالكيف بشكؿ منفصؿ تمؾ التغيرات الناتج
 ةالدولية بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر طبقًا لمعايير المحاسب 1-

مػف بنػود صػافي الػدخؿ  IAS1يتكوف الػدخؿ الشػامؿ وفػؽ المعيػار المحاسػبي الػدولي المعػدؿ 
بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر التي كانت توض  وفػؽ اإلصػدار السػابؽ لممعيػار بشػكؿ  إلى باإلضافة

فيمػا يمػي عػرض مفصػؿ  .com. deloitte. wwwة وؽ الممكيػالتغيػر فػي حقػة منفصؿ في قائم
  :ةالدولية عايير المحاسبيمعالجتها وفؽ المة لبنود الدخؿ الشامؿ اآلخر وكيفي

-A  تقيػػيـ طبقػػا لممعيػػار المحاسػػبي الػػدولي الة إعػػادالتغيػػر فػػي فػػائضIAS16  الممتمكػػات"
  "ةغير الممموس الصوؿ" IAS38الدولي ة ومعيار المحاسب ،والمصانع والمعدات"

هنػػاؾ لكػف و ، ةالرابتػ األصػوؿتقيػػيـ ة إعػاديعػػد مػف أهػـ أسػباب  األصػوؿ أسػعارإف التغيػر فػي 
 منها:ة ألصولها الرابتة دار تقييـ اإلة إعادالعديد مف األسباب التي تكمف ورا  

 وذلؾ ألنػه إذا تػـ االعتمػاد عمػى، ةالرابت األصوؿيؿ الالـز الستبداؿ عمى التمو ة المحافظ -
تقييمها ة إعاد دوفة الرابت األصوؿة في تحديد قيم Cost Historical ةالتاريخية التكمف
ستكوف أقؿ مف قيمته عند التقييـ Depreciation االستهالؾ ة فاف قيم، ةالعادلة بالقيم
دف   إلىمما سيقود  Profit Inflatedة أرباح مضخمهذا سوؼ يظهر . ةالعادلة بالقيم

  [Zhai,2007. P7] األسهـة حمم إلىمبالغ بها Dividends توزيعات أرباح أسهـ 

قبػػػػؿ االنػػػػدماج  شػػػػركةلمحصػػػػوؿ عمػػػػى سػػػػعر عػػػػادؿ ألصػػػػوؿ ال التفػػػػاوضفػػػػي ة المسػػػػاعد -
Merger االمتالؾ  أوAcquisition  أخرى شركةمف قبؿ. com. Wikipedia WWW  

فػػاف ، ةالحصػػوؿ عمػػى قػػرض مػػف البنػػوؾ مػػف خػػالؿ رهػػف أصػػولها الرابتػػ شػركةدت الإذا أرا -
سيسػاعدها فػي  upward asset revaluationأعمى ة بقيمة تقييـ أصولها الرابتة إعاد
  [Zhai,2007. P7]مبمغ القرضة زياد

عػادالبيػ  و  أوفػي عمميػات البيػ  ة لألصػوؿ الرابتػة عادلػة الحصوؿ عمى قيم -  االسػتئجارة ا 
Leaseback com. Wikipedia .WWW  

http://www.deloitte.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Merger
http://en.wikipedia.org/wiki/Merger
http://en.wikipedia.org/wiki/Takeover


51 

 

تقيػػيـ ة إعػػادفػػاف الهػػدؼ مػػف ة بمسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػة متعمقػػة نظػػر خارجيػػة مػػف وجهػػ -
 Relevant Informationة هػو تزويػد هػؤال  المسػتخدميف بمعمومػات مالئمػ األصػوؿ

  [Seng et al,2010,p2] شركةعف الوض  المالي لم

الممتمكػػػات " IAS16طبقػػػا لممعيػػػار المحاسػػػبي الػػػدولي  التقيػػػيـة إعػػػاديعػػػد التغيػػػر فػػػي فػػػائض 
أحد بنود الدخؿ "ة غير الممموس األصوؿ"IAS38 الدولي ة ومعيار المحاسب "والمصان  والمعدات

ة إعػادعػف ة المحاسػبة فيمػا يمػي شػرح كيفيػ. ةالدوليػة الشامؿ اآلخر وفؽ ما بينته معايير المحاسب
 التي سبؽ ذكرها:ة الدولية وفؽ المعايير المحاسبي األصوؿتقييـ 

 IAS16 وفػػؽ المعيػػار المحاسػػبي الػػدولي الصػػوؿتقيػػيـ ة إعػػادفػػائض عػػف ة المحاسػػب -
 "الممتمكات والمصانع والمعدات"

التقيػيـ فػي قيػػاس الممتمكػات والمصػان  والمعػدات بعػػد ة إعػادأف تسػتخدـ نمػػوذج  شػركةيمكػف لم
لػنفس الغػرض ة تسػتخدـ نمػوذج التكمفػ كمػا يمكػف أف ،Initial Recognitionلػي و االعتراؼ األ

ويوضػػ  الجػػدوؿ رقػػـ  ،مػػف المعيػار 29ة بهػا كمػػا هػػو موضػػ  فػي الفقػػر ة خاصػػة محاسػػبية كسياسػ
ػػؿ1) والػذي يعبػػر عػف "المبمػغ المعتػػرؼ بػه لألصػػؿ  Carrying Amount ( قيػاس المبمػغ المرح 

فػػػػػػػػي  خسػػػػػػػػائر انخفػػػػػػػػاضة كـ وأيػػػػػػػػابعػػػػػػػػد خصػػػػػػػػـ أي اسػػػػػػػػتهالؾ متػػػػػػػػر ة العموميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الميزانيػػػػػػػػ
ة إعػادووفػؽ نمػوذج ة بعػد االعتػراؼ وفػؽ نمػوذج التكمفػ [IASB,IAS16, 2010,para6]"قيمته

  .IAS16الدولي ة التقييـ طبقًا لمعيار المحاسب
 انًًزهكبد ليبس في انزمييى إعبدح وًَىرج انزكهفخ ًَىرج ثيٍ انف ق (:1) رلى انجذول

 IAS16 انذوني انًحبصجخ رنًعيب طجمب   وانًعذاد وانًصبَع
 

 التقييـة إعادنموذج  ةنموذج التكمف
أي ) –األصػػػػؿ ة لألصػػػػؿ = تكمفػػػػالمبمػػػػغ المرحػػػػؿ 

ة خسػػػػػػػػػائر متراكمػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتهالؾ متػػػػػػػػػراكـ   أيػػػػػػػػػ
 (ةالنخفاض القيم

التقيػػػػػيـ ة إعػػػػػادالمبمػػػػػغ المرحػػػػػؿ لألصػػػػػؿ = مبمػػػػػغ 
اسػػػػػػػتهالؾ متػػػػػػػراكـ الحػػػػػػػؽ   ة أيػػػػػػػ) –لألصػػػػػػؿ 

 (ةالنخفاض القيمة الحقة خسائر متراكم

 الباحث إعداد مف (1) رقـ الجدوؿ

 يجباألصػؿ،ب األولػي االعتػراؼ بعػد أنػه، فبػي   قد التقييـ إعادة نموذج فاف السابؽ لمشكؿ وفقاً 
 ةالعادلػػػ ةالقيمػػػ يسػػػاوي الػػػذي التقيػػػيـ إعػػػادة بمبمػػػغ والمعػػػدات والمصػػػان  الممتمكػػػات بنػػػد يظهػػػر أف

 ويجب. القيمة النخفاض ةالحق ةخسار  ةوأي الحؽ متراكـ استهالؾ أي ناقصاً  التقييـ إعادة بتاريخ
 لألصػػؿ ةالمرحمػػ ةالقيمػػ تختمػػؼ ال بحيػػث كػػاؼٍ  بشػػكؿ منػػتظـ سأسػػا عمػػى التقيػػيـ إعػػادة تػػتـ أف
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 إعػػػداد ةفتػػػر  ةنهايػػػ فػػػي ةالعادلػػػ ةالقيمػػػ اسػػػتخداـب تتحػػػدد أف يمكػػػف التػػػي تمػػػؾ عػػػف جػػػوهري بشػػػكؿ
 .[IASB,IAS16,2010,para31]التقارير

 أف ويمكػػف ،لألصػػؿ ةالمرحمػػ ةالقيمػػ فػػي ةزيػػاد األصػػؿ تقيػػيـ ةإعػػاد ةعمميػػ عػػف ينػػتج أف يمكػػف
 ةنتيج لألصؿ ةالمرحم ةالقيم تزداد عندما أنه المعيار بي ف. ةالقيم هذ  في تخفيض ذلؾ عف ينتج
 ةالممكيػػ حقػوؽ ومتػراكـ اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ فػػي ةبالزيػاد شػركةال تعتػرؼ أف يجػب ،التقيػيـ ةإعػاد
 مػا حػدود فػي كدخؿ التقييـ ةإعاد ةبزياد االعتراؼ يجب ولكف ."التقييـ ةإعاد فائض" عنواف تحت

 ,IASB] األصػػػػؿ لػػػنفس التقيػػػػيـ ةإعػػػاد فػػػػي النخفػػػاض ةنتيجػػػػ سػػػابقاً  كمصػػػػروؼ بػػػه اعتػػػرؼ

[IAS16, 2010,para39. ة عادإلة نتيجة األصؿ المرحمة أما في حاؿ حدوث تخفيض في قيم
ولكػػف يجػػب  .مػػف المعيػػار أنػػه يػػتـ االعتػػراؼ بػػالتخفيض كمصػػروؼ 40ة التقيػػيـ فقػػد بين ػػت الفقػػر 
فػي  ،بػهة التقيػيـ المتعمقػة إعػادفػائض  إلػىتقيػيـ فػي الػدخؿ الشػامؿ ة إعػاداالعتراؼ بأي تخفيض 

التقييـ بخصػوص ذلػؾ ة إعادفيها التخفيض المبمغ المحتفظ به في فائض  يتجاوزالحدود التي ال 
ة يقمؿ االنخفاض المعترؼ به في الدخؿ الشامؿ اآلخر المبمػغ المتػراكـ فػي حقػوؽ الممكيػ .األصؿ

بأنػه يمكػف تحويػؿ فػائض إعػادة   41ة بي ف المعيار مف خالؿ الفقر . قييـفائض إعادة التتحت بند 
فػائض  التقييـ في حقوؽ الممكية إلى األربػاح المػدورة مباشػرة عنػدما يتحقػؽ هػذا الفػائض، ويتحقػؽ

، ولكػػف جػػز  مػػف الفػػائض يمكػػف أف بيعػػه أوة التقيػػيـ كػػاماًل عنػػد إخػػراج األصػػؿ مػػف الخدمػػة إعػػاد
شػػػروع لألصػػػؿ، وفػػػي هػػػذ  الحالػػػة يكػػػوف المبمػػػغ المتحقػػػؽ هػػػو الفػػػرؽ بػػػيف الم اسػػػتخداـيتحقػػػؽ مػػػ  
بنػػاً  عمػػى كمفػػة األصػػؿ  واالسػػتهالؾعمػػى أسػػاس مبمػػغ إعػػادة التقيػػيـ المسػػجؿ لألصػػؿ  االسػػتهالؾ

 الػػرب األساسػػية، وال يػػتـ التحويػػؿ مػػف فػػائض إعػػادة التقيػػيـ إلػػى األربػػاح المػػدورة مػػف خػػالؿ بيػػاف 
  .والخسارة

مػف  ، لذلؾ فقػد بػّيف المعيػارخالؿ عمر  اإلنتاجي الخدمةمف  إخراجهألصؿ أو ي  اال يتـ ب قد
مػغ المقػدر الػذي تحصػؿ ب)والتي تمرػؿ الم القيمة المتبقية لألصؿأنه يتـ مراجعة  51خالؿ الفقرة 

عميه المنشأة حاليًا مف التصرؼ باألصؿ بعد اقتطاع التكاليؼ المقدرة لمتصرؼ، إذا كاف األصػؿ 
عمػى األقػؿ فػي نهايػة كػؿ  وعمػر  اإلنتػاجي متػوقعيف فػي نهايػة عمػر  االنتػاجي( في عمر ووضػ 

ذا كانػت التوقعػات تختمػؼ عػف التقػديرات السػابقة، تػتـ محاسػبة التغيػر ) التغيػرات (  سنة مالية. وا 
" السياسػػػػات المحاسػػػػبية،  IAS8كتغيػػػػر فػػػػي التقػػػػدير المحاسػػػػبي وفقػػػػًا لمعيػػػػار المحاسػػػػبة الػػػػدولي 

لمزيػػد مػػػف ) ] IASB,IAS16,2010,Para51 [قػػديرات المحاسػػػبية واألخطػػا " ي التالتغيػػرات فػػ
  .( IAS8الرجوع إلى معيار المحاسبة الدولي   اإليضاح

المطبقة عمى األصؿ عمى األقؿ في نهاية كػؿ سػنة ماليػة،  طريقة االستهلؾكما تتـ مراجعة 
ذا حػػػدث تغيػػػر هػػػاـ فػػػي نمػػػط االسػػػتهالؾ المتوقػػػ  لممنػػػاف  اإلقتصػػػاد ية المسػػػتقبمية المجسػػػدة فػػػي وا 
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األصؿ، يتـ تغيير الطريقة لتعكس النمط المتغير، وينبغي محاسبة هذا التغير عمى أنه تغيير في 
  .] IAS8 ] IASB,IAS8,2010,para61التقدير المحاسبي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

غيػر  الصػوؿ" IAS 38الػدولي ة التقييـ وفؽ المعيار المحاسػبة إعادفائض عف ة المحاسب -
 " ةالممموس

ة إعػػادنمػػوذج  أوة الخيػػار بػػيف نمػػوذج التكمفػػ ،72ة مػػف خػػالؿ الفقػػر  ،شػػركةأعطػػى المعيػػار ال 
ة بالنسػب .بهػاة خاصػة محاسػبية كسياس ،لي بهاو األ االعتراؼبعد  ،األصوؿالتقييـ في قياس هذ  

تػػـ الػػذي مبمغ اللػػي بػػو راؼ األيػػتـ تسػػجيؿ األصػػؿ غيػػر المممػػوس بعػػد االعتػػ ،التقيػػيـة إعػػاد لنمػػوذج
مطروحػًا منهػا أي  ،التقيػيـة إعػادلألصؿ في تػاريخ ة العادلة هذا المبمغ هو القيم .به تقييمهة إعاد

التقيػيـ وفػؽ ة إعػادلتحقيؽ غػرض . ةالحقة متراكمة خسائر انخفاض قيم ةإطفا  متراكـ الحؽ وأي
 IASB,IAS38,2010,para] لنشػػطالسػػوؽ ا إلػػىبػػالرجوع ة العادلػػة المعيػػار يػػتـ تحديػػد القيمػػ

مػػف المحتمػػؿ أف ال يعػػاد تقييمهػػا إذا تمػػت ة غيػػر الممموسػػ األصػػوؿلكػػف هنػػاؾ العديػػد مػػف  .75]
 هنػػاؾ األصػػوؿهػذ  ة أمرمػػ مػف .األصػػوؿوذلػؾ بسػػبب عػػدـ وجػود سػػوؽ نشػط لهػػذ   ،التقيػػيـة إعػاد

 .Trademarksة والعالمات التجاري Patentsوبرا ات االختراع  Brandsالماركات 

فػي المبمػغ المسػجؿ ة يػتـ االعتػراؼ بالزيػاد ،IAS16لما هو متب  في المعيار ة مشابهة بطريق
وتجم  في حقوؽ  ،التقييـ في الدخؿ الشامؿ اآلخرة إعادلألصؿ غير الممموس والتي نتجت عف 

 إلػىة الخسػار و  الػرب  بيػاففػي ة ولكف يتـ االعتراؼ بالزياد ."التقييـة إعادتحت بند "فائض ة الممكي
 أوالتقيػػػيـ لػػػنفس األصػػػؿ المعتػػػرؼ بػػػه سػػػابقًا فػػػي الػػػرب  ة إعػػػادالحػػػد الػػػذي تعكػػػس فيػػػه انخفػػػاض 

 ةالمعاكسػػة مػف المعيػار الحالػ 86ة بي نػت الفقػر . وقػد [IASB,IAS38,2010,para85]ة الخسػار 
بهػذا  حيث يػتـ االعتػراؼ ،التقييـة إعادة أي انخفاض المبمغ المسجؿ لألصؿ غير الممموس نتيج
الحػػد الػذي يبمػغ فيػػه أي  إلػىالتقيػيـ ة إعػاداالنخفػاض فػي الػدخؿ الشػػامؿ اآلخػر تحػت بنػد فػػائض 

المعتػرؼ ة إف مبالغ انخفػاض القيمػ .التقييـ فيما يتعمؽ بذلؾ األصؿة إعادرصيد دائف في فائض 
ة عػادإتحػت بنػد فػائض ة بها في الدخؿ الشػامؿ اآلخػر تقمػؿ مػف المبمػغ المتػراكـ فػي حقػوؽ الممكيػ

  .التقييـ

يتـ مراجعة القيمة المتبقية لألصؿ غير الممموس في نهاية كؿ سنة ماليػة، والتغيػر فػي القيمػة 
بمػػا يتفػػؽ مػػ  معيػػار المحاسػػبة الػػدولي  فػػي التقػػدير المحاسػػبي يػػريأنػػه تغسػػب عمػػى االمتبقيػػة يح

IAS8  المحاسبية واألخطا ". اتالمحاسبية، التغيرات في التقدير " السياسات 

-B طبقػا ة الجنبيػبالعمميػات ة الخاصػة اليػالقػوائـ المة عف ترجمػة المكاس  والخسائر الناجم
  "ةالجنبيصرؼ العملت  أسعار"آثار التغيرات في  IAS21لممعيار المحاسبي الدولي 
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ة الوظيفيػة عػّرؼ العممػميز المعيار بيف نوعيف لمعمالت: "العممة الوظيفية" و"عممة العػرض". ف
Functional Currency التػي تعمػؿ فيهػا ة الرئيسػية االقتصػادية البيئػفي  ةتداولالمة عممال بأوهب

 Presentationالعػػػػرضة عػػػػر ؼ عممػػػػو  .فقاتالمعػػػػامالت والصػػػػ بهػػػػاورّػػػػؽ والتػػػػي تُ  ،شػػػػركةال

Currency ة فػي عػرض البيانػات الماليػة المسػتخدمة بأنهػا العممػ[IASB ,IAS21 ,2010 
[,para8. ة المحميػػػػة بالعممػػػة التابعػػػػ شػػػػركاتلمة الوظيفيػػػة مػػػػا يػػػتـ تحديػػػػد العممػػػػة عػػػادLocal 

Currency  األـ  شركةالة بعمم أو[Dumitrana et al,2010. p32]  

ة خاصػػػة هػػػي عممػػػة التػػػي ال تكػػػوف عممتهػػػا الوظيفيػػػ شػػػركةلمة القػػػوائـ الماليػػػ يػػػتـ تحويػػػؿ بنػػػود
ة وفػػػػػػػػػػػػؽ اإلجػػػػػػػػػػػػرا ات التاليػػػػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػػػػرض مختمفػػػػػػػػػػػػةة عممػػػػػػػػػػػػ إلػػػػػػػػػػػػىباقتصػػػػػػػػػػػػاد عػػػػػػػػػػػػالي التضػػػػػػػػػػػػخـ 

:[IASB,IAS21,2010,para39] 

بمػػػا فػػي ذلػػؾ المبػػػالغ )ة مركػػػز مػػالي معروضػػة ات لكػػؿ قائمػػلتزامػػػواال األصػػوؿيػػتـ تحويػػؿ -  
 ة القائم في تاريخ تمؾ Closing Rate بسعر اإلقفاؿ (ةالمقارن

منفصػػػؿ  بيػػػاف الػػػرب  والخسػػػارة أودخػػػؿ شػػػامؿ  بيػػػافيػػػتـ تحويػػػؿ الػػػدخؿ والمصػػػاريؼ لكػػػؿ  -
ألسػباب ) الصرؼ فػي تػواريخ المعػامالت أسعارب (ةبما في ذلؾ المبالغ المقارن)ة معروض
رب سػعر الصػرؼ فػي تػواريخ المعػامالت مرػؿ متوسػط سػػعر سػعر يقػا اسػتخداـيػتـ ة عمميػ
 (غير مناسبة الصرؼ بشكؿ كبير فاف متوسط سعر الفتر  أسعارإال إذا تقمبت ة الفتر 

 الدخؿ الشامؿ اآلخر ضمفة فروؽ التبادؿ الناتجة يجب االعتراؼ بكاف -

المعػامالت الصػرؼ فػي تػواريخ  أسػعارإف فروؽ التبادؿ تنتج مػف تحويػؿ الػدخؿ والمصػاريؼ ب
وتنػػػتج فػػػروؽ التبػػػادؿ هػػػذ  مػػػف بنػػػود الػػػدخؿ والمصػػػروؼ  .ات بسػػػعر اإلقفػػػاؿلتزامػػػواال األصػػػوؿو 

تنػػتج . ةفػػي حقػػوؽ الممكيػػة ومػػف تمػػؾ المعتػػرؼ بهػػا مباشػػر ، ةالػػرب  والخسػػار بيػػاف المعتػػرؼ بهػػا فػػي 
سػػعر  بسػػعر اإلقفػػاؿ الػػذي يختمػػؼ عػػفة االفتتاحيػ األصػػوؿمػػف تحويػػؿ صػػافي  أيضػػاً تمػؾ الفػػروؽ 

 . مف المعيار 41ة كما بّينت الفقر  ،إلقفاؿ السابؽا

 أو األربػػػاحضػػػمف أنػػػه ال يػػػتـ االعتػػػراؼ بفػػػروؽ التبػػػادؿ هػػػذ   أيضػػػاً ة السػػػابقة وقػػػد بينػػػت الفقػػػر 
 فػيمباشػر  أرػريكوف لهػا  ال أو ،ضئيؿ أررالصرؼ يكوف لها  أسعارف التغيرات في أل الخسائر،

يػتـ عرضػه المبمغ التراكمػي لفروقػات الصػرؼ و  .لعممياتمف اة والمستقبمية الحالية التدفقات النقدي
 . ةاألجنبية حتى التصرؼ بالعممية في مكوف منفصؿ لحقوؽ الممكي

يػتـ تحويػؿ  ،باقتصػاد عػالي التضػخـة خاصة هي عمم شركةلمة الوظيفية في حاؿ كانت العمم
 [IASB,IAS21,2010,P42]:وفؽ ما يمية عرض مختمفة عمم إلى شركةلمة بنود القوائـ المالي
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والدخؿ والمصاريؼ بما ة ات وبنود حقوؽ الممكيلتزامواال األصوؿأي )المبالغ ة يتـ تحويؿ كاف -
أنه؛ في  باسترنا  ،مركز مالية بسعر اإلقفاؿ في تاريخ أحدث قائم (ةفي ذلؾ المبالغ المقارن

ة تكوف المبالغ المقارنا هن ،اقتصاد عالي التضخـب غير خاصة ةعمم إلىتحويؿ المبالغ  حالة
 ةفي البيانات المالي as current year amounts ةحالية هي تمؾ التي تـ عرضها كمبالغ سن

 أسعار أوفي مستوى السعر ة لمتغيرات الالحقة أي غير المعدل)ة السابقة لمسن ذات الصمة
 (الصرؼ

ار أنػػػه يمكػػػف أف مػػػف المعيػػػ 38عممػػػة العػػػرض فقػػػد أوضػػػحت الفقػػػرة  اختيػػػارأمػػػا بالنسػػػبة إلػػػى 
ذاتعرض المنشأة بياناتهػا الماليػة بػأي عممػة ) أو عمػالت (،  كانػت عممػة العػرض تختمػؼ عػف  وا 

العممػػة الوظيفيػػة لممنشػػأة، فانهػػا تقػػـو بتحويػػؿ نتائجهػػا ومركزهػػا المػػالي إلػػى عممػػة العػػرض. عمػػى 
عمى منشآت (  اله التابعة الشركات وكافة) شركة أـ سبيؿ المراؿ: عندما تحتوي مجموعة معينة 

مختمفػػة ذات عمػػالت وظيفيػػة مختمفػػة يػػتـ التعبيػػر عػػف النتػػائج والمركػػز المػػالي لكػػؿ منشػػأة بعممػػة 
 شائعة حتى يمكف عرض البيانات المالية الموحدة. 

باقتصاد ة خاصة هي عممة التابع شركةلمة الوظيفية ض  المعيار أنه عندما تكوف العممأو كما 
قبػػؿ تطبيػػؽ  IAS29الػػدولي ة ض بياناتهػػا وفػػؽ معيػػار المحاسػػبعػػر  شػػركةتعيػػد ال ،عػػالي التضػػخـ

 ,IASB] .ةاألـ قوائمهػػػا الماليػػػ شػػػركةالعػػػرض التػػػي تعػػػرض بهػػػا الة عممػػػ إلػػػىالتحويػػػؿ ة طريقػػػ

[IAS21,2010,para43.  
C- لمبيػع ة المتاحػة المالي الصوؿتقييـ ة إعادعف ة الناتجة حققتالمكاس  والخسائر غير الم

available for sale Assets (AFS)  ولي الػدة معيػار المحاسػبوفػؽ IAS39"الدوات 
  االعتراؼ والقياس"ة المالي

 ةالمتاجر  ضمف تصنيفها يمكف ال التي االسترمارات" بأنها لمبي  ةالمتاح ةالمالي األصوؿ رؼتع
تتميػز . ةالمتػاجر  غيػر لغايػات بهػا المحػتفظ والسػندات األسػهـك االسػتحقاؽ لتػاريخ بهػا المحتفظ أو

فهػي ليسػػت  ،ةغيػر محػددة حػتفظ بهػا لفتػر بأنهػا ية ضػمف هػذ  المجموعػة المصػنفة الماليػ األصػوؿ
عنػد شػرائها لػـ ة كمػا أف النيػ .ها فػي السػوؽأسػعار  ارتفػاعبحيث يػتـ بيعهػا فػور ة غراض المتاجر أل

 بهػػػذ  شػػػركةال ةإدار  تحػػػتفظ .]13ص ،2004 ،السػػػعافيف["تكػػػف االحتفػػػاظ بهػػػا لتػػػاريخ االسػػػتحقاؽ
  .ةالسيطر  ةلغاي ةشتراالمُ  األسهـ منها ،ةمتعدد ألهداؼ األصوؿ

 أو بالمكسػػػػبأنػػػػه يػػػػتـ االعتػػػػراؼ  IAS39حاسػػػػبي الػػػػدولي مػػػػف المعيػػػػار الم 55ة الفقػػػػر  بينػػػػت
المػػالي والػػذي ال يكػػوف  لتػػزاـاال أولألصػػؿ المػػالي ة العادلػػة التغيػػر فػػي القيمػػ عػػفة الناشػػئة الخسػػار 

 تحوط كما يمي:ة جز  مف عالق
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المػالي  لتػزاـاال أومف األصؿ المػالي ة الخسار  أووالخسائر بالرب   األرباحفي  االعتراؼيتـ  -
 Financial assets/ liabilitiesة الخسػار  أومف خالؿ الػرب  ة العادلة نؼ بالقيمالمص

at fair value through profit or loss  
فػػػي الػػػدخؿ الشػػػامؿ ة لألصػػػؿ المػػػالي المتػػػاح لمبيػػػ  مباشػػػر ة الخسػػػار  أوبػػػالرب   االعتػػػراؼيػػتـ  -

حتى يػتـ إلغػا   ،ياألجنبوأرباح وخسائر الصرؼ ة انخفاض القيمة باسترنا  خسار  ،اآلخر
سػػابقًا فػػي ة المجمعػػة الخسػػار  أووحينهػػا يػػتـ االعتػػراؼ بػػالرب   ،االعتػػراؼ باألصػػؿ المػػالي

 لألربػػػاح والخسػػػائرة تصػػػنيفه فػػػي حقػػػوؽ الممكيػػػة إعػػػادالػػػدخؿ الشػػػامؿ اآلخػػػر الػػػذي يجػػػب 
 كتعديالت إعادة تصنيؼ

-D ة الجزع )الفعػاؿ( مػف مكاسػ  وخسػائر أدوات التحػوط فػي تحػوط التػدفقات النقديػCash 

Flow Hedge- CFH عيػار المحاسػبي الػدولي وفؽ الم IAS 39"االعتػراؼ ة الماليػ الدوات
  والقياس"

لتخفػػػيض  شػػػركةالة إدار مػػػف قبػػػؿ ة عػػػف مجمػػػوع النشػػػاطات المتخػػػذة أنػػػه "عبػػػار بيعػػػرؼ التحػػػوط 
 .[Helliar et al, 2005, p15]"ككػؿ شػركةالة فيمػا يتعمػؽ بقيمػ ،تػأريرات حػاالت عػدـ التأكػد

طاتها المخػػػػػػاطر التػػػػػػي تنشػػػػػػأ عػػػػػػف نشػػػػػػاة مقابمػػػػػػ أوإلجػػػػػػرا ات لتخفػػػػػػيض  شػػػػػػركةاتخػػػػػػاذ ال"أنػػػػػػه وب
[Wallace,2005,P7].  

 ] IASB,IAS39,2010,Para86 [: وهي هناؾ رالث أنواع لعالقات التحوط

 القيمػػة فػػي تاالتغيػػر  لمخػػاطر تحػػوط هػػو: Fair Value Hedge العادلػػة القيمػػة تحػػوط -1
 الرب  عمى تؤرر والتي ،االلتزاـ أو األصؿ هذا مف محدد جز  أو ،تزاـال أو ألصؿ العادلة

 .الخسارة أو
 التػدفؽ فػي لمتغيػر التعػرض ضػد تحوط هو: Cash Flow Hedge النقدي التدفؽ تحوط -2

 أو كافػػة مرػػؿ)  بػػه معتػػرؼ التػػزاـ أو بأصػػؿ مرتبطػػة معينػػة لمخػػاطر يعػػزى الػػذي النقػػدي
 متغيػر ألسػاس وفقػاً  عميػه الفائػدة سػعر يحتسػب ديػف عمػى المسػتقبمية الفائدة دفعات بعض
. ( متوقػػ  بيػػ  أو شػػرا  مرػػؿ) بهػػا متنبػػأ عمميػػة أو(  النشػػاط نتػػائج عمػػى التػػأرير شػػأنها مػػف

 .عنها المبمغ الخسارة أو الرب  صافي عمى يؤرر أف يمكف  والذي
 Foreign Unit Net Investment يػػةاألجنب  وحػػدة فػػي االسػػترمار صػػافي تحػػوط -3

Hedge: ترجمػػة عنػػد العمػػالت صػػرؼ أسػػعار فػػي المرغوبػػة غيػػر التغيػػرات لمخػػاطر تحػػوط هػػو 
 الػػػدولي المحاسػػػبي المعيػػػار عػػػرؼ وقػػػد. العػػػرض عممػػػة إلػػػى األجنبػػػي لالسػػػترمار الماليػػػة القػػػوائـ



56 

 

IAS21 معػػد مشػػروعال حصػػة بأنػػه أجنبيػػة وحػػدة فػػي االسػػترمار صػػافي منػػه 8 الفقػػرة خػػالؿ مػػف 
  .األجنبية المنشأة تمؾ أصوؿ صافي في التقرير

ويعػرؼ تحػوط  ،المتنبػأ بهػا األحػداثتحػوط التػدفؽ النقػدي عمومػًا العمميػات و ة تتضمف محاسػب
مف مخاطر التعرض لمتغير  أخرىة مالية أي أدا أوالمشتقات  استخداـالتدفؽ النقدي بأنه تحوط ب

عمػى ة المسػتقبمية بمطمػوب مػا معتػرؼ بػه )دفعػات الفائػد وأفي التػدفؽ النقػدي المتعمػؽ بأصػؿ مػا 
بيػ   أوشرا  ة مرؿ عممي) متنبأ بهاة عممي أو ،عمى أساس متغير(ة ديف يحتسب عميه سعر الفائد

 . المتولد عنهة الخسار  أوالرب   فيوالذي سيؤرر  (ةمتوقع

لتطبيػػػؽ ة لالزمػػػيمبػػػي الشػػػروط ا الػػػذية التحػػػوط ضػػػد التغيػػػرات فػػػي التػػػدفقات النقديػػػة فػػػي حالػػػ
ويػتـ  ،تحػوط التػدفؽ النقػدية تقػديـ التقػارير يػتـ تطبيػؽ قواعػد محاسػبة التحػوط خػالؿ فتػر ة محاسب
 [IASB,IAS9,2010,para95]: التحوط كما يمية محاسب

التحوط المحدد عمى أنه تحوط فعػاؿ ة مف أداة الخسار  أويتـ االعتراؼ بالجز  مف المكسب  -
  عمى أنه دخؿ شامؿ آخر مؿالدخؿ الشا بياففي ة مباشر 

 الخسارةو الرب  بياف يجب اإلفصاح عف الجز  غير الفعاؿ في األدوات المالية مباشرة في  -

 العػػرض عممػة إلػى األجنبػي لالسػػترمار الماليػة لمقػوائـ ترجمتهػا عنػػد المنشػأة تتعػرض أف يمكػف
 األدوات باسػتخداـ لؾلػذ بػالتحوط تقػوـ لذلؾ ،الصرؼ أسعار في المرغوبة غير التغيرات لمخاطر
صافي  تحوطات محاسبة يجبف ،التحوط محاسبة قواعدل التحوط تمبية حاؿ وفي المشتقة، المالية

 بشكؿ Foreign Unit Net Investment Hedge Accounting االسترمار في وحدة أجنبية
 ] IASB,IAS39,2010,Para 102 [:يمي ما وفؽ النقدي التدفؽ لتحوطات مشابه

 يجػػػب فعػػػاؿ، تحػػػوط أنػػػه عمػػػى المحػػػدد التحػػػوط أداة فػػػي الخسػػػارة أو المكسػػػب فمػػػ الجػػػز  -
 عػػف اإلفصػػاح ويجػػب. آخػػر شػػامؿ دخػػؿ أنػػه عمػػى الشػػامؿ الػػدخؿ بيػػاف فػػي بػػه االعتػػراؼ

 .الخسارةو  الرب  بياف في الفعاؿ غير الجز 

-E 93 ةمفقػر لالمعتػرؼ بهػا وفقػًا ة عمى خطط المنافع المحػددة المكاس  والخسائر اإلكتواري ،
  "Employee Benefits "منافع الموظفيف IAS 19مف معيار المحاسبي الدولي  ،aالبند 

 لمنػػاف  ةبالنسػػب ةالفعميػػ ةوالخبػػر  التقييمػػات بػػيف الفػػرؽ مػػف ةاإلكتواريػػ والخسػػائر المكاسػػب تنشػػأ
 ةالسػابق ةاإلكتواريػ االفتراضػات بػيف الفروقػات) ةالخبر  تعديالت تشمؿ هيو  .شركةال في الموظفيف
 ةاإلكتواريػػػػػػػػػػ االفتراضػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػدث التػػػػػػػػػػي التغيػػػػػػػػػػرات آرػػػػػػػػػػار أيضػػػػػػػػػػاً و  ،(الفعمػػػػػػػػػػي والواقػػػػػػػػػػ 

[IASB,IAS19,2010,para7].  ُشػػركةبأنهػػا أفضػػؿ تقػػديرات الة ؼ االفتراضػػات اإلكتواريػػعػػرّ ت 
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تشمؿ هذ  االفتراضات حسب  .ةلتقديـ مناف  ما بعد الخدمة النهائية لممتغيرات التي ستحدد التكمف
لممػػػوظفيف ة بشػػػأف الخصػػػائص المسػػػتقبمية المعيػػػار عمػػػى االفتراضػػػات الديموغرافيػػػ مػػػف 73ة الفقػػػر 

ة الخدمة أمورًا مرؿ الوفيات أرنا  فتر  تناوؿتو  ،الحالييف والسابقيف ومف يعيمونهـ المستحقيف لممناف 
م  مف ة األعضا  في الخطة نسب ،معدؿ دوراف الموظفيف والعجز والتقاعد المبكر ،وبعد انتهائها

هنػػػػاؾ  أيضػػػػاً . ةومعػػػػدؿ المطالبػػػػات بموجػػػػب الخطػػػػط الطبيػػػػ ،مػػػػونهـ الػػػػذيف يسػػػػتحقوف المنػػػػاف يعي
العائػد المتوقػ  ة نسػب ،وتشػمؿ بنػودًا مرػؿ الراتػب المسػتقبمي ومسػتويات المنػاف ة االفتراضات المالي
المطالبات ة إدار ة وحيث تكوف تكمفة المستقبمية سعر الخصـ والتكاليؼ الطبي، ةعمى أصوؿ الخط

 . مادياً ة عات المنفعودف

 التػػي ةالفتػػر  فػػي ةاإلكتواريػػ والخسػػائر بالمكاسػػب االعتػػراؼ ةسياسػػ بتبنػػي شػػركةال قيػػاـ حػػاؿ فػػي
 93b، 93d الفقػػرات حسػػب اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ فػػي بهػػا االعتػػراؼ يمكنهػػا فانهػػا ،فيهػػا تحػػدث
 ةاإلكتواريػ ئرهاوخسػا مكاسػبها ةوكافػ ةالمحػدد منافعهػا خطػط ةكاف: يمي كما بذلؾ تقوـ أف ةشريط

[IASB,IAS19,2010,para93a]، فػي بهػا المعتػرؼ ةاإلكتواريػ والخسػائر المكاسب أف حيث 
 الػدخؿ بيػاف فػي التغيػرات بيػاف فػي عرضػها يجػب 93a ةالفقر  به تسم  كما اآلخر الشامؿ الدخؿ
 ةقػػر الف فػػي موضػػ  هػػو كمػػا) ةالناجمػػ والتسػػويات ةاإلكتواريػػ والخسػػائر المكاسػػب أف كمػػا, الشػػامؿ

58b )يعػاد أف يجػب ،بػه المعتػرؼ اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ بيػاف فػي ةمباشػر  بهػا االعتػراؼ تـ التي 
 . ةالالحق ةالفتر  في ةالخسار و  الرب  بياف في تصنيفها

 البػد الدوليػة المحاسػبة لمعػايير طبقػاً  اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ بنود عف المحاسبة كيفية شرح بعد
 األسػػواؽ فػػي عنػػه المتطػػورة الماليػػة األسػػواؽ فػػي يختمػػؼ ودالبنػػ هػػذ  أرػػرو  حجػػـ أف التوضػػي  مػػف

 األسػواؽ فػي حجمهػا مػف أكبػر هػو المتطورة المالية األسواؽ في البنود هذ  فحجـ الناشئة، المالية
 . المعمومات مستخدمي عمى تأريرها كذلؾ الناشئة،

 التصنيؼة إعادتعديلت  2-

 معػػػػػايير وفػػػػػؽ Reclassification Adjustments التصػػػػػنيؼ ةإعػػػػػاد تعػػػػػديالت تعػػػػػرؼ
 ةالفتػػػر  فػػػي رئالخسػػػا أو األربػػػاح ضػػػمف تصػػػنيفها ةإعػػػاد تػػػـ التػػػي المبػػػالغ بأنهػػػا" ةالدوليػػػ ةالمحاسػػػب
" ةالسػػػػػابق أو ةاليػػػػػالح الفتػػػػػرات فػػػػػي اآلخػػػػػر الشػػػػػامؿ الػػػػػدخؿ ضػػػػػمف بهػػػػػا معتػػػػػرؼ وكػػػػػاف ةالحاليػػػػػ

[IASB,IAS1,2010,para7] 
 الػػدخؿ فػػي بهػػا اعتػػرؼ التػػي المبػػالغ بعػػض تصػػنيؼ ةإعػػاد ةالدوليػػ ةالمحاسػػب معػػايير اقتضػػت

 تعػديالت بمصػطم  ذلػؾ إلػى يشػار .ةمحػدد ظػروؼ في وذلؾ ،ةوالخسار  الرب  إلى اآلخر الشامؿ
 :يمي ماك التصنيؼ ةإعاد تعديالت شرح يمكف .التصنيؼ ةإعاد
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-A ةإعػػػاد يػػتـ ةأجنبيػػ ةبعمميػػػ التصػػرؼ عنػػد: ةأجنبيػػ ةلعمميػػػ الجزئػػي االسػػتبعاد أو االسػػتبعاد 
 بهػػا المعتػػرؼ ةاألجنبيػػ ةالعمميػػ بتمػػؾ ةالمرتبطػػ الصػػرؼ لفروقػػات التراكمػػي المبمػػغ تصػػنيؼ

 ةالممكيػ حقوؽ مف ،ةالممكي لحقوؽ منفصؿ مكوف في ةوالمتراكم اآلخر الشامؿ الدخؿ في
 شركةال ةحص بكامؿ التصرؼ إلى ةإضاف التصرؼ عمميات تتضمف. ةوالخسار  الرب  إلى
 شركةال في لها ةحص شركةال استبقت لو حتى العمميات مف ةمجموع ةاألجنبي ةالعممي في

: هػػػػػي العمميػػػػػات وهػػػػػذ  مشػػػػػترؾ بشػػػػػكؿ عميهػػػػػا المسػػػػػيطر شػػػػػركةال أو ةالزميمػػػػػ أو ةالتابعػػػػػ
[IASB,IAS21,2010, para 48a] 

  ةاألجنبي ةالعممي تشمؿ التي ةتابع ةكشر  عمى ةالسيطر  فقداف -

  ةاألجنبي ةالعممي تشمؿ التي ةالزميم ةالشرك عمى هاـ تأرير فقداف -

 تشػػػمؿ والتػػػي مشػػػترؾ بشػػػكؿ عميهػػػا المسػػػيطر شػػػركةال عمػػػى ةالمشػػػترك ةالسػػػيطر  فقػػػداف -
 ةاألجنبي ةالعممي

 ةنسب ةاعادب ركةشال تقوـ ،ةأجنبي ةعممي تشمؿ التي ةتابع ةبشرك الجزئي التصرؼ حاؿ في
 اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ فػي بهػا المعتػرؼ الصػرؼ لفروقػات التراكمي ممبمغل ةالتناسبي ةالحص
 ةبعمميػ جزئػي تصػرؼ أي وفػي. ةاألجنبيػ ةالعمميػ لتمػؾ عميهػا المسيطر غير الحصص إلى

 لفروقػػػػات التراكمػػػػي لممبمػػػػغ فقػػػػط ةالتناسػػػػبي ةالحصػػػػ تصػػػػنيؼ ةاعػػػػادب شػػػػركةال تقػػػػوـ ،ةأجنبيػػػػ
 ةوالخسػػػػػػػػػػػار  الػػػػػػػػػػػرب  إلػػػػػػػػػػػى اآلخػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػامؿ الػػػػػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػػػػػي بهػػػػػػػػػػػا معتػػػػػػػػػػػرؼال الصػػػػػػػػػػػرؼ

[IASB,IAS21,2010,para48c] 
-B  55 ةالفقػر  بينػت حيػث: لمبيػ  ةالمتاحػ ةالماليػ األصػوؿ ةقيمػ انخفػاض أو االعتػراؼ إلغاb 

 المػػػالي باألصػػػؿ االعتػػػراؼ إلغػػػا  يػػػتـ عنػػػدما أنػػػه IAS39 الػػػدولي المحاسػػػبي المعيػػػار مػػػف
 الػذي اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ فػي سػابقاً  ةالمجمعػ ةوالخسػار  بػالرب  عتػراؼاال يػتـ لمبيػ  المتاح
 . تصنيؼ ةإعاد كتعديالت والخسائر لألرباح ةالممكي حقوؽ مف تصنيفه ةإعاد يجب

 الشػػامؿ الػػدخؿ بيػػاف فػػي بػػه المعتػػرؼ لمبيػػ  المتػػاح المػػالي األصػػؿ ةقيمػػ النخفػػاض ةبالنسػػب
 تػـ التػي ةالتراكميػ ةالخسػار  فػاف ،األصػؿ ةقيمػ انخفػاض عمػى موضوعي دليؿ هنالؾ ويكوف

 ةالممكيػػ حقػػوؽ مػػف اتصػػنيفه ةإعػػاد يجػػب اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ فػػي ةمباشػػر  بهػػا االعتػػراؼ
 األصػؿب االعتػراؼ إلغػا  عػدـ مػف الػرغـ عمػى تصػنيؼ ةإعػاد كتعػديالت والخسػائر لألربػاح
 [IASB,IAS39, 2010 ,para67] المالي

-C والمسػػػيطر ةالزميمػػ شػػركةال مػػػف التصػػنيؼ ةإعػػاد يالتتعػػد مػػػف المسػػترمر ةبحصػػ االعتػػراؼ 
 حػػددت: ةالممكيػػ حقػػوؽ ةطريقػػ اسػػتخداـب عميهػػا ةالمحاسػػب تػػتـ والتػػي مشػػترؾ بشػػكؿ عميهػػا
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 الهاـ لمتأرير المسترمر فقداف حاؿ في أنه IAS28 الدولي المحاسبي المعيار مف 19 ةالفقر 
 الشػػامؿ الػػدخؿ فػػي بهػػا لمعتػػرؼا المبػػالغ ةكافػػ ةبمحاسػػب المسػػترمر يقػػوـ ،ةزميمػػ ةشػػرك فػػي

 ةالشػػرك تصػػرؼ حػػاؿ فػػي المطمػػوب األسػػاس نفػػس عمػػى ةالزميمػػ ةبالشػػرك يتعمػػؽ فيمػػا اآلخػػر
 لػػػدى كػػاف إذا فانػػػه ذلػػؾ عمػػى وكمرػػػاؿ ،ةالعالقػػ ذات اتلتزامػػواال األصػػػوؿب ةمباشػػر  ةالزميمػػ
 ةالشػػرك مػػىع الهػػاـ التػػأرير المسػػترمر وفقػػد البيػػ  برسػػـ ةتػػوافر م ةماليػػ أصػػوؿ ةالزميمػػ ةالشػػرك
 الػدخؿ فػي سػابقاً  بهمػا المعتػرؼ ةالخسػار  أو الكسػب تصنيؼ ةاعادب المسترمر يقوـ ،ةالزميم
 . ةالخسار  أو الرب  في األصوؿ بهذ  يتعمؽ فيما اآلخر الشامؿ

 المشػػاري  فػػي الحصػػص" IAS31 الػػدولي المحاسػػبي المعيػػار مػػف 45b ةالفقػػر  حػػددت كمػػا
 ةلمسػػيطر  المسػػترمر فقػػداف حػػاؿ فػػي أنػػهInterests in Joint Ventures " ةالمشػػترك
 الشػامؿ الػدخؿ فػي بهػا المعتػرؼ المبالغ ةكاف ةبمحاسب المسترمر يقوـ شركة عمى ةالمشترك
 شػػػركةال تصػػػرؼ حػػػاؿ فػػػي المطمػػػوب األسػػػاس نفػػػس عمػػػى شػػػركةال بتمػػػؾ يتعمػػػؽ فيمػػػا اآلخػػػر

  ةالعالق تذا اتلتزامواال األصوؿب ةمباشر  عميها المسيطر

  -Dالػدخؿ فػي بهػا المعتػرؼ المبالغ تصنيؼ ةإعاد يجب ،ةالنقدي التدفقات تحوط ةمحاسب في 
 التػػي الفتػػرات أو ةالفتػػر  نفػػس فػػي والخسػػائر األربػػاح إلػػى ةالممكيػػ حقػػوؽ مػػف اآلخػػر الشػػامؿ
 ذلؾ مراؿ) ةالخسار  أو الرب  صافي عمى المحوط الرابت لتزاـاال أو بها المتنبأ ةالعممي تؤرر
  [IASB,IAS39,2010,para100]( به متنبأ بي  ةعممي يحدث عندما

 -Eشػػركةال عمػػى ةلمسػػيطر  األـ شػػركةال فقػػداف حػػاؿ فػػي: ةالتابعػػ شػػركةال عمػػى ةالسػػيطر  فقػػداف 
 اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ في بها المعترؼ المبالغ ةكاف ةبمحاسب تقوـ األـ شركةال فاف ،ةالتابع
 األـ شػركةال أف لو مطموباً  سيكوف كما األساس نفس عمى ةبعالتا شركةال بتمؾ ةالعالق ذات

 لػػدى كػػاف إذا: المرػػاؿ سػػبيؿ وعمػػى ،ةالعالقػػ ذات اتلتزامػػاال أو األصػػوؿب ةمباشػػر  تصػػرفت
 ةالتابعػ شػركةال عمػى ةالسػيطر  األـ شػركةال وفقػدت ،لمبي  ةمتاح ةمالي أصوؿ ةالتابع شركةال

 الػدخؿ في سابقاً  بهما المعترؼ ةالخسار  أو المكسب تصنيؼ ةإعاد األـ شركةال عمى فيجب
 IASB ,IAS27] ةالخسػػار  أو الػػرب  بيػػاف فػػي األصػػوؿ بتمػػؾ ةالعالقػػ ذو اآلخػػر الشػػامؿ

[,2010,para35 
  بالدخؿ الشامؿة الخاصة الدولية تعديلت معايير المحاسب 3-

 األدوات) IFRS9 الػػػػدولي المػػػػالي التقريػػػػر معيػػػػار الػػػػدولي ةالمحاسػػػػب معػػػػايير مجمػػػػس أصػػػػدر
المعيػار مسػألتي  تنػاوؿ ،1/1/2013وحدد المجمس تاريخ تطبيقه فػي  (والقياس التصنيؼ: ةالمالي
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بينمػػا  ،2009تشػػريف الرػػاني  12صػػدر فػػي تػػاريخ فقػػط عنػػدما أُ ة الماليػػ األصػػوؿتصػػنيؼ وقيػػاس 
 . 2010ؿ و في تشريف األة ات الماليلتزامجانب اال تناوؿ

 IASB ,IFRS9]يقتصر عمى فئتيف: ة بموجب المعيار فاف التصنيؼ الجديد لألصوؿ المالي

[,2010  
-Aة معدلػ التػزاـ أوأصػؿ ة هػي تكمفػة المطفأة التكمف: ةالمطفأة بالتكمفة المقيمة ماليال األصوؿ

أدوات الػديف  األصػوؿتشػمؿ هػذ   .لتػزاـاال أواألصػؿ  عمػررابػت خػالؿ  فعػاؿة لتحقيؽ سعر فائػد
محػتفظ  ،لمبيػ ة في إحدى الفئتيف )معػد IAS39الدولي ة التي كانت تصنؼ وفؽ معيار المحاسب

 .لػػي بهػػاو عنػػد االعتػػراؼ األة الػػديف ضػػمف هػػذ  الفئػػة يجػػب أف يػػتـ تصػػنيؼ أدا .بهػػا لالسػػتحقاؽ(
 يجب أف يجتاز األصؿ االختباريف التالييف: ،ولكي يكوف التصنيؼ فعاؿ

أف  الجتياز هذا االختبػار يجػب The business model test:األعماؿ نموذجاختبار - 
ف امػػػػتالؾ األصػػػػؿ الػػػػذي يهػػػػدؼ مػػػػ شػػػػركةال أعمػػػػاؿيكػػػػوف األصػػػػؿ جػػػػز  مػػػػف نمػػػػوذج 
وليس بي  األصؿ قبؿ تػاريخ ، ةوفؽ شروط تعاقدية الحصوؿ عمى دفعات تدفقات نقدي

إذا لػـ يجتػز األصػؿ هػذا االختبػػار فيصػنؼ األصػؿ عمػى أنػه أصػؿ مػػالي  .االسػتحقاؽ
  والخسائر األرباحمف خالؿ ة العادلة مقيـ بالقيم

: The Cash Flows Characteristic Testة التػػدفقات النقديػػ خصػػائصاختبػػار -
عػػف ة عبػار تكػػوف ة تعاقديػة يجػػب أف يكػوف لألصػػؿ تػدفقات نقديػػالجتيػاز هػػذا االختبػار 

إذا لػـ يجتػز األصػؿ هػذا االختبػار فيصػنؼ األصػؿ . ةجز  مف أصؿ الديف زائدًا الفائػد
  والخسائر األرباحمف خالؿ ة العادلة عمى أنه أصؿ مالي مقيـ بالقيم

-B تشػػػمؿ بشػػػكؿ رئيسػػػي االسػػػترمارات فػػػي أدوات : ةالعادلػػػة بالقيمػػػة المقيمػػػة الماليػػػ األصػػػوؿ
باسػترنا  مػا تعػذر تحديػد  ،ةالمشتقة المالي األدواتلجمي   باإلضافة ،(األسهـمرؿ )ة حقوؽ الممكي
 :األصوؿإذا تشمؿ هذ  . ةالعادلة قيمتها بالقيم

 ةألغراض المتاجر ة المالي األصوؿ -

 ةالعادلة لتقاس بالقيم (توليدها أوشرائها )شوئها التي صممت منذ نة المالي األصوؿ- 

التػػػي ال يمكػػػف تصػػػنيفها ضػػػمف  األصػػػوؿلمبيػػػ  والتػػػي تشػػػمؿ ة المتاحػػػة الماليػػػ األصػػػوؿ-
بيعهػا وبػنفس ة إعػاد أوة حيػث لػـ يكػف الهػدؼ منػذ شػرائها المتػاجر  انفق ت ه انسببقت ه

  لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاؽة الوقت ليس هناؾ ني
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ة بالتكمفػػة المقيمػػ األصػػوؿة ضػػمف فئػػة الماليػػ األصػػوؿعمػػى مػػا سػػبؽ يتبػػي ف أف تصػػنيؼ بنػػا  
يعتمػػد عمػػى نمػػوذج  IFRS 9وفػػؽ المعيػػار ة العادلػػة بالقيمػػة المقيمػػ األصػػوؿضػػمف  أوة المطفػػأ

 أيضاً و  . managing financial assetsة المالي األصوؿة ادار فيما يتعمؽ ب شركةاألعماؿ في ال
 . ةلمتدفقات النقدية بالنسبة ؿ الماليو عمى خصائص األص

 فئتيف:  إلىفانها تصنؼ ة العادلة بالقيمة المقيمة لألصوؿ المالية بالنسب

 األربػػػاح التػػػي تعػػػالج تغيػػػرات قيمتهػػػا ضػػػمفة العادلػػػة بالقيمػػػة المقيمػػػة الماليػػػ األصػػػوؿ -
 Financial assets at fair value through profit or lossوالخسػػائر 

(FVTPL)ة المشػتقات الماليػ أيضػاً و ، ةأي أصؿ مػالي ألغػراض التجػار ة : تشمؿ هذ  الفئ
 part of a properly designatedة بدقػة تحػوط محػددة مػف عالقػ امػا لػـ تكػف جػز 

hedging arrangement. ةالمطفػأة ألف تقػيـ بالتكمفػة أدوات الديف ما لػـ تكػف مصػمم .
التػي ال ة العادلة بالقيم Initial recognitionلي و عند االعتراؼ األ األصوؿتقاس هذ  

والخسػائر ويػتـ  األربػاحوالتػي تقيػد فػي  transactions costsالمعػامالت ة تتضػمف تكمفػ
  ةوالخسائر لمسن األرباحبياف في  األصوؿلهذ  ة العادلة االعتراؼ بالتغير في القيم

الػدخؿ الشػامؿ  ات قيمتها ضمفالتي تعالج تغير ة العادلة بالقيمة المقيمة المالي األصوؿ -
 Financial assets at fair value through other comprehensiveاآلخػر

income (FVTOCI) :هػذا  شػركةوتختار ال ،فقطة أدوات حقوؽ الممكية تشمؿ هذ  الفئ
تشػػمؿ ة إف هػػذ  الفئػػ .لػػي باألصػػؿ المػػاليو عنػػد االعتػػراؼ األة التصػػنيؼ لألصػػوؿ الماليػػ

نمػػػا بنيػػػة لػػػيس بهػػػدؼ المتػػػاجر ة ت الممكيػػػاالسػػػترمار بػػػأدوا االحتفػػػاظ بممكيتهػػػا وتسػػػمى ة وا 
 التػػية العادلػػة بالقيمػػيكػػوف  األصػػوؿلػػي لهػػذ  و االعتػػراؼ األ .(ةباالسػػترمارات اإلسػػتراتيجي)
لألصػػؿ فػػي الػػدخؿ ة العادلػػة المعػػامالت ويػػتـ االعتػػراؼ بػػالتغير فػػي القيمػػة تضػػمف تكمفػػت

 ةالشامؿ اآلخر لمسن

يػػتـ قياسػػه  فسػػوؼة المطفػػأة ؽ فانػػه إذا لػػـ يػػتـ قيػػاس األصػػؿ المػػالي بالتكمفػػبنػػا  عمػػى مػػا سػػب
ة لألصػوؿ المقيمػة العادلػة عف تغيػر القيمػة لممكاسب والخسائر الناتجة أما بالنسب .ةالعادلة بالقيم
 إال في حالتيف: والخسارة بياف الرب فيتـ االعتراؼ بها في ة العادلة بالقيم

 تحوط التدفؽ النقدية عالق األصؿ المالي هو جز  مف -

ة لعػرض المكاسػب والخسػائر الناتجػ شػركةوقػد اختػارت الة حقوؽ ممكية األصؿ هو أدا -
 عنه في الدخؿ الشامؿ اآلخر

 :فئتيف في وضعها فيتـ ةالمالي اتلتزاملال ةبالنسب أما
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  ةالعادل ةبالقيم ةمقيم ةمالي اتالتزام -

 ةأالمطفة بالتكمفة مقيمة ات ماليالتزام -

ة المقيم) ففي فئتية المالي الصوؿبتصنيؼ ة القرارات المتعمقة شجر : (6)الشكؿ رقـ 
 IFRS9وفقًا لممعيار  (ةأالمطفة التكمف أوة العادلة بالقيم

 

 

 ال                            

 نعـ                                                        

                                                                                                                      ال نعـ        

 ال ال                             

          

        نعـ      
 نعـ                                       ال                            

             

 
 

 

 [IASB, IFRS9, 2010](:6) رقـ الشكؿ مصدر

 تغيػػػر عنػػػدما فقػػػط أنػػػه، IFRS9 المعيػػػار بػػػيف فقػػػد الماليػػػة األصػػػوؿ تصػػػنيؼ إلعػػػادة بالنسػػػبة
 إعػػادة عميهػػا يتوجػػب الماليػػة، أصػػولها بػػادارة يتعمػػؽ مػػا فػػي بهػػا الخػػاص األعمػػاؿ نمػػوذج شػػركةال

 مػػػ  بػػػالتوافؽ وذلػػػؾ ،affected financial assets ةأرر المتػػػ الماليػػػة األصػػػوؿ كػػػؿ تصػػػنيؼ
 األصػػػوؿ مفضػػػ الماليػػػة األصػػػوؿ تصػػػنيؼ بكيفيػػػة والمتعمقػػػة المعيػػػار وضػػػحها التػػػي االختبػػػارات

 . [IASB, IFRS9, 2010] العادلة بالقيمة المقيمة واألصوؿ المطفأة بالتكمفة المقيمة

 الدخؿ افصاحات باعداد يتعمؽ فيما IFRS9 المعيار تضمنها التي التعديلت إلى باإلضافة   
 IAS38والمعيار  "الممتمكات والمصانع والمعدات" IAS16 المعيار تعديؿ تـ فقد ،الشامؿ

 ادين أاداة

 نموذج اختبا 
 األعمال

اختبار خصائص 
 التدفقات النقدية

 العاادلة القيمة خيا 
 الادخل خالل من

 الشامل

 غ ضب الملكية
 المتاج ة

 مشتقة مالية أاداة ملكية حقوق أاداة

 العاادلة القيمة خيا 

 خالل من العاادلة القيمة المطفأة التكلفة

 والخسائ  األ باح
 من العاادلة القيمة

 الادخل خالل

 الشامل
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 يمكف. 1\1\2014 هو التعديؿ تطبيؽ وتاريخ ،2011 عاـ في وذلؾ صوؿ غير الممموسة""ال
  WWW.iasplus.com :يمي ما وفؽ التعديؿ ذلؾ تمخيص

 restated  احتسابه إعادة يمكف ال المتراكـ اإلطفا /االستهالؾ أف التعديؿ تضمف -
 كاف كما)  لألصؿ المسجؿ المبمغ ليإجما في التغير م  proportionately تناسبياً 
 في (IAS38 المعيار مف 80 والفقرة IAS16 المعيار مف 35 الفقرة في محدداً 

 gross carrying لألصؿ المسجؿ المبمغ إجمالي مف كؿ فيها يكوف التي الحاالت

amount  وصافي المبمغ المسجؿ لألصؿ net carrying amount  قد أعيد تقييمهما
عف بعضهما البعض. هذا بغض النظر  disproportionatelyاسب غير متنبشكؿ 

إعادة تقييـ القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي لألصؿ وطريقة االستهالؾ قد فيما إذا كاف 
ولهذا التعديؿ أرر عمى بند الدخؿ الشامؿ  حدث بشكؿ سابؽ إلعادة تقييـ األصؿ.

حيث أف مبمغ ، IAS16-IAS38ف اآلخر المتعمؽ بفائض إعادة التقييـ وفؽ المعياري
طفا  المتراكـ كاف يشكؿ جز  مف اإل /التعديؿ الناش  عف إعادة االحتساب لالستهالؾ

مف  40-39الزيادة أو النقصاف في المبمغ المرحؿ لألصؿ والذي كاف يعالج في الفقرات 
 .IAS38مف المعيار   86-85، والفقرات IAS16المعيار 

  قياس الدخؿ الشامؿ في الفكر المحاسبي في مجاؿ أسواؽ الماؿ 4-

 حاسبي في مجاؿ أسواؽ الماؿ بطريقتيف وهما:يتـ قياس الدخؿ الشامؿ في إطار الفكر الم

ة فػػي بدايػػ (ةالممكيػػ)السػػوؽ حيػػث يمكػػف تحديػػد حقػػوؽ المسػػاهميف  أسػػعارأسػػاس  عمػػى:لػػىو ال 
رػػـ يسػػتبعد مػػف الفػػرؽ بػػيف القيمتػػيف تغيػػرات رأس المػػاؿ  ،باالسػػتناد إليهػػاة محػػددة زمنيػػة فتػػر ة ونهايػػ

يعتبػػػر هػػػذا القيػػػاس أكرػػػر . د  المسػػػتخدـوهػػػذا يمكػػػف إجػػػراؤ  فػػػي أي وقػػػت يريػػػ .األربػػػاحوتوزيعػػػات 
مػف االجتهػاد ة الخاليػة مقػاييس السػوؽ الموضػوعي إلػىاستنادا ة باعتبار أف القيـ محددة موضوعي
مػا  شركةقياس الدخؿ الشامؿ لة ما سبؽ يمكف ألي مسترمر في السوؽ المالي عمىبناً  . والتقدير
 com. wikipedia. wwwمي: كما ية السوقي األسهـ سعارفي السوؽ وفقًا ألة مدرج

  Shareholders' Equityح انفز خ في ثذاي (خانًهكي)حمىق انًضبهًيٍ 

 Dividends paidخ انزىزيعبد انُمذي -

 اإلصذار( ح ويع عال) Shares issuedح انًصذر األصهى+ 

  (حويع انعال) Share buy-back أصهى انخزيُخ -

  Comprehensive Income+ انذخم انشبيم

 ------------------------------------------   

 ح انفز خ في َهبي Shareholders' Equity ىق انًضبهًيٍ= حم

 

http://www.iasplus.com/
http://www.wikipedia.com/
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ة السػػابقة الصػػيغ السػػوؽ يعتبػػر أمػػرًا بسػػيطًا انطالقػػًا مػػف أسػػعارالػػدخؿ الشػػامؿ وفػػؽ  قيػػاسإف 
 WWW.Wikipedia.com ، وذلؾ وفؽ ما يمي:ةفي الصيغة البنود الواردة وذلؾ عند تحديد كاف

مجمػػػوع رأس المػػػاؿ  تسػػػاوي السػػػوؽ أسػػػعاربة مقيمػػػة الفتػػػر ة حقػػػوؽ المسػػػاهميف فػػػي بدايػػػإف  -
ة العاديػػ األسػػهـمجمػػوع  إلػػى يسػػاويوالػذي )ة الفتػػر ة فػػي بدايػػ Paid-in Capitalالمػػدفوع  شػركةال

 والمتداولػػػػػػة Issuedة المصػػػػػػدر  " Authorized Shares تػػػػػػداوؿلمالمصػػػػػػرح بهػػػػػػا ة والممتػػػػػػاز 
Outstanding" األربػػاح إلػػىة إضػػاف (ةلفتػػر اة السػػوؽ فػػي بدايػػ أسػػعاربة مضػػروبة الفتػػر ة فػػي بدايػػ 

 . ةالفتر ة في بداية المحتجز 

أسػهـ  إلػىة إضػافة خالؿ الفتػر ة المصدر  األسهـو ة يمكف الحصوؿ عمى قيـ التوزيعات النقدي -
 . شركةلمة مف خالؿ التقارير المالي الخزينة

مجمػػػوع رأس المػػػاؿ  تسػػػاوي السػػػوؽ أسػػػعاربة مقيمػػػة الفتػػػر ة فػػػي نهايػػػ المسػػػاهميف حقػػػوؽ إف -
ة العاديػ األسػهـمجمػوع  إلػى يسػاويوالػذي )ة الفتػر ة فػي نهايػ Paid-in Capitalالمػدفوع  شػركةال

 والمتداولػػػػػػة Issuedة المصػػػػػػدر  "Authorized Shares تػػػػػػداوؿلمالمصػػػػػػرح بهػػػػػػا ة والممتػػػػػػاز 
Outstanding" األربػػاح إلػػىة إضػػاف (ةالفتػػر ة السػػوؽ فػػي نهايػػ أسػػعاربة مضػػروبة الفتػػر ة فػػي نهايػػ 

 . ةالفتر ة يفي نهاة المحتجز 

 . ةالماليالسوؽ  أسعارالدخؿ الشامؿ وفؽ ة قيم إلىيتـ التوصؿ ة بعد تحديد قيـ البنود السابق

وطبقػػا لبنػػود ة المعػػايير المحاسػػبي إلػػىفػػي الػػدفاتر اسػػتنادا ة عمػػى أسػػاس القػػيـ المسػػجم: ةلثانيػػا
قيػػػػاس أقػػػػؿ  وهػػػػو. ةمنتظمػػػػة قػػػػات متباعػػػػدأو القيػػػػاس يعػػػػد دوريػػػػا فػػػػي  هػػػػذا .الػػػػدخؿ الشػػػػامؿة قائمػػػػ

الػػدخؿ ة فػاف معادلػػة طبقػػًا لهػذ  الطريقػػ .ؿ نظػرا لوجػػود االجتهػادات والتقػػديراتو مػػف األة موضػوعي
 الشامؿ هي:

 الدخؿ الشامؿ = صافي الدخؿ  الدخؿ الشامؿ اآلخر

فإذا مػػػا  حتػػػى فػػػي فػػػاف فروقػػػًا سػػػتظهر  ،ذاتهػػػاة الػػػدخؿ الشػػػامؿ حسػػػب الطػػػريقتيف لمفتػػػر  قػػػور 
ة السػوقي سػعارتعدد العوامؿ التي تؤرر فػي األ إلىإف هذ  الفروؽ تعود ، ةالمتطور ة المالي األسواؽ
تمعػب دورًا هامػًا يمكػف أف  ،األسػهـ أسعاركعامؿ مؤرر في ة إال أف المعمومات المحاسبي .لألسهـ

كػوف هػذ  الفػروؽ تكػوف أكبػر ة الناشػئة الماليػ األسػواؽة في تضيؽ هذ  الفػروؽ خصوصػًا فػي بيئػ
ة وذلؾ مف خالؿ تبني المعايير المحاسبي، ةالمتطور  األسواؽعنها في ة الناشئ ةالمالي األسواؽفي 
  .بتطبيقها لتزاـواالة وتطوير معايير اإلفصاح المحمية الدولي
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 السػواؽفػي ة الدوليػة : متطمبات القياس المحاسبي لمدخؿ الشامؿ طبقًا لمعػايير المحاسػبرابعاً 
  ةالناشئة المالي

 األسػواؽ انفتػاح فػي يتمرػؿ ،ةواالقتصػادي ةالماليػ المجاالت في جديدا واقعا ةالعولم فرضت لقد
 دوؿ مختمػؼ في ةاألجنبي االسترمارات وازدياد ،الدوؿ بيف ةالتجاري الحدود وتالشي ،بعضها عمى
 ةالماليػػػ األسػػػواؽ دوؿ وخصوصػػػاً  الػػػدوؿ جميػػػ  عمػػػى الضػػػروري مػػػف أصػػػب  لػػػذلؾ ةنتيجػػػ .العػػػالـ
 تمػػؾ ةرغبػػ فعػػ النظػػر وبغػػض .المجػػاالت ةكافػػ فػػي متطمباتهػػا ةومواجهػػ ،ةالعولمػػ ةمواكبػػ ةالناشػػئ
 النضػػػمامها ةكضػػػرور  بػػػذلؾ ةممزمػػػ أنهػػػا إال ،المتطمبػػػات تمػػػؾ ةمواجهػػػ فػػػي رغبتهػػػا عػػػدـ أـ الػػػدوؿ

 تطبيػػؽ ةضػػرور  الشػػروط هػػذ  إحػػدى .ةمعينػػ شػػروط بتنفيػػذ ةممزمػػ بػػذلؾ وهػػي ،ةالدوليػػ لممعاهػػدات
 إدراج مػػف الشػػركات هػػذ  لتػػتمكف وذلػػؾ ،فيهػػا ةالعاممػػ شػػركاتلا قبػػؿ مػػف ةالدوليػػ ةالمحاسػػب معػػايير
 تػوفير خػالؿ مػف ةأجنبيػ اسػترمارات عمػى والحصوؿ ،ةجه مف ةالعالمي ةالمالي األسواؽ في نفسها
 . أخرى ةجه مف شركاتال لتمؾ ةالمالي القوائـ في والمحمييف األجانب لممسترمريف ةالرق

 الػدخؿ ةقائمػ بينهػا ومػف ةالماليػ القػوائـ تحتويهػا التػي ةالمحاسػبي المعمومػات ةأهمي مف انطالقاً 
 تمكػػػيف فػػػي تفيػػػد ةنوعيػػػ بخصػػػائص تتمتػػػ  أف يجػػػب المعمومػػػات هػػػذ  فػػػاف ،لممسػػػترمريف ةبالنسػػػب

 المفهػػوـ مػػف ةالماليػػ ةالمحاسػػب معػػايير تحػػوؿ كػػاف لػػذلؾ ةاسػػتجاب .قػػراراتهـ اتخػػاذ فػػي مسػػتخدميها
 الػػذي االقتصػػادي المفهػػوـ إلػػى ،ةالتاريخيػػ ةالتكمفػػ عمػػى يعتمػػد والػػذي لمػػدخؿ التقميػػدي المحاسػػبي

 هـتسػ والتػي المفهػوـ هػذا بهػا يتمتػ  التي الميزات بسبب وذلؾ ،ةالعادل ةالقيم ةمحاسب عمى يعتمد
 حيػث ،المسترمريف وخصوصا ةالمالي البيانات مستخدمو يتخذها التي ةالمختمف القرارات توجيه في

 ةالمحاسػػػب معػػػايير ألزمػػػت وقػػػد .ةصػػػحيح ةاسػػػترماري راتقػػػرا اتخػػػاذ فػػػي االقتصػػػادي الػػػدخؿ يسػػػهـ
 لػػبعض ةالعادلػػ ةالقيمػػ فػػي التغيػػرات تضػػمفت التػػي ،الشػػامؿ الػػدخؿ ةقائمػػ باعػػداد شػػركاتال ةالدوليػػ
 مفهػػوـ عمػػى االعتمػػاد شػػركاتال هػػذ  عمػػى لزامػػاً  كػػاف وبالتػػالي ،OCI اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ بنػػود
 . الشامؿ الدخؿ قياس في ةالعادل ةالقيم

 تػػوافر إلػى يحتػاج الشػػامؿ الػدخؿ قيػاس فػي ةالعادلػػ ةالقيمػ مفهػوـ اسػػتخداـ أف فيػه شػؾ ال مػام
 ةبالنسػػب والمعوقػػات المشػػاكؿ مػػف ةمجموعػػ يتضػػمف أنػػه إلػػى باإلضػػافة ،المتطمبػػات مػػف ةمجموعػػ
 ومػػػدى ،الواقػػػ  فػػػي ةالعادلػػػ ةالقيمػػػ تطبيػػػؽ ةصػػػعوب بسػػػبب وذلػػػؾ ةالناشػػػئ ةالماليػػػ األسػػػواؽ لػػػدوؿ

 الػػػػنظـ قبػػػػؿ مػػػػف سػػػػوا  ،ةالعادلػػػػ ةالقيمػػػػ لمفهػػػػوـ األسػػػػواؽ هػػػػذ  فيهػػػػا تعمػػػػؿ التػػػػي ةئػػػػالبي اسػػػػتيعاب
 ةألهميػ إدراكهػـ ومػدى المسػترمريف قبؿ مف أـ ،ةالعادل ةالقيم م  التكيؼ عمى وقدرتها ةالمحاسبي

 يػػتـ ال لكػػي الحػػذر مػػف البػػد كمػػا .اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ بنػػود فػػي ةالػػوارد ةالمحاسػػبي المعمومػػات
 أو المسػػترمريف عمػػى ةسػػمبي أرػػار إلػػى يػػؤدي قػػد ممػػا ،مناسػػب غيػػر بشػػكؿ ةالعادلػػ ةيمػػالق اسػػتخداـ

 . االقتصاد عمى
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 Fair Value- FV ةالعادل ةالقيم تعريؼ 1-

 : ةالعادل ةلمقيم التعريفات أهـ مف

   بػػػيف األطػػػراؼ  ،لتػػزاـالمػػػدفوع لقػػا  تحويػػػؿ اال أو ،المبمػػػغ المسػػتمـ لقػػػا  بيػػ  األصػػػؿهػػي
  [IASB, IFRS13: 2011, para9]بالسوؽ في تاريخ القياس ة معوالمطة المشارك

  إطػالع عمػى طػرفيف بػيف مػا التػزاـ ةتسػوي أو ،بػه األصػؿ ةمبادلػ يمكػف الػذي المبمػغ هي 
  ]13ص ،2005 ،السعافيف [ مصال  بينهما يوجد وال والشرا  البي  ةعممي في ةورغب

  تقيػػػيـ عػػػف ةعبػػػار  هػػػي Estimate تحققػػػه أف يمكػػػف الػػػذي لمسػػػعر Realize إذا شػػػركة 
 مػػػف Relieve الػػػتخمص أجػػػؿ مػػػف تدفعػػػه أف يمكػػػف الػػػذي السػػػعر أو ،أصػػػؿ ببيػػػ  قامػػػت
 org. bis. www التزاـ

  يفطرف بيف ةحقيقي ةتجاري ةعممي في األصؿ به ويشترى يباع أف يمكف الذي المبمغ هي 
  ]8ص ،2005 ،دهمش [ ةتصفي ةحال تكوف أال عمى راغبيف

 أرادت إذا مػػا أصػػؿ قيمػػة عػػف تعبػػر ةالعادلػػ ةالقيمػػ أف يالحػػظ  ةالسػػابق التعػػاريؼ مػػف انطالقػػا
 الػػتخمص شػػركةال أرادت إذا التػػزاـ قيمػػة أو ؛األصػػوؿب األمػػر يتعمػػؽ عنػػدما وذلػػؾ ،مبادلتػػه شػػركةال
 ةممكيػ حػؽ تبػادؿ هايسػاوي التػي ةالقيمػ أو ؛اتلتزامػباال األمر يتعمؽ عندما وذلؾ ،لتزاـاال هذا مف

 السػػػوؽ ظػػػروؼ تحػػػت تحػػػدث معػػػامالت خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ ،ةالممكيػػػ بحقػػػوؽ األمػػػر يتعمػػػؽ عنػػػدما
Market Conditions. شػركةال وأف ،شػركةال اسػتمرار فرض عمى التأكيد يجب نهأ يالحظ كما 

 وال ،البيػ  ةعمميػ عمػى قيػود يوجػد وال لمبيػ  ةمضػطر  ليست أنها بحيث ةالطبيعي ظروفها في تعمؿ
 . لذلؾ ةحاج يوجد وال أعمالها ةلتصفي شركةلم ةني

 كوحػػػدة شػػركةلم يكػػوف االسػػػتمرار إف األولػػى. باالسػػتمرار تتعمقػػاف مسػػػألتيف بػػيف التمييػػز يجػػب
 ىإلػ تتجػه االسػتمرار نظػرة هنػا .قانونيػة اعتبارية كشخصية أو والخدمات، لمسم  منتجة اقتصادية

  .معها المتعامميف وعف مالكيها عف النظر بغض ذاتها شركةال

 والصػفقات العقػود خػالؿ مػف تػنعكس التػي والمصػال  العالقػات باستمرار ترتبط الرانية المسألة
 هنػا االسػتمرار. االقتصػادية الوحػدة أو شػركةال خػالؿ مػف الماديػة المصػال  ذوي كافػة تػربط التيو 
 حػػيف فػػي. لهػػا قػػانوف وال باسػػتمرار ومتغيػػرة متبدلػػة الماديػػة ال المصػػ ألف عنػػه الحػػديث يمكػػف ال

 . معها المتعامميف حقوؽو  شركةلم القانوني الوجود وغيرها والتشريعات القوانيف تحمي

 أمػػر ،وتناقضػهما ترابطهمػػا خػالؿ مػػف رػـ منفػػرد، بشػكؿ المسػػألتيف هػاتيف مػػف مسػألة كػػؿ رؤيػة
 وتحديػد المحاسػبييف، واإلفصػاح القيػاس عف ديثالح وعند ، التشريعات وض  عند وهاـ ضروري
 اسػتمرار فأ إلى اإلشارة هنا يكفي. الشامؿ بالدخؿ تعمؽ ما خصوصا ،واإلفصاح لقياسا ضوابط
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 وعمػػػػى القيػػػػاس بػػػػديؿ عمػػػػى تبعاتػػػػه لػػػػه وهػػػػذا اقتصػػػػادي ككيػػػػاف عميهػػػػا المحافظػػػػة يوجػػػػب شػػػػركةال
 عمػػػى المتعػػػامميف مصػػػال  اعػػػاةمر  يوجػػػب المتعػػػامميف مصػػػال  اسػػػتمرار عػػػدـ بينمػػػا. اإلفصػػػاحات

 القيمػػة خػػالؿ مػػف البيعيػػة بالقيمػػة التقيػػيـ ذلػؾ دليػػؿ. األحيػػاف بعػػض فػػي والمجتمػػ  شػػركةال حسػاب
  .االستبداؿ أسعارب التقييـ مف بدال العادلة

 تشػػػكؿ ناميػػػة اقتصػػػاديات فػػػي الكبػػػرى دالالتػػػه لػػػه المطػػػروحتيف المسػػػألتيف بػػػيف التنػػػاقض هػػػذا
 البمد مصال  مراعاة بيج األسواؽ هذ  في. استرماراتها مف هاماً  جز اً  ةالمباشر  غير االسترمارات

 أساسػػػه مػػػف الشػػػامؿ الػػػدخؿ يضػػػ  وهػػػذا. مباشػػػرة غيػػػر اسػػػترمارات فػػػي المسػػػترمريف مصػػػال  عمػػػى
    . الناشئة األسواؽ في كبيريف وبحث اهتماـ موض  فصاحاتهوا   قياسه وبالتالي

 هذ  تسجيؿ يجب كاف إذا فيما وتحديد ،ةالمالي ألدواتا مف لمعديد مقياس ةالعادل ةالقيم تعتبر
 التػػػي شػػػركةال نػػػوع ؿو األ ،أمػػػريف عمػػػى يعتمػػػد شػػػركةلم ةالماليػػػ القػػػوائـ فػػػي ةالعادلػػػ ةبالقيمػػػ األدوات
 ةالقيمػػ اسػػتخداـ إلػػى باإلضػػافةو  ،org. bis. www ةاألدا تمػػؾ اسػػتخداـ والرػػاني ،ةاألدا تمتمػػؾ
 ةالمحاسػػب لمعػػايير امترػػاال وذلػػؾ ،مطمػػوب سوكمقيػػا ةالماليػػ األدوات مػػف لمعديػػد كمقيػػاس ةالعادلػػ
 ةداخميػػ ةعديػػد اتاسػػتخدام ةالعادلػػ ةلمقيمػػ فػػاف ،بهػػا تمتػػـز أف شػػركاتال عمػػى يجػػب التػػي الدوليػػة
دار و  قيػػػاسل هااسػػػتخدام ذلػػػؾ عمػػػى ةأمرمػػػ .شػػػركةبال تتعمػػػؽ  Measuring and المخػػػاطر ةا 

Managing Risks، لتعويضػاتا احتسػابو  ،ةواسترماري ةتجاري قرارات واتخاذ Calculating 

Compensation، ةمختمف ألعماؿ تخصيصه يجب الذي الماؿ رأس ةكمي وتحديد . 

 أمػػاـ سػػمعتها عمػػى بالحفػػاظ شػػركاتال ةرغبػػ وبسػػبب أنػػه يػػرى الباحػػث فػػاف أخػػرى ةجهػػ ومػػف
 يدوتزو  ةالمالي القوائـ هذ  في ةالشفافي ةزياد عمى العمؿ إلى تمجأ فانها ،ةالمالي قوائمها مستخدمي
  .قراراتهـ اتخاذ في ةمفيد ةواقعي ةمالي بمعمومات مستخدميها

 ة العادلة القيم قياس 2-

 ةالقيمػػ أف خاصػػة ،ةسػػهم ةعمميػػ دائمػػاً  ليسػػت التػػزاـ أو ألصػػؿ ةالعادلػػ ةالقيمػػ تقيػػيـ ةعمميػػ إف
 راغبػة أطػراؼ بػيف وشرا  بي  حالة في ومشتر، بائ  عميه يتفؽ فأ يمكف الذي المبمغ هي ةالعادل

 األصػػػػوؿ فػػػػي  تكمػػػػف لعادلػػػػةا القيمػػػػة تحديػػػػد صػػػػعوبة إف. بحػػػػت تجػػػػاري أسػػػػاس عمػػػػى ومطمعػػػػة
. لهػػا السػػابؽ التعريػػؼ وضػػ  تػػـ متحيػػزة قػػيـ تكػػوف ال ولكػػي بهػػا، االحتفػػاظ سػػيتـ التػػي وااللتزامػػات

 مػػف المرغوبػػة أو السػػائدة القػػيـ إلػػى يكػػوف مػػا قػػربأ تكػػوف بحيػػث وضػػبطها المقػػدرة القيمػػة لحصػػر
 ومعػػايير الدوليػػة، المحاسػػبة بمعػػايير األسػػس هػػذ  تتمرػػؿ) لتحديػػدها أسػػس هنػػاؾ أف كمػػا .طػػرفيف
 مقػدرة قيمػة العادلػة قيمػةال إف (.IVSC التقيػيـ لمعػايير الدولية المجنة عف الصادرة الدولية التقييـ
 السػوؽ سػعرف  .المسبقة حكاـواأل التحيز عف بعيدا عميها، متفؽ أسس عمى منطقي واقعي بشكؿ
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Market Price سػػعاراأل ألف ذلػؾ ،ةالعادلػػ ةلمقيمػ تقيػػيـل أسػاس أفضػػؿ هػو لتػزاـالل أو لألصػػؿ 
 لكػؿ متػوافرا لػيس السػوقي السػعر أف االعتبار بعيف األخذ يجب ولكف .ةعاد ةفر امتو  تكوف ةالمعمن

 تمجػػػأ الحػػػاالت هػػػذ  فػػػي .موروقػػػاً  قياسػػػاً  دائمػػػاً  يكػػػوف أف يمكػػػف ال أنػػػه كمػػػا ،اتلتزامػػػواال األصػػػوؿ
 ومتغيػرات ظػروؼ االعتبػار بعػيف تأخػذ التػي Valuation Models التقيػيـ نماذج إلى اتشركال

 تكمػػف العادلػة القيمػة تحديػد فػي المهمػة المسػػألة إف. ةالمشػابه األصػوؿ أسػعارو  ،ةالمتنوعػ السػوؽ
 خصوصػا تحديدها، أسس تطبيؽ وفي ،العادلة القيمة تعريؼ في المحددة االفتراضات تطبيؽ في
 . ةالناشئ األسواؽ في كما ،العادلة القيمة قياس فيها يجري التي البيئة اختالؼ عند

  ةالناشئ السواؽ اقتصادياتفي ة العادلة مشكلت تطبيؽ القيم 3-
 

ة التػػي يػػتـ مبادلػػة ف أف العمميػػبػػيّ ية الدوليػػة حسػػب معػػايير المحاسػػبة العادلػػة إف تعريػػؼ القيمػػ
وبالتػػالي فػػاف  ،بحػػت ف تػػتـ عمػػى أسػػاس تجػػارييجػػب أ ،مػػف خاللهػػا لتػػزاـاالة تسػػوي أو ،األصػػؿ

 حصػريمكػف وبنػا  عمػى ذلػؾ  ،هػو سػعر السػوؽة أفضؿ مكاف لتحديد السعر الػذي تػتـ بػه العمميػ
 :بػػػػػػة الناشئة المالي األسواؽفي اقتصاديات ة العادلة مشكالت تطبيؽ القيمأهـ 

-A السوؽ النشط مشكمة توافر active market 

-B نهىرقت انمبن ت لمحاسبية في تحديد القيمة العادلةأرر المعمومات ا 

-A فر السوؽ النشطاتو ة مشكم Active Market 

بمسػػػتوى كفػػػا ة جيػػػدة، وذلػػػؾ يعنػػػي أف المعمومػػػات  إف تػػػوفر السػػػوؽ النشػػػط يعنػػػي أف السػػػوؽ
المحاسبية وغيرها مف المعمومات تتوفر لكافة المستخدميف وبالوقت نفسه ودوف تكمفػة، وفػي حػاؿ 

 المعمومػات لمجميػ  يعنػػي أف السػعر المعمػف هػػو السػعر العػادؿ. أمػا إذا لػػـ يكػف السػوؽ كفػػؤاً تػوفر 
والمعمومػػات تصػػؿ إلػػى مسػػتخدميف دوف آخػػريف، يتطمػػب ذلػػؾ مػػف مسػػتخدـ هػػذ  المعمومػػات القيػػاـ 

يعػػػرؼ السػػػوؽ النشػػػط وفػػػؽ معػػػايير القيمػػػة الحقيقيػػػة لمورقػػػة الماليػػػة. بتحميػػػؿ متقػػػدـ لموصػػػوؿ إلػػػى 
 [IASB,IAS38,para8]":ةالشروط التالية فر فيه كافاالسوؽ الذي تتو "بأنه ة لدولياة المحاسب

  ةبها داخؿ السوؽ متجانسة البنود التي تتـ المتاجر  -
  مف الممكف أف يوجد فيه في أي وقت مشتروف وبائعوف راغبوف -

 لمجمهورة فر امتو  سعاراأل -

هػذ   .الماليػة الناشػئة األسػواؽة ى كفػا اختبػار مػد هناؾ العديػد مػف الدراسػات التػي هػدفت إلػى
لمسػتخدمي المعمومػات ة الناشػئة الماليػ األسػواؽعػف ة الدراسات أسػهمت فػي تػوفير معمومػات هامػ

 :هذ  الدراسات أهـفيما يمي  سوا  المحمييف أو األجانب. وخصوصًا المسترمريفة المحاسبي
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 ة دراسػ[Niblock et al,2007,p18] ة مػػف الكفػػا  ةالضػػعيفة اختبػػرت الصػػيغ
عمى الرغـ مف التطور السػري  الػذي  هأن إلىة توصمت الدراس. ةالصينية راؽ الماليو أسواؽ األفي 

راؽ و أظهػػػرت أف أسػػػواؽ األة العمميػػػة حػػػدث فػػػي المجػػػاؿ المػػػالي فػػػي الصػػػيف إال أف نتػػػائج الدراسػػػ
  ةمف الكفا ة الضعيفة وذلؾ عند الصيغ، ةغير كفؤ ة الصينية المالي

 ة دراسػ [Hajek, 2007,p303] راؽ و بّينػت أنػه ال يمكػف اعتبػار سػوؽ األانتةي
  ةمف الكفا ة الضعيفة عند الصيغة كفؤ ة التشيكية المالي

 ة دراسػػ] [Simons et al,2006,p27-28 ة ضػػعيفة الصػػيغة اختبػػرت الدراسػػ
توصػػمت  ،مصػػر ،غانػػا ،موريشػػيوس ،وهػػي: جنػػوب أفريقيػػاة فػػي أسػػواؽ أربػػ  دوؿ أفريقيػػة الكفػػا 

ة ضػعيفة عنػد الصػيغة في جنوب أفريقيػا يمكػف اعتبارهػا كفػؤ ة راؽ الماليو أف سوؽ األإلى ة دراسال
الػػدوؿ فػػي كػػؿ مػػف ة راؽ الماليػػو أسػػواؽ األ فػػية الكفػػا ة ضػػعيفة الصػػيغ تػػوافربينمػػا ال ت، ةالكفػػا 
  مصر وغانا وموريشيوسالتالية: 

 ة دراسػ[Higgs et al, 2005,p11] ة الكفػا ة عيفضػة الصػيغة اختبػرت الدراسػ
 ،باكسػػتاف ،ماليزيػػا ،كوريػػا ،اندونيسػػيا ،الهنػػد ،فػػي آسػػيا وهػػي )الصػػيفة ناشػػئة أسػػواؽ ماليػػ لرمػػاف
، ةسػنغافور  ،نيوزيمنػدا ،هػوف كونػغ ،اسػتراليا)وهػي ة متطػور ة أسػواؽ ماليػة ولخمسػ (سيرلنكا ،الفمبيف
 األسػػواؽفػػي أي مػػف  فرتػػواال تة مػػف الكفػػا ة الضػػعيفة أف الصػػيغة أظهػػرت نتػػائج الدراسػػ .(اليابػػاف
وأف أسػػػواؽ اليابػػػاف وهونػػػغ كونػػػغ ونيوزلنػػػدا هػػػي أكرػػػر ، ةالدراسػػػة فػػػي عينػػػة الػػػواردة الناشػػػئة الماليػػػ

 Random Walkالسير العشوائي ة لمعايير فرضية تمبية في العينة الواردة المتطور  األسواؽ

 ة دراسػ [Moustafa,2004,p310]فػي  األسػهـ أسػعارسػموؾ ة اختبػرت الدراسػ
 تػػوافرة التجريبيػػة دعمػػت نتػػائج الدراسػػ، ةالمتحػػدة اإلمػػارات العربيػػة فػػي دولػػة راؽ الماليػػو وؽ األسػػ

  في هذ  السوؽة الكفا ة ضعيفة الصيغ
 ة دراسػ[Elbarghouthi et al, 2010,147-`48]  أظهػػرت أف سػػوؽ عمػػاف

بي نػػػت نتػػػائج  عنػػػدماة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽفػػػي األردف ال تختمػػػؼ عػػػف معظػػػـ ة راؽ الماليػػػو لػػػأل
 في هذ  السوؽ توافرال تة مف الكفا ة الضعيفة الصيغ أفة الدراس

وغيرهػػا مػػف الدراسػػات العديػػدة التػػي تناولػػت مسػػألة قيػػاس كفػػا ة  ةبنػػا  عمػػى الدراسػػات السػػابق
 األسػواؽهػذ  أف بػيمكػف القػوؿ  المالية الناشػئة وذلػؾ عنػد الصػيغة الضػعيفة مػف الكفػا ة، األسواؽ

 أف ذلػؾ ال يعنػي إلػى اإلشػارةمػف  ، وهنا البػدةصيغتها الضعيف فية تتمت  بالكفا في معظمها ال 
، ولكف مػ  ذلػؾ األسواؽهذ  مف  محدود جداً عدد في ة مف الكفا ة وجود هذ  الصيغة نفي إمكاني

هي أسواؽ غيػر كػؼ ، وهػذا  األسواؽتبقى الصورة العامة لألسواؽ المالية الناشئة تظهر أف هذ  
 منفعة مف إفصاحات الدخؿ الشامؿ.يؤرر عمى ال
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-B المعمومات المحاسبية في تحديد القيمة العادلة لمورقة المالية أث 

في ة األهميأصبحت عمى جانب مف ة ظهرت خالؿ عقد السبعينيات مف القرف الماضي نظري
 .Rotational Expectations (RE) ةالتوقعػات العقلنيػة بنظريػالتحميػؿ االقتصػادي سػميت 

يتحػػدد ة االقتصػػادية ومػػف أهمهػػا أف سػػموؾ الوحػػد ،مػػف الفػروضة مجموعػػ عمػػىة هػػذ  النظريػػتقػـو 
وأف ، ةأدنػى الحػدود الممكنػػ إلػىأقصػى حػد ممكػف وتقميػؿ الخسػػائر  إلػػىمػف خػالؿ تعظػيـ المنػاف  

مػػف بنػػا  ة عاليػػة كمػػًا معينػػًا مػػف المعمومػػات تمكػػف مػػف يسػػتخدمها بكفػػا ة اقتصػػادية أمػػاـ كػػؿ وحػػد
فػي التحميػؿ والتنبػؤ  امنهجػة التوقعػات العقالنيػة شػكمت نظريػ لقػد. ةقراراتػه المسػتقبميتوقعاته حػوؿ 

ألف المعمومػات ة ودقيقػة في عمميػات التنبػؤ يتطمػب معمومػات كريػر ة إف ترجي  العقالني .األحداثب
الكػػػؼ    التوظيػػػؼفػػػي  وتسػػػهـ، ةفػػػي السػػػوؽ الماليػػػة فػػػي التوقعػػػات العقالنيػػػ تشػػػكؿ أسػػػاس هامػػػاً 

 .ةالسػػوؽ الماليػػة المتعػػامميف وخصوصػػًا المسػػترمريف فػػي كفػػا ة رقػػة فػػي زيػػاد وتسػػهـمػػا ك .لممػػوارد
ة راؽ الماليػػو المعمومػػات وتأريرهػػا عمػػى سػػوؽ المسػػترمريف وحػػاممي األة أهميػػ 7يوضػػ  الشػػكؿ رقػػـ 

 عند التسعير:
 عُذ خانًبني راقواأل وحبيهي انًضزوً يٍ صىق في ورأثي هب انًعهىيبد خأهًي (:7) رلى انشكم

  انزضعي 

 

  معمومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمومات

 [133ص ،2004 ،وسالـ ،التميمي [(: 7) الشكؿ مصدر

 أحاداث
 سياسية

 قتصااديةوا
 ومالية

 واجتماعية

 وأخ ى

 تسعٌر
 مضخم

 تسعٌر
 منخفض

 تقييم
 المستثم ين

 الو قة ومالكي
 لطبيعة المالية

 المعلومات

 ونوعيتها

 الكلي االقتصااد تحليل

–التضخم–القومي الادخل 
 )الفائادة–الض يبة

 اقتصاادية قطاعات تخص
 مثل معينة

 )وتوزيعها األ باح(

 الع ض زياادة

 السع  انخفاض

 السع  ا تفاع

 الطلب زياادة
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 وظػػػروؼ ةاالقتصػػػادي بػػػالظروؼ ةوالمعرفػػػ ةبالدرايػػػ المسػػػترمريف تمتػػػ  أف السػػػابؽ الشػػػكؿ يبػػػيف
 ةالماليػ األصػوؿ فػي االسػترمار بمسػتقبؿ توقعػاتهـ تحديػد فػي كبير حد إلى يسهـ ةالمحيط ؽالسو 

 باالقتصػاد تتعمػؽ المعمومػات هػذ  كانػت سػوا ) السػوؽ إلى ةالوارد المعمومات أدت فاذا ،وعوائدها
 ذلػؾ فػاف ،المسػترمريف لػدى التشػاؤـ مػف جو وجود إلى (ةالمالي راؽو لأل ةالمصدر  شركةبال أـ ككؿ
 معمومػات وردت إذا أنػه أي ،ةالمعاكسػ ةالحالػ وفػي ،سػعاراأل وانخفػاض العػرض ةزيػاد إلػى يؤدي
 يػؤدي ذلػؾ فػاف ،وعوائػدها االسػترمارات مسػتقبؿ فػي التفػاؤؿ مػف جػو وجػود إلى تؤدي السوؽ إلى
 الحصػػوؿ فػػي المسػػترمريف ةلرغبػػ سػػعاراأل ةزيػػاد وبالتػػالي ةالماليػػ راؽو األ عمػػى الطمػػب ةزيػػاد إلػػى
 . استالمها يتوقعوف التي ةالنقدي التدفقات عمى

 لترشػيد السميـ األساس لتوفير المالي السوؽ في ةتوافر الم المعمومات ةأهمي سبؽ ما مف يتض 
 هػػذا فػػي. الماليػػة لمورقػػة العادلػػة القيمػػة تحديػػد فػػي هامػػاً  دوراً  المعمومػػات هػػذ  تمعػػب كمػػا ،القػػرارات
 الماليػػة، لػػألوراؽ العادلػػة القيمػػة إلػػى الوصػػوؿ فػػي هامػػاً  دوراً  المحاسػػبية المعمومػػات تػػؤدي المجػػاؿ
 فائػدة ذات المعمومػات هػذ  مػف تجعػؿ التػي النوعيػة بالخصػائص المعمومات هذ  تتميز أف ويجب
 .  القرارات لمتخذي

 لمورقػػػة العادلػػة القيمػػػة إلػػى الوصػػػوؿ فػػي المحاسػػػبية المعمومػػات مػػػف المرمػػى االسػػػتفادة لتحقيػػؽ
 مجموعػة خػالؿ مػف) المعمومػات لهػذ  المحاسبي التحميؿ بعممية لمسترمريفا يقوـ أف يجب المالية
 القػوائـ وتعػديؿ بػاحاألر  جػودة تقيػيـ :وهمػا واسػعيف مجػاليف ضػمف المتداخمػة والمهاـ العمميات مف

 أهميػة وتأتي. لممنشأة االقتصادي الواق  المالية القوائـ تعكس مدى أي إلى لتقدير وذلؾ ،(المالية
 ويساعد المحاسبية األرقاـ في التحريؼ مدى تقدير مف المسترمريف يمكف كونه حاسبيالم التحميؿ

 اعتبػار عمػى المػالي التحميػؿ مػف إليهػا التوصػؿ يػتـ التػي االسػتنتاجات فػي الرقػة مستوى زيادة في
-58ص،2014زكريػا، [.المػالي التحميػؿ لعمميػة الطريؽ بداية هي المحاسبي النظاـ مخرجات أف

59 [     
لمورقػة الماليػة بدرجػة  ةالعادلػة قياس القيمػدورًا هامًا في  المعمومات المحاسبيةتمعب   عميه بنا

إف هػذا الػدور يعتمػد عمػى التأكػد  .ةبموضػوعيوبالتػالي فػي قيػاس الػدخؿ الشػامؿ  جيدة مػف الدقػة،
ي مف إعداد هذ  المعمومات حسب معايير المحاسبة الدولية، مف خػالؿ إلػزاـ الشػركات المدرجػة فػ

 االلتزاـ بها.عمى السوؽ باعداد قوائمها المالية طبقًا لتمؾ لمعايير والرقابة واإلشراؼ 

إف بيئػػة األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة كمػػا سػػبؽ ذكػػر  تفتقػػد بشػػكؿ عػػاـ لمسػػتوى الشػػفافية المطمػػوب 
لمتأكػػد مػػف تطبيػػؽ الشػػركات لمعػػايير المحاسػػبة الدوليػػة وتعػػاني مػػف ضػػعؼ فػػي االشػػراؼ والرقابػػة 

. كػؿ كػؼ هػي أسػواؽ غيػر  كمػا أف األسػواؽ الماليػة الناشػئة بتمؾ المعايير،التزاـ الشركات  عمى
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مف هػذ  ة ينعكس عمى المنفعالذي األمر ، ةالدخؿ الشامؿ بدق إفصاحاتإعداد في  يسهـال  ذلؾ
 . فصاحاتاإل

 ةالناشئة المالي السواؽاإلفصاح المحاسبي في ة طبيع 4- 

 الػػدور تنػػامي بعػػد وخصوصػػاً  المحاسػػبي الفكػػر تػػاريخ عبػػر محاسػػبيال اإلفصػػاح ةأهميػػ إزدادت
 شػركاتال تصدرها التي ةالمالي المعمومات ةأهمي في أرر الذي األمر ،ةالمالي لألسواؽ االقتصادي

 أساسػييف مبػرريف إلػى ةالماليػ التقػارير فػي المحاسػبي اإلفصػاح يسػتند. المالي السوؽ في ةالمدرج
 215]ص ،2005 ،طالب أبو [: وهما

 السياسػػػات عػػػف اإلفصػػػاح مػػػف قػػػدر ألكبػػػر ةومسػػػتمر  ةدائمػػػ ةحاجػػػ فػػػي ةالخارجيػػػ األطػػػراؼ  -
  ةالمحاسبي والمعمومات

 بالمعمومػػات العػػاـ سػػتخداـاال ذات ةالماليػػ لمقػػوائـ المسػػتخدميف احتياجػػات ةتمبيػػ يمكػػف أنػػه  -
 محاسبيال اإلفصاح طريؽ عف ةرشيد ةواقتصادي ةمالي قرارات اتخاذ مف تمكنهـ التي

 تتناولػػػ التػػػي التعريفػػػات مػػػف العديػػػد هنػػػاؾ فػػػاف المحاسػػػبي اإلفصػػػاح بتعريػػػؼ يتعمػػػؽ وفيمػػػا 
 :ومنها المحاسبي اإلفصاح

 صػحي  ومضموف بشكؿ المستخدميف إلى والبيانات المعمومات تقديـ" هو المحاسبي اإلفصاح -
 والمسػتخدميف خمييفالػدا المستخدميف يشمؿ فهو لذلؾ القرارات، اتخاذ عمى لمساعدتهـ ومالئـ

 179]ص ،2007 ،لطيؼ ["  واحد بآف الخارجييف

 ةكامم ةبصور  ةالمحاسبي والمعمومات السياسات عف اإلفصاح ةضرور " هو المحاسبي اإلفصاح -
 اتخػػاذ فػػي القػػوائـ هػػذ  مسػػتخدمي ةمسػػاعد بغػػرض وذلػػؾ ةالماليػػ القػػوائـ فػػي ةوواضػػح ةوشػػامم
 145]ص ،2005 ،طالب أبو [ ."ةرشيد قرارات

 ةحقيقػػ تعكػػس التػػي المعمومػػات إظهػػار عمػػى ركػػزا أنهمػػا يتبػػيف السػػابقيف التعػػريفيف خػػالؿ ومػػف
 هػػػذ  تميػػػز ةأهميػػػ عمػػػى التأكيػػػد تػػػـ كمػػػا ،لمسػػػتخدميها تضػػػميؿ وقػػػوع يمنػػػ  بشػػػكؿ شػػػركةال وضػػػ 

 ةبػالجود عنهػا المفصػ  المعمومػات تتصػؼ أف يجػب ذلػؾ لتحقيػؽ .والوضػوح بالشموؿ المعمومات
 . القرارات متخذي ةساعدم في يسهـ بما

 IASB الػػػػدولي ةالمحاسػػػػب معػػػايير مجمػػػػس ومنهػػػا ةالدوليػػػػ ةالمحاسػػػػبي المنظمػػػات اهتمػػػػت لقػػػد
 القػػوائـ فػػي اإلفصػػاح) IAS30 الػػدولي ةالمحاسػػب معيػػار فأصػػدر ،المحاسػػبي اإلفصػػاح بموضػػوع
: ةليػػػالما األدوات) IAS32 الػػػدولي ةالمحاسػػػب ومعيػػػار ،(ةالماليػػػ والمؤسسػػػات لممصػػػارؼ ةالماليػػػ

: ةالماليػػ األدوات)7 رقػػـ ةالماليػػ التقػػارير إلعػػداد الػدولي المعيػػار إصػػدار وتػػـ ،(واإلفصػػاح العػرض
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 معيػػػػار ومكػػػػاف ،IAS30 الػػػػدولي ةالمحاسػػػػب معيػػػػار مكػػػػاف المعيػػػػار هػػػػذا حػػػػؿ وقػػػػد (فصػػػػاحاتاإل
 لتصػػب  ،تغييػػر بػدوف العػػرض متطمبػػات وبقيػت باإلفصػػاح يتعمػػؽ فيمػا IAS32 الػػدولي ةالمحاسػب
 . (العرض: ةالمالي األدوات) IAS32 الدولي ةالمحاسب معيار ةتسمي

 IFRS7 ةالماليػػ التقػػارير إعػػداد معيػػار بػػي ف فقػػد ،الشػػامؿ الػػدخؿ ةقائمػػ افصػػاحاتب يتعمػػؽ فيمػػا
 أو المصروؼ أو لمدخؿ ةالتالي البنود عف اإلفصاح شركةال عمى أف ،ةالمالي األدواتب يتعمؽ فيما

 IASB]: اإليضػػاحات فػػي أو الشػػامؿ الػػدخؿ بيػػاف فػػي إمػػا ؾذلػػ يكػػوف .الخسػػائر أو المكاسػػب

[,IFRS7 , 2010, para20 
 :خسائر صافي أو مكاسب صافي  -

 بشػػػكؿ البيػػػاف مػػػ  ،ةالعادلػػػ ةبالقيمػػػ ةالمقيمػػػ ةالماليػػػ اتلتزامػػػاال أو ةالماليػػػ األصػػػوؿ 
 االعتػػراؼ عنػػد كػػذلؾ أنهػػا ةالمحػػدد ةالماليػػ اتلتزامػػاال أو ةالماليػػ لألصػػوؿ منفصػػؿ

 بهػػػا محػػػتفظ أنهػػػا عمػػػى ةالمصػػػنف ةالماليػػػ اتلتزامػػػاال أو ةالماليػػػ األصػػػوؿو  ،لػػػيو ألا
  IAS39 الدولي ةالمحاسب معيار حسب ةلممتاجر 

 ةالخسػار  أو المكسػب مبمػغ منفصػؿ بشػكؿ البيػاف مػ  ،لمبيػ  ةالمتاحػ ةالمالي األصوؿ 
 ةإعػػاد ـتػػ الػػذي والمبمػػغ ةالفتػػر  خػػالؿ اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ فػػي ةمباشػػر  بػػه المتعػػرؼ
 ةالفتر  ةخسار  أو رب  في به االعتراؼ وتـ ةالممكي حقوؽ مف تصنيفه

 االستحقاؽ تاريخ حتى بها المحتفظ االسترمارات  
 و ،ةالمدين والذمـ القروض 
 ةالمطفأ ةبالتكمف قياسها تـ التي ةالمالي اتلتزاماال 

جمالي ةالفائد دخؿ إجمالي  -  التػي ةالماليػ اتلتزامػاال أو ةالماليػ لألصػوؿ ةالفائد مصروؼ وا 
 ةالخسار  أو الرب  خالؿ مف ةالعادل ةبالقيم ةمقدر  ليست

 :مف ةالناجم الرسوـ ومصروؼ دخؿ  -

 أو الرب  خالؿ مف ةالعادل ةبالقيم ليست التي ةالمالي اتلتزاماال أو ةالمالي األصوؿ 
 و ،ةالخسار 

 االئتمػػاف Trust األصػػوؿب االحتفػػاظ عنهػػا جـيػػن التػػي خػػرىاأل ةاالئتمانيػػ ةواألنشػػط 
 التقاعػػػػػػد منػػػػػػاف  وخطػػػػػػط Trusts واالئتمانػػػػػػات األفػػػػػػراد عػػػػػػف ةنيابػػػػػػ اسػػػػػػترمارها أو

  خرىاأل والمؤسسات

 ةالفقػػر  حسػػب المسػػتحؽ قيمتهػػا انخفضػػت التػػي ةالماليػػ األصػػوؿ مػػف المسػػتحؽ ةالفائػػد دخػػؿ  -
 و ،IAS39 الدولي ةالمحاسب معيار مف 93
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  مالي أصؿ ةفئ لكؿ ةقيمال انخفاض في ةخسار  ةأي مبمغ -

 التػػػي المشػػػكالت إغفػػػاؿ عػػػدـ مػػػف البػػػد ،المحاسػػػبي اإلفصػػػاح ةوأهميػػػ لتعريػػػؼ التعػػػرض بعػػػد 
 تمػػؾ تحديػػد ويمكػػف ،ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ فػػي ةالعادلػػ ةالقيمػػ عػػف المحاسػػبي اإلفصػػاح تواجػػه

 :يمي فيما المشكالت

  ةالفتػػػػر  دخػػػػؿ فػػػػي التالعػػػػب ةنيػػػػإمكا ةنتيجػػػػ شػػػػركةلم ةالماليػػػػ بػػػػالقوائـ ةالرقػػػػ عػػػػدـ ةمشػػػػكم 
 لتغيػػػرات وفقػػػاً  الػػػدخؿ ةقائمػػػ أرقػػػاـ تغييػػػر ةإمكانيػػػ ةنتيجػػػ ةالمشػػػكم هػػػذ  تنشػػػأ: ةالمحاسػػػبي
 ةمجموعػ مػف ةمعينػ ةمالي ةأدا لنقؿ ةدار اإل تمجأ فقد ،ةتداولالم ةالمالي االسترمارات أسعار
 األدوات هػذ  اقتنػا  مػف الغػرض أو القصػد أو ةالنيػ عمػى االعتمػاد خالؿ مف ،أخرى إلى

 ،لالسػػتحقاؽ بهػػا المحػػتفظ ،ةالمتػػاجر ) ةمجموعػػ ضػػمف األدوات هػػذ  تصػػنيؼ فػػي أساسػػاً 
 االسػػترمارات ضػػمف أنهػػا عمػػى ةمصػػنف ةماليػػ ةأدا نقػػؿ ذلػػؾ عمػػى كمرػػاؿ .(لمبيػػ  ةالمتاحػػ
 االعتػػػػػراؼ بهػػػػػدؼ وذلػػػػػؾ ،ةلممتػػػػػاجر  ةالمعػػػػػد االسػػػػػترمارات ةمجموعػػػػػ إلػػػػػى لمبيػػػػػ  ةالمتاحػػػػػ

 حقوؽ ةقائم مف بدالً  الدخؿ ةقائم في بعد فيما التقييـ ةإعاد مف ةحققتالم غير بالمكاسب
 عمػى .التصػنيؼ موضػوع لػألدوات ةالسػوقي والمعػدالت أسػعار ارتفػاع عنػد وذلػؾ ،الممكية
 التصػنيؼ ةبعمميػ يتعمػؽ فيمػا ةالدوليػ ةالمحاسػب معػايير وضعتها التي الضوابط مف الرغـ

عادو   فػي شػرحه سػبؽ كمػا ةدار اإل تسػتغمها التي تالرغرا بعض هنالؾ أف إال ،التصنيؼ ةا 
 مػف ،آخػر شػكال يأخػذ ةالماليػ بالقوائـ ةالرق عدـ أف كما. ةالمحاسبي ةالفتر  بدخؿ التالعب
 مػدى عمػى ينعكس وهذا .ةالعادل ةالقيم معمومات يدعـ موضوعي دليؿ وجود عدـ خالؿ

مكانيػػ القػوائـ تحتويهػػا التػػي لممعمومػػات المسػػترمريف اطمئنػاف  لتغيػػراتا أف كمػػا .لتحيػػزا ةوا 
 التضػػػػخـ لحػػػػاالت ةنتيجػػػػ ةتداولػػػػالم ةالماليػػػػ لالسػػػػترمارات ةالسػػػػوقي سػػػػعاراأل فػػػػي ةالدائمػػػػ
 متواصػػؿ بشػكؿ أرقامهػا تعػديؿ ةوصػعوب االسػػترمارات تمػؾ أسػعار فػي المسػتمر رتفػاعواال
 ،2005 زهػػراف، [مسػػتخدميها إلػػى المعمومػػات ؿو وصػػ مػػف يػػؤخر ،ةالماليػػ السػػجالت فػػي

 السػوؽ بمؤشرات مباشر بشكؿ ومرتبط مؤتمت محاسبي نظاـ وجود يتطمب اوهذ .129]
 . ةالعادل ةالقيم لتحديد ةالمطموب ةالتكمف عمى ذلؾ ينعكسو  ،المالي
 اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ وبنػود العادلػة القيمػة عػف السػميـ اإلفصػاح أهميػة يتضػ  سػبؽ مما

 يتعمػؽ بمػا الدولية المحاسبة ييربمعا االلتزاـ خالؿ مف الفترة، بدخؿ التالعب يمن  بشكؿ
 قيػػاس كيفيػػة توضػػ  لممسػػترمريف وواضػػحة كافيػػة معمومػػات وتقػػديـ المحاسػػبي، باإلفصػػاح

 . وااللتزامات لألصوؿ العادلة القيمة قياس وكيفية اآلخر الشامؿ الدخؿ بنود
  عػف لإفصػاح شػركاتال بعػض لجػو  حػاؿ في ةصارم ةقانوني ةلمسا  وجود ةضرور  إف 

 مػػف ذلػػؾ ويػػتـ ،لممسػػترمريف ةبالنسػػب خصوصػػاً  هامػػاً  أمػػراً  يعػػد ةمضػػمم ةمسػػتقبمي تمعمومػػا
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 بفحػػػص القػػػائـ القػػانوني المحاسػػػب تعاقػػب أيضػػػاً و  ،ةدار اإل تعاقػػػب تشػػريعات وجػػػود خػػالؿ
 ةمضػػمم ةمسػػتقبمي معمومػػات نشػػر فػػي متعمػػد تحيػػز وجػػود ربػػوت حػػاؿ فػػي ةالماليػػ القػػوائـ

 التراخػي أو التشػريعات هػذ  وجػود عػدـ أف الباحػث يػرىو  55]ص ،2003 ،الحميد عبد[
 . ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في اإلفصاح مشكالت مف يعد حاـز بشكؿ تطبيقها في

 الجهػػة فػػي المشػػكمة تتمرػػؿ. األهػػـ المشػػكمة وهػػي. فصػػاحباإل تتعمػػؽ أخػػرى مشػػكمة هنػػاؾ 
 يمػػةالق تكػػوف متػػى وتحػػدد ،عنهػػا االفصػػاح يجػػب التػػي المعمومػػات تحػػدد التػػي المرجعيػػة

 حيػث. تفاقمػا المشػكمة تػزداد الناشػئة األسػواؽ ظػروؼ باالعتبػار األخػذ وم . ال أـ عادلة
 مجػػػاؿ فػػػي الكػػػافي التأهيػػػؿ مؤهمػػػة مرجعيػػػة وال العادلػػػة، القيمػػػة لقيػػػاس مناسػػػبة رضػػػيةأ ال

 اضػػافة. عرضػػها الواجػػب فصػػاحاتباإل الػػتحكـ يمكنهػػا التػػي ،والمحاسػػبة واألعمػػاؿ المػػاؿ
 صػػيغت التػػي الدوليػػة ممعػػاييرل الناشػػئة األسػػواؽ تبنػػي فػػي مرػػؿتت أخػػرى خصوصػػية إلػػى

 فاحتياجػػػػػػات. ناشػػػػػػئة ألسػػػػػػواؽ ولػػػػػػيس متطػػػػػػورة سػػػػػػواؽأ لخدمػػػػػػة المحاسػػػػػػبية إفصػػػػػػاحاتها
ف األسػػواؽ تمػػؾ فػػي المسػػتخدميف  فػػي المسػػتخدميف احتياجػػات مػػ  بعموميتهػػا تشػػابهت وا 

 عنهػا المفصػ  عمومػاتالم كرػرة منهػا كريػرة مواضػ  فػي تختمػؼ أنها إال ،الناشئة األسواؽ
 في والسبب ،المستخدميف إلى االفصاحات فيها تقدـ التي والصيغة وخصائصها، ونوعها
 إدراؾ ومسػتوى االهتمامػات حيػث مف متجانس غير المسترمريف مف خميط إلى يعود ذلؾ

فصاحاته السوؽ مشكالت     .ذلؾ وغير وا 
 الناشئة المالية السواؽ في ةالمحاسبي المعمومات نظـ -5

 التػػي ةالمحاسػػبي المعمومػػات تػػوفير عمػػى قػػدرتها حيػػث مػػف ةالمحاسػػبي المعمومػػات نظػػـ تختمػػؼ
 ةالقيم ةمحاسب تطبيؽ عمى ةالمقدر  حيث مف أيضاً  تختمؼو  ،ةوالموروقي ةبالمال م تتمت  أف يجب
عداد ةالعادل   .الشامؿ مدخؿل موضوعي قياس إلى والوصوؿ الشامؿ الدخؿ إفصاحات وا 

 نظاـ المعمومات المحاسبي، فيمكف تعريفه بأنه:ب الخاصة تعريفاتال تعددت

مجموعػػة عناصػػر ماديػػة ومعنويػػة مترابطػػة مػػ  بعضػػها الػػبعض بسمسػػمة مػػف العالقػػات هػػو  - 
المنطقية المنظمة، تعمؿ بتنػاغـ وانسػجاـ، مسػتخدمة فػي عممهػا المعػارؼ المحاسػبية، تهػدؼ إلػى 

-2011،ويىسةةةةةةةة انمص ي، [ المحاسػػػػػػػػبية لتوصػػػػػػػػيمها إلػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتخدميها. إنتػػػػػػػػاج المعمومػػػػػػػػات

 ] 44-43،ص2012

أحػػد مكونػػات أي تنظػػيـ إداري يخػػتص بتجميػػ  وتبويػػب ومعالجػػة وتحميػػؿ وتوصػػيؿ المعمومػػات  -
ئنيف األطػػػػػراؼ الخارجيػػػػػة كالجهػػػػػات الحكوميػػػػػة والػػػػػدا إلػػػػػىالماليػػػػػة المالئمػػػػػة التخػػػػػاذ القػػػػػرارات 

 ] 25ص،2002، ، وسيكمفموسكوؼ [ المؤسسة إدارةريف إضافة إلى والمسترم
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نظاـ المعمومات المحاسػبي فػي الذي يقوـ به  الدور أهمية يتضخ انسببق ه انتع يف همه خالل     
خدميف بالمعمومػػات التػػي يحتاجونهػػا مػػف أجػػؿ اتخػػاذ القػػرارات المختمفػػة، سػػوا  كانػػت تزويػػد المسػػت

    معمومات مفيدة.  إلنتاججة البيانات المالية قرارات إدارية أـ استرمارية، وذلؾ مف خالؿ معال
حيث قاـ العديػد مػف ، ةموضوع تصنيؼ نظـ المعمومات المحاسبية األدبيات المحاسبي تتناول

 المعمومػات لػنظـة يمكػف تقسػيـ التصػنيفات المختمفػ .الباحريف بدراسات حوؿ التنوع في هذ  الػنظـ
 ] 182ص ،2005 ،بحيصيال [ أفرع وهي:ة رالر إلىتاريخيا ة المحاسبي

النمػو ة منها درج ،ةاعتمدت هذ  التصنيفات غالبًا عمى الخصائص البيئي: ةتصنيفات بديهي -1
، ةدار تطػػػور اإلة درجػػػ ،األعمػػػاؿة ممكيػػػة طبيعػػػ ،تعقيػػػد النشػػػاط التجػػػارية درجػػػ ،االقتصػػػادي

  .ةالمحاسبة وض  مهن ،التطور التكنولوجية سرع
االسػتبيانات هػذ  التصػنيفات عمػى  : تعتمػد ةاإلحصائية جيتصنيفات تقوـ عمى أساس المنه -2

ة تتعمػؽ بمجموعػ أسػئمةتحميؿ بيانات االستبيانات إحصػائيا وشػممت هػذ  االسػتبيانات عمػى و 
القػػانوف  أرػر ،القػػانوف التجػاري أرػر، ةعػرض القػػوائـ الماليػة مال مػة مػف المفػاهيـ منهػا: درجػػ

التوجػػػػػه نحػػػػػو المسػػػػػترمر المػػػػػالي كمسػػػػػتخدـ ، ةالعالقػػػػػات الرقافيػػػػػ ،التضػػػػػخـ أرػػػػػر ،الضػػػػػريبي
 . ةلممعمومات المحاسبي

تحديػد  إلى باإلضافةة اعتمدت هذ  التصنيفات عمى التحميالت اإلحصائي: ةتصنيفات حدير -3
    . ةلتفسير االختالفات بيف النظـ المحاسبية عوامؿ محدد

أظهػػرت ة راسػات السػػابقإال أف معظػػـ الد ،ةعمػى الػػرغـ مػف االختالفػػات بػيف التصػػنيفات السػابق
وفػي مقػدمتها الواليػات  ،ةوتطػور نظػـ المعمومػات المحاسػبية مف حيػث متانػة متقدم أف هناؾ دوالً 

بينمػا لػـ تكػف  ،مرػؿ فرنسػا وألمانيػاة ربيػو األة دوؿ في القار  إلىة وبريطانيا إضافة األمريكية المتحد
ودوؿ أفريقيػػا بػػنفس ة ا الالتينيػػسػػط وشػػرؽ أسػػيا ودوؿ أمريكػػو فػػي دوؿ الشػػرؽ األة الػػنظـ المحاسػػبي

 . التي سبؽ ذكرهاة وتطور النظـ في الدوؿ المتقدمة جود

تػػأرير نوعيػػة نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية عمػػى المنفعػػة مػػف إفصػػاحات الػػدخؿ  توضػػي يمكػػف 
فػػي أف نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية يجػػب أف تقػػـو باعػػداد المعمومػػات المحاسػػبية المالئمػػة الشػػامؿ 

الػػدخؿ الشػػامؿ بموضػػوعية يجػػب أف يػػتـ  إفصػػاحاتخػػذي القػػرارات، بالتػػالي إلعػػداد والموروقػػة لمت
قيػػػاس القيمػػػة العادلػػػة لألصػػػوؿ وااللتزامػػػات بدقػػػة، حيػػػث أف بعػػػض التغيػػػرات فػػػي القيمػػػة العادلػػػة 
لألصػػوؿ تسػػجؿ فػػي الػػدخؿ الشػػامؿ اآلخػػر. أمػػا إذا لػػـ تتمتػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية بػػالجودة 

 أو أف اإلدارة تقـو باستخداـ القيمة العادلة وسيمة إلدارة األربػاح ة العادلة بدقةالالزمة لقياس القيم
ضعؼ فػي الرقابػة عمػى تطبيػؽ معػايير المحاسػبة الدوليػة ومعػايير التقيػيـ الدوليػة م   وترافؽ ذلؾ
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فػاف  ،تػـ توضػيحه فػي سػياؽ البحػث( حسػب مػا)كما هو الحاؿ فػي بيئػة األسػواؽ الماليػة الناشػئة 
ر عمػػى رقػػة المسػػترمريف فػػي صػػحة إفصػػاحات الػػدخؿ الشػػامؿ ألنهػػـ سيشػػكوف فػػي صػػحة ذلػػؾ يػػؤر

مػػف منفعػػة ال فػػيقيػػاس هػػذ  اإلفصػػاحات. الشػػكؿ التػػالي يوضػػ  تػػأرير نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية 
 إفصاحات الدخؿ الشامؿ:

 إفصاحات الدخؿ الشامؿمف منفعة ال فيتأثير نظـ المعمومات المحاسبية (: 8رقـ )الشكؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف إعداد الباحث(: 8الشكؿ )

وقػدرتها ة نظـ المعمومات المحاسػبية الدخؿ الشامؿ باختالؼ نوعي إفصاحاتة موضوعي أررتت
مػف خػالؿ اسػتعراض التصػنيفات . ةالمطموبػة والسػرعة بالدقػة البيانات المالية عمى إدخاؿ ومعالج

ا يظهر أف هذ  وأسباب االختالؼ بينه عمى المستوى الدولية لنظـ المعمومات المحاسبية المختمف

 العاادلة للقيمة خاطئ قياس

 أو

 األ باح إادا ة في استخادامها

 

 مكونات عن خاطئ إفصاح

 الشامل الادخل

 المستثم ين ثقة في ضعف
 قياس موضوعية في

 الشامل الادخل افصاحات

 

 تتمتع ال محاسبية معلومات منظ
 القيمة لقياس الالزمة بالجوادة

 العاادلة
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ة ال تتمت  بنفس مستوى التطور لنظـ المعمومات المحاسػبية الناشئة المالي األسواؽالنظـ في دوؿ 
  .في تمؾ الدوؿة التقارير المالية وهذا يؤرر عمى جود، ةفي الدوؿ المتقدم

الدخؿ الشامؿ  إفصاحات إعداد عندة إف أهـ الصعوبات التي تواجه نظـ المعمومات المحاسبي
عمميػػًا وعمميػػًا لتطبيػػؽ المعػػايير  ةالكػػوادر المؤهمػػ تػػوافرعػػدـ ي ظػػؿ غيػػاب السػػوؽ الكػػؼ  هػػي فػػ

حيػث  ،ةالعادلػة بنػود الػدخؿ الشػامؿ اآلخػر وفػؽ مفهػـو القيمػة بمعالجة المتعمقة الجديدة المحاسبي
اخػػتالؼ االجتهػػادات التػػػي  إلػػىة إضػػافة بػػيف اآلرا  والمصػػال  المتعارضػػة أف االختالفػػات الكبيػػر 

قد ينجـ عنه بروز عنصر ، األخالقيالعامؿ و ، ةالعممية والخبر  ،تنشأ عف اختالؼ التأهيؿ العممي
 .التػػي تسػجؿ فػػي الػدخؿ الشػػامؿ اآلخػػرة العادلػة التحيػز الشخصػػي عنػد قيػػاس التغيػرات فػػي القيمػػ

القادريف  يعد أمرًا ضروريًا لتأهيؿ المحاسبيف والخبرا التعميـ المحاسبي الجيد  فرتو بنا  عميه فاف 
لتػػوفير ذلػػؾ فانػػه مػػف المهػػـ ، ةالعادلػػة بالقيمػػة الخاصػػة الدوليػػة عمػػى التعامػػؿ مػػ  معػػايير المحاسػػب
مسػػتوى  إلػػى باإلضػػافة، ةالمحاسػػبة ووضػػ  مهنػػ ،فػػي المجتمػػ ة االهتمػػاـ بالمسػػتوى العػػاـ لممعرفػػ

  .التطور االقتصادي
 الػػدخؿ إلفصػػاحات المحاسػػبي القيػػاس أسػػس مشػكلت أف الباحػػث يػػرى سػػبؽ مػػا عمػػى بنػاع
 فػي أساسػي بشػكؿ تكمػف الناشػئة، المالية السواؽ في الدولية المحاسبة لمعايير طبقاً  الشامؿ
 الكػؼع السػوؽ فغيػا . OCI اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ بنػود قياس وبالتالي العادلة القيمة قياس
 لخاصػػةا التقيػػيـ أسػػالي  إلػػى اآلخػػر الشػػامؿ الػػدخؿ بنػػود قيػػاس عنػػد شػػركاتال لجػػوع إلػػى أدى

 تبعػػاً  الشخصػػية واالجتهػػادات التقػػديرات مػػف تخمػػو ال بأنهػػا تنتقػػد التػػي العادلػػة القيمػػة بتقػػدير
 رقابة وجود عدـ وأيضاً  ،الجودة عالية خبرات وجود عدـ حاؿ في وذلؾ عمؿ، بيئة كؿ لظروؼ
 العادلػػة بالقيمػػة الخاصػػة وليػػةالد المحاسػػبة معػػايير بتطبيػػؽ يتعمػػؽ فيمػػا الشػػركات عمػػى كافيػػة

 . الدولية التقييـ ومعايير

أف نظـ المعمومات المحاسػبية فػي بيئػة السػواؽ الماليػة الناشػئة ال تتمتػع  يرى الباحث كما
بالمتانة اللزمة إلعداد إفصاحات الدخؿ الشػامؿ طبقػًا لمعػايير المحاسػبة الدوليػة بشػكؿ دقيػؽ 

ة أغمػ  النظمػ ؾ لفوهذا يؤثر عمى موضوعية قيػاس الػدخؿ الشػامؿ وأهميػة إفصػاحاته. وذلػ
 لذلؾ البد أف، ةالتاريخية التكمف استخداـب واإلفصاحفيها صممت بناًع عمى القياس ة المحاسبي

ة كفايػػعػػدـ  كمػػا أف. ةالعادلػػة القيمػػ اسػػتخداـب واإلفصػػاحتتػػأقمـ هػػذ  الػػنظـ مػػع طػػرؽ القيػػاس 
 السػػواؽة بيئػػ فػػية فػػي نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية العاممػػ التأهيػػؿ العممػػي والعممػػي لمكػػوادر

فػػي المعػػايير ة التطػػورات المتسػػارعة ومواكبػػ ،ةالعادلػػة لتطبيػػؽ مفهػػـو القيمػػة الناشػػئة الماليػػ
الػػدخؿ الشػػامؿ بشػػكؿ  إفصػػاحات مػػف معوقػػات إعػػداد يعتبػػر معوقػػاً  ،ةالعادلػػة بالقيمػػة المتعمقػػ

 . ةالعادلة بسب  التعاقد مع خبراع في تحديد القيم شركاتويزيد مف أعباع ال ،موضوعي
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 الثانيالمبحث 

 ةالناشئة المالي السواؽفي  االستثماري القرارة بنوعية مشكلت مرتبط

 ةاالقتصػػادي المتغيػرات ظػؿ فػي خصوصػاً  ةكريػر  بمخػاطر ةالماليػ األسػواؽ فػي االسػترمار يتسػـ
 ترمارياسػ منػاخ إيجػاد فػاف وبالتػالي ،العالـ يعيشها التي التأكد عدـ بظروؼ تتسـ والتي ةالمتجدد
 فػي ذلػؾ يسػاعد حيػث ،ضػرورياً  أمػراً  يعتبػر ةالمحاسػبي المعمومػات في ةوالشفافي ةبالمصداقي يتسـ
 القػػػوائـ مسػػػتخدمي إلمػػػاـ فػػػاف ةرانيػػػ ةجهػػػ ومػػػف .االسػػػترمارات وجػػػذب ةاالسػػػترماري القػػػرارات اتخػػػاذ
 ألنهػػـ لػػؾوذ ،لػػديهـ االسػػترمار ةرقافػػ سيشػػج  ةالمحاسػػبي ةبالمعرفػػ المسػػترمريف وخصوصػػاُ  ةالماليػػ
 ةالماليػ والقػوائـ التقارير عمى يعتمدوف لذلؾ .شركاتال بها تقوـ التي ةاليومي ةاألنشط عف بعيديف
 أو األسػػهـ بيػػ  أو شػػرا  فػػي االسػػترماري القػػرار اتخػػاذ فػػي رئيسػػي كمصػػدر شػػركاتال تنشػػرها التػػي
 . ةمعين ةزمني ةفتر  خالؿ استرماري نشاط بأي القياـ عدـ

 ةالناشػئ األسػواؽ فػي عنهػا ةالمتقدمػ ةالماليػ األسواؽ في تختمؼ ةاالسترماري القرارات ةنوعي إف
 هػذ  فػي المسػترمريف ةونوعيػ عػاـ بشػكؿ ةالناشػئ األسػواؽ بخصػائص تتعمػؽ ةعديػد ألسباب وذلؾ

 القػػػرارات اتخػػػاذ ةلعمميػػ التطػػػرؽ ةضػػرور  الباحػػػث يػػػرى االخػػتالؼ ذلػػػؾ أسػػباب لتوضػػػي  .األسػػواؽ
 ةنوعيػػػػل أيضػػػػاً و  ،قػػػػراراتهـ اتخػػػػاذ عنػػػػد المسػػػػترمريف عميهػػػػا يعتمػػػػد لتػػػػيا والمعمومػػػػات ةاالسػػػػترماري
 المتخػذ االسػترمار قػرار عمػى ةالمحاسبي المعمومات ررألو  ،ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في المسترمريف

 . قبمهـ مف

 فيها ةالمحاسبي المعمومات ودور المالية الوراؽ سوؽ في االستثمار قرار اتخاذ ةعممي: أوالً 

 مػػوارد عمػػى الحصػػوؿ بقصػػد حاليػػة مػػوارد تخصػػيص" بأنػػه االسػػترماري رارالقػػ تعريػػؼ يمكػػف 
 أمػػػػواؿ عػػػػف شػػػػركاتال أو الفػػػػرد تخمػػػػي هػػػػو آخػػػػر بمعنػػػػى ،] 44ص ،2006 نجػػػػـ، [ "مسػػػػتقبمية
 معقػػوؿ مناسػب عائػدا عمػى الحصػػوؿ بهػدؼ ،ةمعينػ ةزمنيػ ةولفتػر  ةمعينػػ ةزمنيػ ةفتػر  فػي يمتمكونهػا
 .باالسترمار ةالمرتبط المخاطر م  ويتماشى لمنقود ةئيالشرا ةالقيم فقداف عف يعوضهـ

 أوراؽ فػي لألمػواؿ توظيػؼ" بأنػه االسػترمار فيعػرؼ الماليػة األسػواؽ فػي لالسترمار بالنسبة أما
 عػػف المسػػترمر تعػػوض مسػػتقبمية، نقديػػة تػػدفقات عمػػى لمحصػػوؿ محػػددة، زمنيػػة لفتػػرة ماليػػة وأدوات
 عػف منقػوؿ [Reilly,2006,p6 " التػدفقات تمػؾ وتقمػب التضػخـ ومخػاطر لألمواؿ الحالية القيمة
  ] 18 ،ص2014 زكريا،

المسػترمر فػي ف، تحديػد الهػدؼتمر عممية اتخػاذ القػرار االسػترماري بعػدة مراحػؿ تبػدأ بمرحمػة  
بشػكؿ عػػاـ فػاف أي قػرار اسػػترمار  .تحقيػػؽ عائػد معقػوؿ عمػػى اسػترمار  إلػىيسػعى ة راؽ الماليػو األ

     انحػػراؼ العائػػد الفعمػػي عػػف المتوقػػػ  ة التػػي تعنػػي فرصػػة لعائػػد والمخػػاطر ا :همػػا يػػرتبط بعنصػػريف
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ػػػػؿ المخػػػػاطر ة درجػػػػإذًا  .121]ص، 2002، الشػػػػعار [  هػػػػي التػػػػي تميػػػػز مسػػػػترمر عػػػػف آخػػػػرة تحمُّ
ولكػف يجػب  ،والمسػترمر الػذي يرغػب بالحصػوؿ عمػى عائػد أعمػى يجػب أف يتحمػؿ مخػاطر أعمػى

 . السترمار ة ا المسترمر نتيجالتي سيتحممهة أف يغطي العائد المخاطر 

تػأتي المرحمػة الرانيػة وبالتػالي  .ةمتعػددة لممسػترمريف بػدائؿ اسػترمارية راؽ الماليو سوؽ األ فرتو 
ة المدرجػ شػركاتتتطمػب مػف المسػترمر االطػالع عمػى ال التػي ةحصر البدائؿ الممكنػة مرحم وهػي

أدوات ة السػوؽ الماليػػ فرتػػو كمػا  .ةمختمفػػة قطاعػػات اقتصػادي إلػىوالتػي تنتمػػي ة فػي السػوؽ الماليػػ
بعػد  .(ةراؽ الماليو مخاطر األة لمواجهة كأداة العقود المشتق ،السندات ،األسهـ)ة متعددة استرماري

يقػػـو ة فػػي هػػذ  المرحمػػ ،ةتقيػػيـ البػػدائؿ الممكنػػة مرحمػػتػػأتي ة الممكنػػة حصػػر البػػدائؿ االسػػترماري
ورغبتػػػه فػػػي ، ةؿ إمكانيػػػات المسػػػترمر الماليػػػفػػػي ظػػػة الممكنػػػة المسػػػترمر بتقيػػػيـ البػػػدائؿ االسػػػترماري

 . تحمؿ المخاطر
والبػديؿ األمرػؿ هػو ، ةهامػة اتخػاذ القػرار تعػد مرحمػة مرحمػ أو اختيار البػديؿ المثػؿة مرحمإف 

ة ففػػي ظػػؿ حالػػ، ةيػػتـ اتخػػاذ القػػرار فػػي ظػػؿ ظػػروؼ مختمفػػ .البػػديؿ الػػذي يحقػػؽ الهػػدؼ مػػف القػػرار
ة وال تكوف هناؾ صعوب ،لمتخذ القرارة فر تو اتخاذ القرار مة ميبعمة التأكد تكوف المعمومات المرتبط

ة وفػػي ظػػؿ ظػػروؼ المخػػاطر  .فػػي اتخػػاذ القػػرار وتحديػػد البػػديؿ األمرػػؿ الػػذي يحقػػؽ أفضػػؿ النتػػائج
وهذا االحتماؿ غالبػًا مػا  ،اتخاذ القرارة يخض  متخذ القرار الحتماؿ حدوث شي  ما مرتبط بعممي

مػػف قبػػؿ متخػػذ القػػرار فػػي ة األمػػر الػػذي يتطمػػب مهػػار ، ةقػػدعومة يكػػوف مبنػػي عمػػى أحكػػاـ شخصػػي
عػدـ التأكػد فػال ة أمػا فػي حالػ، ةفر تو احتماؿ حدوث الشي  في ظؿ المعمومات والبيانات المة دراس

فػػاف اتخػػاذ ة وفػػي هػػذ  الحالػػ ،اتخػػاذ القػػرارة بعمميػػة والمرتبطػػة والكافيػػة المعمومػػات المناسػػب فرتػػو ت
 . ةوصعبة معقدة القرار يعد عممي

حيػث يعمػؿ  االختيػارة والتحقػؽ مػف صػحة المتابعػة مرحمػبعد اتخاذ القرار االسػترماري تػأتي 
 شػػركاتوال والتػي تتعمػػؽ باالقتصػادة المسػتجد األحػػداثالمعمومػات و ة كافػة المسػترمريف عمػى متابعػػ

بنشػاط  عػدـ القيػاـ أوة راؽ الماليػو بيػ  األ أوقػرار بشػرا   وذلػؾ التخػاذ ،التي استرمروا أموالهـ بهػا
 . استرماري جديد

الحصوؿ عمى معمومات في ة اتخاذ القرار االسترماري ُيظهر أهمية إف استعراض مراحؿ عممي
ف فػػي يعتمػػد المسػػترمرو  .فػػي اتخػػاذ القػػرار الصػػحي ة وعػػدـ التأكػػد لممسػػاعدة ظػػؿ ظػػروؼ المخػػاطر 

 .فػي السػوؽة رجػالمد شػركاتبالة المحيطػة عػف البيئػة عمػى معمومػات متنوعػة راؽ الماليو سوؽ األ
كمعمومات عف االقتصاد الوطني تتضمف وض  االقتصاد حاليًا والتغيػرات التػي ممكػف أف تحػدث 

ة كمستوى المعيش ،ومعدالت الضرائب ومعمومات عف المجتم  بشكؿ عاـة الفائد أسعارمستقباًل و 
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ة صػػػاديمخػػػاطر االسػػػترمار فػػػي القطاعػػػات االقتعػػػف معمومػػػات  إلػػػى باإلضػػػافة، ةوالعػػػادات السػػػائد
 . ةراؽ الماليو ومعمومات عف سوؽ األ ،بكؿ قطاعة الخاصة المنافسة ودرجة المختمف

معمومػات  إلػىفػي السػوؽ فتقسػـ ة المدرجػ شػركاتلمة الداخميػة لممعمومات عػف البيئػة أما بالنسب
 ] 45-44،ص2006نجـ، [ :ة ومعمومات غير كمي ،Quantitative Informationة كمي

لممسػػترمريف ة بالنسػػبة وجوهريػػة وتعتبػػر مهمػػة تتضػػمف معمومػػات محاسػػبي: ةالمعمومػػات الكميػػ -1
وتقػػارير ، شػػركةنتػػائج أعمػػاؿ الة وتشػػمؿ المعمومػػات المحاسػػبي ،والػػدائنيف والمقرضػػيف وغيػػرهـ

 إلػػى باإلضػافة، ةفػػي التقػارير الخارجيػػة دار التػػي تقػدمها اإلة والتنبػػؤات المسػتقبمية دار مجػالس اإل
والطمػػػب عمػػػػى  إلنتػػػػاجاة عػػػػف كميػػػة نػػػػاؾ المعمومػػػات غيػػػػر المحاسػػػبيهة المعمومػػػات المحاسػػػبي

  التي تمارس نفس النشاط االقتصادي شركاتمف قبؿ الة المنافسة ودرج شركةمنتجات ال

واإلمكانيػػات التػػي تتمتػػ  بهػػا ة دار اإلة تتضػػمف معمومػػات عػػف سػػمع: ةالمعمومػػات غيػػر الكميػػ -2
  في السوؽ شركةوحجـ ال، شركةلتحقيؽ أهداؼ ال

حيػث ، ةراؽ الماليػو فػي سػوؽ األة المعمومػات المحاسػبية أهمي إلىأشارت العديد مف الدراسات 
ر هذ  المعمومات ال يعد هدفًا بحد افف تو إ .ها السوؽفر تو تعتبر مف أهـ المعمومات التي يجب أف 

ذات محتػػوى معمومػػات تجعػػؿ منهػػا ة بػػؿ يجػػب أف تتمتػػ  هػػذ  المعمومػػات بخصػػائص نوعيػػ ،ذاتػػه
فػػي ة يمكػػف تحديػػد دور المعمومػػات المحاسػػبي .نػػاف  لممسػػترمريف وغيػػرهـ مػػف مسػػتخدميها إعالمػػي
 :ةالتالية في النقاط الرئيسية راؽ الماليو سوؽ األ

تمعػب دورًا  شػركاتالتػي تنشػرها الة التي تتضمنها التقارير الماليػة إف المعمومات المحاسبي -1
التػي ة ياألساسػالمعمومػات  ارير الماليػةالتقػتػوفر حيػث ، ةراؽ الماليػو أساسيًا فػي سػوؽ األ

يقػػـو و  ،2]ص، 1997، نػػدا [عمػػى أسػػاس سػػميـ  األسػػهـ أسػػعارعتمػػد عميهػػا فػػي تحديػػد يُ 
عمػػػػى المحممػػػػيف  باالعتمػػػػاد شػػػػركاتالتػػػػي تنشػػػػرها الة ف بتحميػػػػؿ القػػػػوائـ الماليػػػػالمسػػػػترمرو 

  ألسهـوبالتالي تحديد السعر المناسب ل ،تقييـ أدائها إلىصوؿ و المالييف وذلؾ لم

ة وهػػي تخفػػيض حالػػة راؽ الماليػػو فػػي سػػوؽ األة هامػػة بوظيفػػة تقػػـو المعمومػػات المحاسػػبي -2
  عدـ التأكد بما يساعد مستخدمي المعمومات في اتخاذ قراراتهـ

دورًا هامػًا عمػى مسػتوى المسػترمر الفػرد وعمػى مسػتوى السػوؽ ة تمعب المعمومات المحاسػبي    
، 2006 ،نجػػػـ [كمػػػا يمػػػي:  مكػػػف توضػػػي  ذلػػػؾ الػػػدور. يبشػػػكؿ عػػػاـ وعمػػػى مسػػػتوى المجتمػػػ 

 52]ص
المسػترمر الفػرد مػف تقيػيـ ة عمى مسػتوى المسػترمر الفػرد: تمكػف المعمومػات المحاسػبي 1-

 شػػركةالتػػي تمتمكهػػا الة المػػوارد االقتصػػادية إدار عمػػى ة مػػف حيػػث المقػػدر ، ةدار أدا  اإل
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مػػػػف التنبػػػؤ بػػػػدرجات  تمكػػػف أيضػػػػاً و  ،عمػػػى تحقيػػػػؽ أهػػػدافهاة والمقػػػػدر ، ةعاليػػػة بكفػػػا 
االسػترمار ة وتفيد في ترتيب مكونات محفظ ،باالسترمارة والمخاطر المتعمقة الربحي

  المسترمر استراتيجيةوتغيير هذ  المكونات بما يخدـ 

لػػػدى ة جػػػو مػػػف الرقػػػة فػػػي إشػػػاعة عمػػػى مسػػػتوى السػػػوؽ: تسػػػهـ المعمومػػػات المحاسػػػبي 2-
 شػركاتعػف الوضػ  المػالي لمة وقػمعمومػات مور توافرف ضماف المسترمريف وذلؾ أل

أسػهمها  أسػعارلرفػ   شػركاتيمن  عمميات التضميؿ التي يمكف أف تمجأ إليها هػذ  ال
بػػيف المتعػػامميف ة أساسػػًا لتبػػادؿ حقػػوؽ الممكيػػ فرتػػو و ، ةبشػػكؿ يفػػوؽ قيمتهػػا الحقيقيػػ

  أجانب أوعمى أساس سميـ وجذب مسترمريف سوا  محمييف 

ة في تحقيؽ األهداؼ االقتصػادية لمعمومات المحاسبيعمى مستوى المجتم : تساعد ا 3-
  ةعمى مستوى المجتم  وترشيد القرارات االقتصادي

ة ومعرفػػػ ،شػػػركاتلتقيػػػيـ أدا  الة يمكػػػف تقسػػػيـ مصػػػادر الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات المحاسػػػبي
 نوعيف وهما: إلىالوض  المالي لها والتغير في هذا الوض  

 60]ص، 2000، حماد [ما يمي:  تشمؿ هذ  المصادر: ةمصادر داخمي -1

التغيػر فػي حقػوؽ ة قائمػ ،الػدخؿة قائم ،المركز المالية قائم)وهي : ةياألساسة القوائـ المالي -
 (ةالتدفقات النقدية قائم، ةالممكي

ال توجػػد فػػي ة مفيػػدة تقػػدـ معمومػػات إضػػافي: ةبػػالقوائـ الماليػػة المالحظػػات والمػػذكرات المرفقػػ -
 ةالقوائـ المالي

  ةرب  سن أوة تقدـ كؿ نصؼ سن: ةارير المؤقتالتق -
ة تتضػػػمف إحصػػػائيات وبيانػػػات ماليػػػة تحتػػػوي عمػػػى معمومػػػات مفيػػػد: ةدار تقػػػارير مجمػػػس اإل -

 ةوبعض الخطط المستقبمي
ويقػدموف  ،شػركاتحسابات الة الحسابات بمراجع يقوـ مراقبو تقرير مراقب الحسابات: حيث -

وتعتبػػر  ،التػػي تمػػت مراجعتهػػاة وائـ الماليػػمػػف المالحظػػات وتحفظػػات عمػػى القػػة مجموعػػ
 ةلمستخدمي القوائـ المالية هذ  التقارير مفيد

 ةدار قوائـ تنبؤات اإل -
 219]ص، 1997 ،الهندي [تشمؿ هذ  المصادر عمى ما يمي: : ةمصادر خارجي -2

 التي تهـ المسترمريفة العديد مف الصحؼ المتخصص توافرالصحؼ: حيث ت -
 شػركاتبالة المتعمقػة وهي مجالت تختص بالمعمومات المالي: ةالمتخصص ةالمجالت المالي -

 ةوتفيد المسترمريف وغيرهـ مف مستخدمي المعمومات المالي، ةالمالي األسواؽفي ة المدرج
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ة أقسػػػاـ متخصصػػػة الكبيػػػر ة مػػػا يوجػػػد فػػػي بيػػػوت السمسػػػر ة عػػػاد: ةمطبوعػػػات بيػػػوت السمسػػػر  -
 مركزًا تنافسياً ة ت السمسر لمبحوث والدراسات مف شأنها أف تحقؽ لبيو 

معمومػات عػف الوضػ  االقتصػادي ة عػادة تقدـ المطبوعػات الحكوميػ: ةالمطبوعات الحكومي -
 ةلمعديد مف القطاعات االقتصادية بشكؿ عاـ والجوانب المالي

 ةراؽ الماليو في سوؽ األ هاتداولاإلشاعات التي يتـ  -
 ةمف الغرؼ التجارية بيانات مقدم -

ودور ة راؽ الماليػػػو فػػػي سػػػوؽ األ اتخػػػاذ القػػػرار االسػػػترمارية مػػػى مراحػػػؿ عمميػػػبعػػػد التعػػػرؼ ع
عػػػدـ ة فػػػي تخفػػػيض حالػػػة يتضػػػ  الػػػدور الهػػػاـ لممعمومػػػات المحاسػػػبي ،فيهػػػاة المعمومػػػات المحاسػػػبي

والوضػػ  المػػالي الحػػالي والمسػػتقبمي ة دار حػػوؿ قضػػايا تتعمػػؽ بػػأدا  اإل ،لممسػػترمريفة التأكػػد بالنسػػب
أسػػهـ  سػػعارالمسػػترمريف أل ريتقػػد إلػػىكػػؿ ذلػػؾ يػػؤدي  .عمػػى توليػػد الػػدخؿ كةشػػر الة ومقػػدر  ،شػػركةلم
إف المعمومػػػػات التػػػػي تقػػػػدمها  .االسػػػػترماري األمرػػػػؿواختيػػػػار البػػػػديؿ  ،عمػػػػى أسػػػػاس سػػػػميـ شػػػػركةال

 شػركةالة تقيػيـ مقػدر فػي الدخؿ الشامؿ تساعد متخػذي القػرارات وخصوصػًا المسػترمريف  إفصاحات
هـ فػػػي اتخػػػاذ القػػػرار بالتػػػالي تسػػػ، شػػػركةوضػػػ  المػػػالي المسػػػتقبمي لمعمػػػى توليػػػد الػػػدخؿ والتنبػػػؤ بال

 فرتػو تتطمػب الشػامؿ الػدخؿ  إفصػاحاتمػف ة أف المنفعػ إلػى اإلشػارةوالبد مػف  .االسترماري السميـ
 . ةجيدة ذات نوعية قرارات استرماري

 ةالناشئة المالي السواؽفي ة القرارات االستثمارية نوعيثانيًا: 

مػػف العوامػػؿ تجعمهػػا تتمتػػ  ة بمجموعػػة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػي ة السػػترماريالقػػرارات ا أررتتػػ
 وتتعمػؽ، ةالمتطػور ة الماليػ األسػواؽفػي ة القػرارات االسػترمارية بها تختمؼ عف نوعية خاصة بنوعي

المسػػػػترمريف فػػػػي هػػػػذ  ة ونوعيػػػػة بشػػػػكؿ عػػػػاـ وبطبيعػػػػة الماليػػػػ األسػػػػواؽهػػػػذ  العوامػػػػؿ بخصػػػػائص 
  .األسواؽ

قػػرار االسػػترمار  أرريتػػ: ةفػػي القػػرارات االسػػترمارية الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽائص تػػأرير خصػػ 1-
مػػ  ة مقارنػػة السػػوؽ الناشػػئة فتػػدني سػػيول ،األسػػواؽبخصػػائص هػػذ  ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػي 

عمػى الػدخوؿ فػي ة في السوؽ وبط  في القدر  تداوؿالة تعني تدني في نشاط حركة السوؽ المتطور 
المسػترمر فػي اسػترمار أموالػه فػي السػوؽ ة وهذا يؤرر عمى رغبػ ،ؽ والخروج منهاسترمار في السو 

فػػي سػػياؽ  اإلشػػارةفكمػػا تػػـ  األجنبػػيعمػػى االسػػترمار ة الناشػػئ األسػػواؽ النفتػػاحة وبالنسػػب، ةالناشػػئ
 عمػػى كامػػؿ بشػػكؿ ةمنفتحػػ ةناشػػئ ةماليػػ كأسػػواؽ ةالمصػػنف ةالماليػػ األسػػواؽ كػػؿ لػػيسالبحػػث أنػػه 
وبقػػا  المسػػترمر المحمػػي فػػي هػػػذ   بشػػػكؿ جزئػػي األجنبػػيغيػػاب المسػػترمر و  ،األجنبػػي االسػػترمار
ة الماليػ األسػواؽالسوؽ فتعاني ة لكفا ة أما بالنسب، ةالقرارات االسترمارية يؤرر عمى نوعي األسواؽ
لممسػترمريف عػف ة الكافيػو ة المال مػ المعمومات فرتو وبالتالي عدـ ، ةمف ضعؼ في الكفا ة الناشئ
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 بنػا  عمػى مػا سػبؽ يمكػف القػوؿ .التخاذ القرار االسترماري الصحي في السوؽ ة رجالمد شركاتال
وبالتػالي ة القػرارات االسػترمارية تػؤرر بشػكؿ سػمبي فػي نوعيػة الناشئة المالي األسواؽخصائص  أف

 األسػواؽفوجود المسترمر المحمي بشكؿ كبيػر فػي هػذ   ،الدخؿ الشامؿ إفصاحاتمف ة في المنفع
الػدخؿ الشػامؿ كمػا سػيتـ توضػحيه  إفصػاحاتمػف ة المطموبػة لحصوؿ عمى المنفعال يساعد في ا

ال يسػػاعد فػػي  أيضػاً لممسػػترمر ة والكافيػػة المعمومػػات المالئمػ تػوافركمػػا أف عػػدـ ، ةالتاليػة فػي الفقػػر 
 .ةالحصوؿ عمى تمؾ المنفع

 ةهنػػػػػاؾ تصػػػػػنيفات مختمفػػػػػ: ةالناشػػػػػئة الماليػػػػػ األسػػػػػواؽالمسػػػػػترمريف فػػػػػي ة ونوعيػػػػػة طبيعػػػػػ 2-
 لممسترمر هناؾ:ة المادية الطبيعة فمف ناحي، ةراؽ الماليو لممسترمريف في سوؽ األ

 كػاف أجنبيػػاً  أو Individual Domestic Investorالمسػترمر الفػػرد سػوا  كػػاف محميػًا  -

Foreign investor . 

أجنبيػػًا  أويمكػػف أف يكػػوف محميػػًا  أيضػػاً و  Institutional investorالمسػػترمر المؤسسػػي  -
صػناديؽ معاشػات  ،شػركات تػأميف ،Mutual Funds ةصػناديؽ اسػترمار مشػترك: ةمؿ عػادويشػ

وغالبػػػػًا مػػػػا يكػػػػوف  ،Commercial Banksة البنػػػػوؾ التجاريػػػػ ،Pension Fundsالتقاعػػػػد 
وذلػؾ  ،االسترمار لػديهاة لتنوي  محفظة الناشئة المالي األسواؽتستخدـ ة مؤسس األجنبيالمسترمر 

 ,Bohl] لممسػترمريفة تخفػيض المخػاطر بالنسػب إلػىيػؤدي ة مار الدوليػألف تنويػ  محػافظ االسػتر

[2007,p2 
لممسػػػػػترمر المؤسسػػػػػي يػػػػػتـ اتخػػػػػاذ  بشػػػػػكؿ ة مػػػػػف الجػػػػػدير ذكػػػػػر  أف القػػػػػرار االسػػػػػترماري بالنسػػػػػب

وذلؾ كونه يتـ باالعتماد عمى تحميػؿ المعمومػات وخصوصػًا  ،موضوعي أكرر مف المسترمر الفرد
التػػػالي فػػػيمكف القػػػوؿ أف المسػػػترمر المؤسسػػػي هػػػو األكرػػػر اهتمامػػػًا ب ،جيػػػدمنهػػػا بشػػػكؿ ة المحاسػػػبي

  .الدخؿ الشامؿ افصاحاتب

 االسترمار في السوؽ فهناؾ: ة مدة ومف ناحي

فػي االسػترمار فػي ة كبيػر ة المسترمر المالي طويؿ األجػؿ: وهػو مسػترمر محتػرؼ يمتمػؾ خبػر  -
  ةراؽ الماليو سوؽ األ

تحقيػػػؽ عائػػػد جػػػاري ورأسػػػمالي عمػػػى المػػػدى  إلػػػىعى المسػػػترمر المػػػالي قصػػػير األجػػػؿ: يسػػػ -
  القصير والمتوسط

بشػػػػكؿ عػػػػػاـ ة المسػػػػترمر بالمعمومػػػػات المحاسػػػػػبي اهتمػػػػػاـاالسػػػػترمار تػػػػػؤرر فػػػػي مػػػػدى ة إف مػػػػد
فاالسترمار طويؿ األجؿ يجعؿ المسػترمر مهتمػًا بشػكؿ  ،الدخؿ الشامؿ بشكؿ خاص افصاحاتوب

فصػػاحاتو ة أكبػر بالمعمومػػات المحاسػبي وذلػؾ ألنػػه  ،الشػػامؿ مػف المسػػترمر قصػير األجػػؿالػدخؿ  ا 
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بينمػا يهػتـ ، ةقادمػة ومستقبؿ هذا الوض  خػالؿ سػنوات عديػد شركةيهتـ بالوض  المالي الحالي لم
ة لفتر  شركةعطيه فقط مؤشرات عف رب  البشكؿ ية المسترمر القصير األجؿ بالمعمومات المحاسبي

 . ةقصير 

فػيمكف تقسػيـ المسػترمريف  ،بالسػوؽة لمعمومات المتعمقػاة نشاط المسترمر ومتابعة أما مف ناحي
 www.wikipedia.com ما يمي: إلى

: عندما يوصؼ مسترمر بأنه نشػط فهػذا ال يعنػي أنػه Active investorالمسترمر النشط  -
نمػا يعنػي أنػه يمضػي وقتػًا طػوياًل فػي البحػث عػف  ،كؿ يػوـ األسهـبي   أويذهب لشرا    األسػهـوا 

ويعرؼ هػذا النػوع كيػؼ يقػرأ  ،منه في استرمار أموالهة يقرأ كؿ شي  يمكف االستفادو  ،لهة المناسب
ة فػػي المنتػػديات العامػػة نشػػاط هػػذا النػػوع مػػف خػػالؿ المسػػاهمة كمػػا يمكػػف مالحظػػ، ةالقػػوائـ الماليػػ

 ةالمالي األسواؽباالسترمار في ة المتعمق

مػػػػتحمس  لمسػػػػترمراعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف هػػػػذا : Passive investorالمسػػػػترمر السػػػػمبي  -
نما  ،األسهـوقتًا طوياًل في البحث عف  يمضيال  أنهإال  أموالهالسترمار  لمػديري أمواله  يعطيوا 
مػػػا يقػػػرأ المسػػػترمر السػػػمبي الجرائػػػػد ة عػػػاد .لصػػػػالحهليسػػػترمروها  Fund Managersاألمػػػواؿ 

 األسػػهـة الكريػػر مػػف الوقػػت لمتابعػػ ولكنػػه ال يخصػػص، ةباالقتصػػاد واألمػػور الماليػػة المتخصصػػ
بعائػػد  فهػػو يقبػػؿ ،عمػػى عكػػس المسػػترمر النشػػط Bargain Stocksبسػػعر مػػنخفض ة المعروضػػ

 خرىاأل اهتماماتهة في متابعة أقؿ مقابؿ الحري

البيػػ  والشػػرا  بشػػكؿ متكػػرر لتحقيػػؽ أربػػاح  إلػػىيسػػعى : Speculatorالمسػػترمر المضػػارب  -
التي يمتمكها ليحصؿ عمى التوزيعات  األسهـأي أنه ال يقـو باالحتفاظ ب ،بشكؿ سري ة غير عادي

تحقيػؽ أربػاح  إلػىيمكػف أف تػؤدي ة وعمى الرغـ مف أف المضارب ،األسهـعف هذ  ة الناتجة النقدي
يجػب أف تكػوف فقػط  األسهـفي ة وبوقت سري  إال أف كرير مف الباحريف يروف أف المضاربة عالي

: المسػػػترمر إلػػػىسػػػترمر المضػػػارب ويمكػػػف تقسػػػيـ الم ،لممسػػػترمرة االسػػػترمارية جػػػز  مػػػف المحفظػػػ
والمسػػترمر ، ةبحرفيػػ األسػهـالمضػارب المحتػػرؼ الػذي يسػػتخدـ أدوات التحميػؿ الفنػػي ويتعامػؿ مػػ  

 أموالهة خسار  إلىالذي يعتمد غالبًا عمى الشائعات مما يؤدي  الهاويالمضارب 

الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ مػػػػف  افصػػػػاحاتب اهتمامػػػػاممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػ  أف المسػػػػترمر النشػػػػط هػػػػو أكرػػػػر 
ة وذلػػؾ بسػػبب التواصػػؿ المسػػتمر مػػ  المعمومػػات الماليػػ ،المسػػترمر السػػمبي والمسػػترمر المضػػارب

 . وقرا تها بشكؿ سميـ التخاذ القرار االسترماري

البػد مػف التوضػػي  ، ةالماليػ األسػػواؽلممسػترمريف فػي ة بعػد اسػتعراض أهػـ التصػػنيفات المعروفػ
ة الماليػ األسػواؽفي  أوة الناشئة المالي ألسواؽايمكف أف يوجد في ة أف أي نوع مف األنواع السابق
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التػي ة القػرارات االسػترمارية وعيػوحجـ تأريرهـ فػي ن ،ولكف م  اختالؼ عدد هذ  األنواعة المتطور 
 . األسواؽتميز بها كؿ نوع مف ي

 األسػػهـبيػ  وشػػرا  ة ف األفػػراد هػـ الػػذيف يقومػوف بعمميػػمضػػت كػاف المسػػترمرو ة قبػؿ عقػػود قميمػ
مػف قبػؿ ة الماليػ األسػواؽولكف م  مرور الوقػت بػدأت عمميػات االسػترمار فػي ، ةلماليفي السوؽ ا

تختمػػػؼ بػػػػيف ة اتخػػػػاذ القػػػرارات االسػػػػترمارية هنػػػا أف عمميػػػ اإلشػػػػارةوال بػػػػد مػػػف  ،المؤسسػػػات تػػػزداد
فػػػالقرار االسػػػترماري يػػػتـ اتخػػػاذ  فػػػي المؤسسػػػات مػػػف قبػػػؿ  ،المسػػػترمر الفػػػرد والمسػػػترمر المؤسسػػػي

بينمػػػػا يختمػػػػؼ  ،منهػػػػاة واالسػػػػتفادة القػػػػوائـ الماليػػػػة قػػػػرا ة بكيفيػػػػة كافيػػػػة درايػػػػمتخصصػػػػيف لػػػػديهـ 
  .المسترمريف األفراد مف حيث قدرتهـ عمى اتخاذ القرار االسترماري السميـ

المتعػامميف ة ضحت أف المسترمريف األفػراد يشػكموف غالبيػأو العديد مف الدراسات واإلحصا ات 
 األسػػواؽالمتعػػامميف فػػي ة فالمسػػترمريف األفػػراد يشػػكموف غالبيػػ، ةالناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػي معظػػـ 

 87. 37كػاف هنػاؾ  2004عػاـ ة فمػراُل فػي نهايػ ،تػداوؿالمف حيث العدد وحجـ ة الصينية المالي
أي مػػا  ،مسػػترمر فػػردمميػػوف  82. 36( بيػػنهـ ةراؽ الماليػػو شػػنغهاي لػػأل)مميػػوف مسػػترمر فػػي سػػوؽ 

 Shenzhenبنفس العاـ فػي سػوؽ )شػف زف  يضاً أو  ،cn. com. sse. www% 97.23نسبته 

Stock Exchangeمػف عػدد 56. 99ف األفػراد مػا نسػبته شػكؿ المسػترمرو ة راؽ الماليػو ( لػأل %
ضػػحت أو فقػػد  ةالمصػػري يػػةسػػوؽ المالملة أمػػا بالنسػػب .cn. szse. wwwالمسػػترمريف فػػي السػػوؽ 

% مف إجمالي عدد المسػترمريف فػي 63ف األفراد يشكموف ترمريلسوؽ الماؿ أف المسة العامة الهيئ
]et al Xiaohui ,ضػػ  أو فػػي تػػايواف  .eg. gov. cma. www 2007السػػوؽ فػػي عػػاـ 

[2011,p17 فػػػي  .هػػػـ مػػػف المسػػػترمريف األفػػػرادة راؽ الماليػػػو أف أغمػػػب المتعػػػامميف فػػػي سػػػوؽ األ
ة بمغػت حصػ 2007-2006خػالؿ عػامي أنػه  [Bohl et al,2010,p2] ت دراسػةضػحأو بولندا 

  .%55أكرر مف ة في السوؽ المالي تداوؿالالمسترمريف األفراد مف حجـ 

 األسػػواؽـ فػػي معظػػ ةتهـ المرتفعػػتػػداوالعمػػى عػػدد المسػػترمريف األفػػراد الكبيػػر وحجػػـ ة إف األمرمػػ
تتضمف عدد ة الناشئة المالي األسواؽولكف الباحث ال يرمي مف ذلؾ أف كؿ ، ةكرير ة الناشئة المالي

ة لألسػػػواؽ الماليػػػة العامػػػة لكػػػف الباحػػػث قصػػػد مػػػف ذلػػػؾ أف الصػػػور  .كبيػػػر مػػػف المسػػػترمريف األفػػػراد
ز المسترمر الفرد ما يمية ومف المهـ معرف ،أنها تتضمف عدد مؤرر مف المسترمريف األفرادة الناشئ
 وفؽ ما يمي:  البحثه تناوليوهذا ما سة المتطور  األسواؽعنه في ة الناشئة المالي األسواؽفي 

سػػموؾ وأدا  المسػػترمريف فػػي ة لدراسػػة بالنسػب Behavioral Biases:ة النزعػات السػػموكي -1
ب مػدى ميػؿ هػذا الموضػوع مػف جانػ تتناولػفهنػاؾ بعػض الدراسػات التػي ة الناشئة المالي األسواؽ

 . Behavioral Biasesة المسترمريف األفراد لمنزعات السموكي

http://www.szse.cn/
http://www.cma.gov.eg/
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، Barber and Odean ( ،2000و  ،Odean (1998 and 1999)كانت دراسات كؿ مف 

 .بسموؾ المسترمريف األفػرادة مصدرًا هامًا لممعمومات المتعمقة وعمى مدار السنوات السابق( 2001
ة المسترمريف األفراد يمكف أف يكونوا معرضيف ألنواع مختمف ضحت العديد مف الدراسات أفأو وقد 

وتنػػػػتج هػػػػذ  ، ةالتػػػػي يمكػػػػف أف تقػػػػودهـ ألخطػػػػا  فػػػػي قػػػػراراتهـ االسػػػػترمارية مػػػػف النزعػػػػات السػػػػموكي
اتخػاذ القػرار والػذي يػنجـ ة فػي عمميػ Simplification األخطا  غالبًا عػف التوجػه نحػو التبسػيط

ة وقػػػو  ،االنتبػػػا ، ةمرػػػؿ الػػػذاكر )ة صػػػار التحمػػػيالت المعقػػػدُتجبػػػر الػػػدماغ عمػػػى اختة عػػػف عوامػػػؿ عػػػد
 . المعمومات(ة معالج

هػو خػداع ة الماليػ األسػواؽالتبسػيط فػي اتخػاذ القػرار االسػترماري فػي ة مف عمميػة إف أهـ نتيج
الذي يحدث بسبب اعتقاد المسترمريف أنهـ أفضؿ في اتخاذ القرار مما  Self-deceptionالذات 

ة والماليػػة كريػػر مػػف الدراسػػات النفسػػي ،[chen et al, 2007,p3]الفعمػػي  هػػـ عميػػه فػػي الواقػػ 
فالمسػػترمر  ،Overconfidenceة ضػػحت أف هػػذا النػػوع مػػف السػػموؾ سػػببه اإلسػػراؼ فػػي الرقػػأو 

يعتقػػد أنػػه يسػػتطي  أف يحصػػؿ عمػػى  Overconfident Investorبقراراتػػه ة المسػػرؼ فػػي الرقػػ
 . بشكؿ جيدة ًا وال يقدر المخاطر المرتبطوبالتالي فانه يسترمر كرير  ةعوائد كبير 

ة الذهنيػة وتعػد المحاسػب، ةتأخذ أشكاؿ متعددة التبسيط في اتخاذ القرارات االسترمارية إف عممي
Mental Accounting حيث يواصؿ العقؿ البحػث فػي المكاسػب والخسػائر  ،أحد هذ  األشكاؿ

 Dispositionتفسيرًا لتأرير المزاج ة ذهنيالة ويمكف أف تقدـ المحاسب ،بقرار االسترمارة المرتبط

Effect ة لشػرح ذلػؾ بشػكؿ مبسػط: يرغػب النػاس أف تقػر حسػاباتهـ الذهنيػ ،عمى قرارات اإلنساف
ة إف هػذا السػموؾ يعنػي بالنسػب، ةفي حيف يؤجمػوف االعتػراؼ بػالقرارات السػيئ، ةفورًا بقراراتهـ الجيد
التػي كػاف أداؤهػا جيػدًا وهكػذا فػانهـ  األسػهـيبيعػوا  أنهػـ يمكػف أفة الماليػ األسػواؽلممسترمريف في 

 .ةالجيػػػد األسػػػهـيشػػعروف بالرضػػػى عػػػف أنفسػػػهـ ويتفػػػاخروف أمػػػاـ اآلخػػػريف بقػػػدرتهـ عمػػػى اختيػػػار 
 poorly performing stocksذات األدا  الػػردي   األسػػهـبػػنفس الوقػػت يمكػػف أف يحتفظػػوا ب

ة وخشػػيتًا مػػف إمكانيػػ ،كػػاف خاطئػػاً  األسػػهـ ألنهػػـ ليسػػوا جػػاهزيف لالعتػػراؼ بػػأف قػػرارهـ بشػػرا  هػػذ 
 . وف بالندـ في حاؿ بيعهار تحسف في أدائها مستقباًل وعندها سيشع

في عنصػر مػا يجػب أف ة صفات معين توافرشكؿ آخر مف أشكاؿ التبسيط هو االفتراض بأف 
 ةوهػذا مػا يسػمى بالنزعػ ،بػهة المرتبطػ العناصػر أو العنصػرفػي هػذا  أخرىيعني توافر خصائص 

 .ةإيجابيػالػربط بخصػائص ة وغالبػًا مػا يػتـ ذلػؾ بطريقػ ،Representativeness Biasة التمريميػ
إف  ،عمػػى أنهػػا تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػدة النظيفػػة المسػػتعممة السػػيار  إلػػىعمومػػًا يمكػػف أف ينظػػروا  فالنػػاس

فػػيمكف أف يربطػػوا بػػيف ، ةالماليػػ األسػػواؽهػػذا النػػوع مػػف التفكيػػر يمكػػف أف يػػؤرر بالمسػػترمريف فػػي 
نمػػو كبيػػر فػػي ، ةتعنػػي تحقيػػؽ أربػػاح كبيػػر ة الجيػػد شػػركةولكػػف ال ،واالسػػترمار الجيػػدة الجيػػد شػػركةال
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التػػي يػػزداد سػػعرها بشػػكؿ أكبػػر  األسػػهـولكػػف االسػػترمار الجيػػد يعنػػي شػػرا  ، ةجيػػدة إدار  ،المبيعػػات
إف المسػػترمريف يمكػػف أف يقعػػوا بالخطػػأ نفسػػه  ،[chen et al,2007,p19] خػػرىاأل األسػػهـمػػف 
وبالتػالي  ،Recent Past Stock Returnsفي الماضي القريػب  األسهـدما يالحظوف عوائد عن

التػػي  األسػػهـوهػػذا ينطبػػؽ عمػػى  ،فػػانهـ يمكػػف أف يعتبػػروا ذلػػؾ نموذجػػًا لمػػا يتوقعونػػه فػػي المسػػتقبؿ
إف االعتمػاد عمػى هػذا النػوع مػف السػموؾ بشػكؿ  ،ها فػي الماضػي القريػبأسػعار شهدت ازديادًا في 

 . قرار استرماري صحي  إلىة يؤدي بالضرور  كامؿ ال

 األسػػواؽاالسػػترماري ال توجػػد فػػي  التبسػػيط عنػػد اتخػػاذ القػػرارة عػػف عمميػػة إف األخطػػا  الناتجػػ
فيما يمي  ،يخضعوف لمتبسيطة المتطور ة المالي األسواؽبؿ إف المسترمريف في  ،فقطة الناشئة المالي

ة الماليػػػ األسػػػواؽلػػػدى المسػػػترمريف فػػػي ة موكيالنزعػػػات السػػػ تتناولػػػمػػػف الدراسػػػات التػػػي ة مجموعػػػ
ة الماليػػ األسػػواؽة بعػػض هػذ  الدراسػػات لهػػذ  النزعػات بػػيف المسػترمريف فػػي بيئػة مػػ  مقارنػة الناشػئ
 :ة المتطور ة المالي األسواؽة والمسترمريف في بيئة الناشئ

مػف ة رقػأف المسترمريف الصينييف أكرر إسرافًا بال [Chen et al,2007,p21]ة دراس وجدت -
  ةاألمريكية المسترمريف في الواليات المتحد

أف المسػترمريف التػايوانييف يخضػعوف بشػكؿ  [Barber et al,2007,p423]ة بي نػت دراسػ -
 األجانػبأكرػر مػف المسػترمريف ة في قراراتهـ االسترماري disposition effectقوي لتأرير المزاج 
  ؤسسي في هذ  السوؽوأكرر مف المسترمر المة في السوؽ التايواني

أف المسػترمريف التونسػييف فػي سػوؽ  [Zaiane et al,2010,p24-25]ة توصػمت دراسػ  -
لقػػػراراتهـ ة بالنسػػػب Overconfidenceة يعػػػانوف مػػػف اإلسػػػراؼ فػػػي الرقػػػة التونسػػػية راؽ الماليػػػو األ

 ،Incomeوالػدخؿ  Ageوبيف العمػر ة بيف اإلسراؼ في الرقة وأنه ليس هناؾ عالق .ةاالسترماري
 مف النسا ة ؿ أكرر إسرافا بالرقاوأف الرج

هػػو أمػػر شػػائ  بشػػكؿ كبيػػر بػػيف ة أف اإلسػػراؼ بالرقػػ[Tekce,2012,p20] ة دراسػػوجةةدث  -
وأف المسترمريف األفراد األتراؾ يعانوف مف اإلسراؼ ، ةالتركية راؽ الماليو المسترمريف في سوؽ األ

  ةاألمريكية راد في الواليات المتحدم  المسترمريف األفة بشكؿ أكبر مقارنة بالرق

ة أف المسػػترمريف فػػي السػػوؽ الماليػػ[Liatukas et al,2011,p36-37] ة توصػمت دراسػػ -
وأف ذلػؾ يػؤرر  ،Disposition Effectsوتػأريرات المػزاج ة يعػانوف مػف اإلسػراؼ بالرقػة ستونياأل

  ةقراراتهـ االسترماري rationalityة عمى مستوى عقالني

 Intelligence Unitإيكونوميسػت لممعمومػاتة ووحػد Barclays Wealthر كشػؼ تقريػ -

Economist  شػخص مػف أصػحاب  2300باالعتمػاد عمػى اسػتطالع عػالمي عمػى  2008لعاـ
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تجػػػا  ة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽوجػػػود اخػػػتالؼ بػػػيف ردود فعػػػؿ المسػػػترمريف فػػػي ة الرػػػروات العاليػػػ
 األسػػػواؽعػػػرب المشػػػاركوف فػػػي االسػػػتطالع مػػػف أ. ةاالضػػػطرابات االقتصػػػادية المخػػػاطر فػػػي فتػػػر 

ة الهنػد بنسػب ،%41ة الصػيف بنسػب ،%43ة بنسػبة اإلمػارات المتحػدة بما فيهـ دولػة الناشئة المالي
ة بهػػػـ خػػػالؿ فتػػػر ة الخاصػػػة راؽ الماليػػػو المخػػػاطر عمػػػى محػػػافظ األة نسػػػبة % عػػػف مػػػيمهـ لزيػػػاد40

 .مصػػػدرًا لمفػػػرص ولػػػيس عائقػػػاً ة حاليػػػالة بمػػػا يعنػػػي أنهػػػـ يعتبػػػروف البيئػػػ ،االضػػػطراب االقتصػػػادي
ة المممكػ ،بمػا فػيهـ إيطاليػاة المتقدم األسواؽبالمقابؿ أظهرت نتائج االستطالع أف المشاركيف مف 

كمػا يقومػوف  ،عمػى محػافظهـة المخػاطر ة نسػبة زيػاد إلػىاسػبانيا هػـ مػف بػيف األقػؿ مػياًل  ،ةالمتحد
يػرى الباحػث  .األسػواؽخالؿ فتػرات اضػطراب  االحتياطات التي يتخذونها عمى استرماراتهـة بزياد

بشكؿ ة يعانوف مف اإلسراؼ بالرقة الناشئ األسواؽأف المسترمريف في  إلىأف ذلؾ يمكف أف يرج  
  ةالمتطور ة المالي األسواؽأكبر مف المسترمريف في 

أنػػػه لػػػيس كػػػؿ المسػػػترمريف األفػػػراد يتصػػػرفوف بشػػػكؿ مشػػػابه عنػػػد  إلػػػى اإلشػػػارةوهنػػػا ال بػػػد مػػػف 
كمػا يمكػف أف تػؤرر عوامػؿ  ،مف النسػا ة فالرجاؿ يمكف أف يكونوا أكرر إسرافًا في الرق ،سترماراال
ونشػاط المسػترمر عمػى  ،التي يعيش فيهػا المسػترمرة المدين ،الررا ة درج ،العمر، ةمنها الخبر ة عد

  .[Chen et al,2007,p5]سموكه االسترماري 

يختمػػػػؼ : ةبالمعمومػػػػات المحاسػػػػبية والمعرفػػػػة بالتعامػػػػؿ مػػػػ  السػػػػوؽ الماليػػػػة مسػػػػتوى الخبػػػػر  -2
دورًا هامػػػًا فػػػي ة وتمعػػػب هػػػذ  الخبػػػر ، ةالماليػػػ األسػػواؽبالتعامػػػؿ مػػػ  ة ف مػػػف حيػػػث الخبػػػر المسػػترمرو 
ة كمػػػا يختمػػػؼ المسػػػترمروف مػػػف حيػػػث امػػػتالكهـ لممعرفػػػ ،القػػػرار االسػػػترماري السػػػميـ إلػػػىالوصػػػوؿ 

وفػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ يعػػػػد  ،ار االسػػػػترماريالتخػػػػاذ القػػػػر ة وأهميتهػػػػا بالنسػػػػبة بالمعمومػػػػات المحاسػػػػبي
لقػػد  .[Hirshleifer,2003,338] بهػػاة معرفػػة المسػػترمريف األفػػراد أقػػؿ مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػ

محػػػؿ اهتمػػػاـ كريػػػر مػػػف ة المسػػػترمريف األفػػػراد بالمعمومػػػات المحاسػػػبي مػػػدى اهتمػػػاـة كانػػػت دراسػػػ
وجدت  .شركاتوال ،Accounting Standard Settersة واضعي معايير المحاسب ،األكاديمييف

وأنهػػػػػـ ال يسػػػػػتخدموف ، ةالمسػػػػػترمريف األفػػػػػراد لممعمومػػػػػات محػػػػػدودة معظػػػػػـ الدراسػػػػػات أف اسػػػػػتجاب
 لػـ ذلػؾ إلػى باإلضػافة. [Malmendier et al 2007,p487]بشػكؿ فع ػاؿ ة المعمومػات المتاحػ

-Bottomة النهائيػة المحاسػبي ربػاحاألغيػر ة تحدد معظـ تمػؾ الدراسػات مػا هػي البنػود المحاسػبي

line Earnings  عنػد اتخػاذ قػرارهـ االسػترماري االعتبػارالتي يأخذها المسترمروف األفراد بعػيف. 
 األربػػػاحغيػػػر ة اهتمػػػاـ المسػػػترمريف األفػػػراد بػػػالبنود المحاسػػػبي إلػػػىولكػػػف هنػػػاؾ دراسػػػات تطرقػػػت 

ة التػػي تمػػت فػػي الواليػػات المتحػػد [Lerman, 2010,p2]ة فقػػد بّينػػت دراسػػ، ةالنهائيػػة المحاسػػبي
، ةالنقديػ ،األربػاح: ةالتاليػة أف المسترمريف األفراد يعيروف اهتمامػًا كبيػرًا لمبنػود المحاسػبية األمريكي
أف المسػترمريف األفػراد يزيػدوف ة ذلؾ وجػدت الدراسػ إلىة إضاف .والمصاريؼ ،األصوؿ، اإليرادات
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 شػركةبالة عندما تكوف المعمومػات المحيطػة سبيمف اهتمامهـ في الحصوؿ عمى المعمومات المحا
تػػػػػؤرر عمػػػػػى اهتمػػػػػاـ المسػػػػػترمريف بالمعمومػػػػػات  شػػػػػركةالتقريػػػػػر المػػػػػالي لمة كمػػػػػا أف جػػػػػود، ةضػػػػػعيف

المعمومػات  استخداـة فاف ذلؾ يزيد مف سهولة التقرير المالي عالية فعندما تكوف جود، ةالمحاسبي
 . شركةعف الة ى معمومات إضافيلمحصوؿ عمة في التحميؿ كما يقمؿ الحاجة المحاسبي

ة الناشػئة الماليػ األسػواؽدراسات تمت عمى المسترمريف في ة هناؾ عدة العربية لممنطقة بالنسب
ة فمػف خػالؿ دراسػ ،لمتعامؿ م  السػوؽ المػالية الفنية مدى امتالكهـ لممعرفة فيها لمعرفة الموجود

 مػدى امػتالكهـ لتقنيػاتة سػعودي لمعرفػالة راؽ الماليػو تمػت عمػى المسػترمريف األفػراد فػي سػوؽ األ
التػػي تمػػت دراسػػتها ة مػػف المسػترمريف المشػػموليف بالعينػػ %9تبػػي ف أف  ،مػػ  السػػوؽ المػػالي التعامػؿ

 ةالتاريخيػة راؽ الماليػو األ أسػعارة بتتبػ  حركػة يمتمكوف تقنيات التعامؿ م  التحميؿ الفنػي والمتعمقػ
 إلػىيمتمكونهػا  %57وأف  ،التنبػؤ بهػا مسػتقبالً ة يػوبالتػالي إمكانة وذلؾ الكتشاؼ نمػط هػذ  الحركػ

ة الحقيقيػة ي الذي يعنى بايجػاد القيمػاألساسالتحميؿ  إلىة أما بالنسب ،ال يعرفونها %34و ،حد ما
ة العوامػؿ المحػددة تقدير كاف إلىلألسهـ مف خالؿ االعتماد عمى التحميؿ العممي الشامؿ الهادؼ 

ة مػػنهـ يمتمكػػوف الخبػػر  %15فػػاف  شػػركاتبالة عوامػػؿ خاصػػو ة مػػف عوامػػؿ اقتصػػادي األسػػهـة لقيمػػ
نسب الوعي االسترماري لػدى ة كما تمت دراس ،ال يعرفونها 23حد ما و% إلىيمتمكونها  %62و

مركػز  [. ةتنقصػهـ الخبػر  %86وة مقبولػة مػف المسػترمريف لػديهـ خبػر  %14المسترمريف ووجد أف 
 14-13]. ص ،2005، البحوث والدراسات

 أسػعارة بديناميكيػة فػاف المسػترمريف الصػينييف أقػؿ معرفػ [Chen et al,2007,P5]وحسػب 
السوؽ والتعامؿ في السوؽ مف غيرهـ مف البمداف التي تحتوي عمى أسواؽ أكرر تطػورًا ألنهػـ أقػؿ 

 . ةالمالي األسواؽباالسترمار في ة معرف

أف  ] 90،ص2004، جبػػار[ة فقػػد بّينػػت دراسػػة السػػتجابتهـ لممعمومػػات المحاسػػبية أمػػا بالنسػػب
مػف قبػؿ الشػركات فػي قػراراتهـ ة المعمنػ األربػاح إلىال يستجيبوف ة المسترمريف في السوؽ الجزائري

 أوربػػ  السػػهـ  ارتفػػاع أو األربػػاحلتوزيػػ  )مػػنهـ ال يسػػتجيبوف  %64ة حيػػث أف نسػػبة االسػػترماري
  .منهـ لذلؾ %36بينما يستجيب  ،(ةالرب  الصافي لمشرك ارتفاع

أف المسػػػترمريف  إلػػػى ] 24،ص2005 ،خميػػػؿ [ة توصػػػمت دراسػػػة األردنيػػػة السػػػوؽ الماليػػػوفػػػي 
التوجه الشخصػي فػي  إلى األحيافيخضعوف في بعض ة راؽ الماليو األردنييف في سوؽ عماف لأل

ة عػػػػدـ كفايػػػػ إلػػػػىة إضػػػػافة نقػػػػص خبػػػػرتهـ المحاسػػػػبي إلػػػػىرجػػػػ  ذلػػػػؾ وقػػػػد أُ ، ةقػػػػراراتهـ االسػػػػترماري
 . ةالمنشور ة حاسبيوالمة المعمومات المالي
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تهـ تػػداوالعػػدد المسػػترمريف األفػػراد وحجػػـ ة مػػف حيػػث زيػػادة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽة طبيعػػ إف
الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ فػػػػي  إفصػػػػاحاتة ألهميػػػػ رمر المؤسسػػػػي يػػػػؤرر عمػػػػى مػػػػدى اإلدراؾبالمسػػػػتة مقارنػػػػ

ة اًل عػف زيػادفضة لمنزعات السموكية ألف المسترمر الفرد عمومًا أكرر عرض، ةالقرارات االسترماري
 مػػ  المسػػترمريفة مقارنػػة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽ األفػػراد فػػيهػػذ  النزعػػات عنػػد المسػػترمريف ة نسػػب

ال ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽكمػػا أف المسػػترمريف األفػػراد فػػي ، ةالمتطػػور ة الماليػػ األسػػواؽ فػػي األفػػراد
ؾ فاف سػموؾ المسػترمريف األفػراد بنا  عمى ذل، ةالمالي األسواؽبالتعامؿ م  ة الفنية يممكوف المعرف

ة عمميػ أسػسعمػى ة مف حيث بنػا  قػراراتهـ االسػترمارية ال يتسـ عمومًا بالعقالني األسواؽفي هذ  
  .شركاتلمة بالقوائـ المالية المنشور ة وبناً  عمى المعمومات المحاسبي

 واؽالسػػعمػػؿ هػػذ  ة فػػي بيئػػة القػػرارات االسػػتثمارية بنػػاع عمػػى مػػا سػػبؽ يتضػػ  أف نوعيػػ
ال  مػف المسػتثمريفة بوجػود نوعيػ أثركما تتػ السواؽفي هذ  ة تخضع لتأثير خصائص موجود

ومنهػا ة بشكؿ عػاـ ومػع المعمومػات المحاسػبية المالي السواؽلمتعامؿ مع ة الكافية تممؾ الخبر 
ة النزعػػات السػػموكيب السػػواؽفػػي هػػذ   الفػػرد المسػػتثمر أثريتػػكمػػا  ،معمومػػات الػػدخؿ الشػػامؿ
Behavioral Biases المػر الػذي ، ةالمتطػور ة الماليػ السػواؽفػي  الفػرد أكثر مف المستثمر

  .الشامؿ الدخؿ إفصاحاتمف ة المرجو ة المنفع إلىيعيؽ الوصوؿ 
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 الثالث لفصؿا

 ةالعممي ةالدراس

 في المعمومات إلى المستخدميف الحتياجات الشامؿ الدخؿ افصاحات تمبية مدى مف التحقؽ
 الناشئة المالية السواؽ

 األسػػواؽ فػػي الشػػامؿ الػػدخؿ إفصػػاحات ةمنفعػػ مػػف التحقػػؽ اتاختبػػار : ؿوال  المبحػػث
 . ةالناشئ ةالمالي

 الػدخؿ إفصػاحات إعػداد متطمبػات تػوافر مػدى مػف التحقػؽ اتاختبػار : الثػاني المبحث
 . ةالناشئ ةالمالي األسواؽ عمؿ ةبيئ في الدولية المحاسبة لمعايير طبقاً  الشامؿ
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 ؿوال  المبحث

 ةالناشئ ةالمالي السواؽ في الشامؿ الدخؿ إفصاحات ةمنفع مف التحقؽ اتاختبار 

 تمهيد

 إفصػاحاتمػف ة المنفعػة معرفػ إلػىالتػي هػدفت  والتحميميػة التطبيقيػة دراساتالالعديد مف  هناؾ
وأجريػػػت هػػذ  الدراسػػات فػػػي بيئػػة األسػػػواؽ الماليػػة المتطػػورة، وأيضػػػًا بعػػض هػػػذ   .امؿالػػدخؿ الشػػ

عمػػى مػػدخؿ معظػػـ تمػػؾ الدراسػػات  اعتمػػدت الدراسػػات أجريػػت فػػي بيئػػة األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة.
 Priceنمػوذج السػعر  اسػتخداـمػف خػالؿ  Value Relevance Approachة المالئمػة القيمػ

Model  ونموذج العائداتReturn Model، الػدخؿ بيف  االرتباطة دراساعتمدت عمى  هاأي أن
  .سعر السهـ السوقي وعائد السهـ السوقيوبيف  الشامؿ

ة دراسػػإجػػرا   إلػػى هالػذي دفعػػ األمػػر ،أهميػػة موضػػوع إفصػاحات الػػدخؿ الشػػامؿالحػظ الباحػػث 
وبالتػػالي . ةناشػػئالة الماليػػ األسػػواؽعمػػؿ ة فػػي بيئػػ فصػػاحاتاإلمػػف هػػذ  ة المنفعػػ الختبػػارة تحميميػػ

 المالية الناشئة. األسواؽمدى تمبية تمؾ اإلفصاحات الحتياجات المستخدميف إلى المعمومات في 

 االختبارة فرضياًل: أو 

الػدخؿ  إفصػاحات تقػدـ ال هأنػ عمى البحث في( لىو األ ةالفرضي) وهي االختبارة فرضي تنص
 ةالناشئة المالي السواؽي لممستثمريف ف useful informationة الشامؿ معمومات نافع

 لممسػتخدميف منفعتػه ولمػدى ومكوناتػه الشامؿ لمدخؿ وافيا تحميال قدـ العمؿ مف الراني الفصؿ
 فػػي كمػػا لممسػػتخدميف، المرجػػوة منػػاف ال يحقػػؽ ال الشػػامؿ الػػدخؿ فأ وكشػػؼ الناشػػئة، األسػػواؽ فػػي

 عمػى اعتمدت التي النتائج هذ  مف لمتحقؽ. الناشئة األسواؽ لخصوصية نظرا المتطورة، األسواؽ
 الػدخؿ إفصػاحات ةمنفعػ مف التحقؽ يتـ أف الباحث رأى فقد المنطقي، والربط والتحميؿ المالحظة
 لممعمومػات ةالمالئمػ ةالقيمػ مػدخؿ عمػى باالعتماد ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في لممسترمريف الشامؿ
 مػف كػؿ وبػيف (محاسػبي كمتغيػر) امؿالش الدخؿ بيف ارتباط وجود اختبار تـ وبالتالي .ةالمحاسبي
 اسػػتخداـ تػػـ لػػذلؾ ضػػافةإ .(ةسػػوقي كمتغيػػرات) ةالسػػوقي األسػػهـ وعوائػػد السػػوؽ فػػي األسػػهـ أسػػعار
 السػهـ وعائد السوقي السهـ سعر عمى الشامؿ الدخؿ أرر لمعرفة البسيط الخطي االنحدار اختبار
 .السوقي

 وعينتها ةالدراس مجتمع: ثانياً 

 تمػؾ حصػر أف غيػر. ةالناشئ ةالمالي األسواؽ في ةالمدرج شركاتال مف ةسالدرا مجتم  يتكوف
 فمػػػػػف. ةوالعمميػػػػػ ةالزمنيػػػػػ البحػػػػػث إمكانيػػػػػات خػػػػػارج وهػػػػػي ،ةالصػػػػػعوب فػػػػػي ةغايػػػػػ أمػػػػػر شػػػػػركاتال
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 ةالماليػػػ األسػػػواؽ فػػػي ةالمدرجػػػ شػػػركاتال مػػػف ةكبيػػػر  عػػػدادأ توجػػػد أنػػػه المجتمػػػ  هػػػذا خصوصػػػيات
 خػالؿ ةالدوليػ ةالمحاسػب لمعػايير طبقػاً  ةالماليػ قوائمهػا دادباعػ تقوـ التي شركاتال أف كما. ةالناشئ
 :ةالتالي لألسباب ،ةبدق تحديدها يمكف ال ةالدراس ةفتر 

A- ةالدوليػ ةالمحاسػب لمعػايير تطبيقهػا تػاريخ يتناسػب ال ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ دوؿ بعض 
 ةالمحاسػػب اييرمعػػ بتطبيػػؽ البػػد  قػػررت األرجنتػػيف: المرػػاؿ ؿسػػبي عمػػى. ةالدراسػػ ةفتػػر  مػػ 

 فػي المكسػيؾ ،2010 عػاـ فػي تشػيمي ،2010 عاـ في البرازيؿ ،2012 عاـ في ةالدولي
  pwc,com. www 2012 عاـ

B- ناسػبيت بشػكؿ ةالدولي ةالمحاسب معايير تطبيؽ تبنت ةالناشئ ةالمالي األسواؽ دوؿ بعض 
 المرػاؿ سػبيؿ عمػى فنػزويال .كامػؿ بشػكؿ المعػايير هػذ  تطبػؽ ال ولكنهػا ةالدراسػ ةفتػر  م 

 أي تتبنػػػػى لػػػػـ ولكنهػػػػا 2004 عػػػػاـ فػػػػي ةالدوليػػػػ ةالمحاسػػػػب معػػػػايير تطبيػػػػؽ تبنػػػػي قػػػػررت
 com. iasplus. www 2004 عاـ منذ هاإصدار  تـ التي ممعاييرل تعديالت

C- وتطبػػؽ ةدوليػػال ةالماليػػ ةالمحاسػػب معػػايير تطبػػؽ ال ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ دوؿ بعػػض 
 com. pwc. www اندونيسيا ،تونس: مراؿ. ةمحمي ةمحاسبي معايير

D- ةبالمحاسػػ معػػايير بتطبيػػؽ ةاألجنبيػػ شػػركاتلم تسػػم  ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ دوؿ بعػػض 
 ةالمحاسػػػب معػػػايير مػػػ  لتػػػتال ـ ةالمحميػػػ ةالمحاسػػػبي معاييرهػػػا بتعػػػديؿ تقػػػوـ كمػػػا ،ةالدوليػػػ
 com. pwc. www ماليزيا :ؿامر .ذلؾ تكمؿ لـ ولكنها ةالدولي

E- ةفتػػر  مػػ  إدراجهػػا تػػاريخ يتوافػػؽ ال ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ فػػي ةالمدرجػػ شػػركاتال بعػػض 
 ةمدرجػ تكػوف أف يمكػف أو ،خاللهػا أو ةالدراسػ ةفتػر  بعد ةمدرج تكوف أف فيمكف ،ةالدراس
 فمػػػػف بالتػػػػالي. ةالدراسػػػػ ةفتػػػػر  خػػػػالؿ إدراجهػػػػا إلغػػػػا  تػػػػـ أنػػػػه إال ،ةالدراسػػػػ ةفتػػػػر  ةبدايػػػػ قبػػػػؿ

  شركاتال هذ  عدد تحديد بمكاف ةالصعوب

F- منػتظـ بشػكؿ أسػهمها تػداوؿ ـيػت ال ةالناشػئ ةالماليػ األسواؽ في ةالمدرج شركاتال بعض 
   ةالدراس ةفتر  خالؿ

G- فرتػػػػو  ال أفريقيػػػػا جنػػػػوب فػػػػي "ورغبػػػػ نسجوهػػػػا" كسػػػػوؽ ةالناشػػػػئ ةالماليػػػػ األسػػػػواؽ بعػػػػض 
 الػذي األمػر ،السػوؽ هػذ  فػي ةالمدرجػ شػركاتال ألسػهـ ةالتاريخيػ سعاراأل عف معمومات

  ةالكافي البيانات عمى الحصوؿ مف تمكنه لعدـ السوؽ هذ  يستبعد الباحث جعؿ

H- األسػواؽ فػي مدرجػة شػركاتل الماليػة بػالقوائـ المتعمقػة المعمومػات عمى الحصوؿ صعوبة 
  الناشئة المالية

I- تطبيػؽ بػيف الخيػار السػوؽ فػي المدرجػة شػركاتال معينػة حػاالت فػي تعطي الدوؿ بعض 
 تعطػي يالتػ الهنػد مرػؿ الدوليػة، المحاسػبة معػايير تطبيػؽ أو المحمية المحاسبية معاييرها

http://www.pwc,com/
http://www.iasplus.com/
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
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  طبقاً ( التابعة شركاتوال األـ شركةلم) الموحدة المالية قوائمها عرض في الخيار شركاتال
  www. pwc. com الدولية المحاسبة معاييرل طبقاً  أو المحمية المحاسبية ممعاييرل

 ةماليػػاالحت غيػػر العينػات عمػػى االعتمػاد تػػـ دقيػؽ بشػكؿ ةالدراسػػ مجتمػ  تحديػػد ةلصػعوب نظػراً 
 المتعػػارؼ مػػف .Available Sample ةالمتاحػػ ةالعينػػ وبالتحديػد ،ةاالحتماليػػ العينػات مػػف بػدالً 
 ال االحتماليػػة غيػػر العينػػات عمػػى االعتمػػاد طريػػؽ عػػف إليهػػا التوصػػؿ يػػتـ التػػي النتػػائج بػػأف عميػػه
 اً نظػػػر  العينػػػات مػػػف النػػػوع هػػػذا عمػػػى اعتمػػػد الباحػػػث أف إال ،الدراسػػػة مجتمػػػ  عمػػػى تعميمهػػػا يمكػػػف

 الحصػػوؿ سػػيتـ التػػي النتػػائج أف الباحػػث ويػػرى ذكػػر ، سػػبؽ كمػػا الدراسػػة مجتمػػ  تحديػػد لصػػعوبة
 إليهػا التوصػؿ تػـ التي النتائج تدعـ قد الدراسة بهذ  الخاصة المتاحة العينة عمى باالعتماد عميها
 مػػػف المنفعػػػة عمػػػى وأررهػػػا الناشػػػئة الماليػػػة األسػػػواؽ لخصوصػػػيات المنطقػػػي التحميػػػؿ طريػػػؽ عػػػف
  .  الشامؿ الدخؿ فصاحاتإ

 ،األردف ،الصػيف: وهػي ةناشػئ ةماليػ أسػواؽ رػالث في ةمدرج شركات مف ةالدراس ةعين تتكوف
 وجػػود احتمػػاؿ ةمراعػػا بعػػد ةالعينػػ اختيػػار تػػـ ،(ةماليػػ غيػػر شػػركة 13 ،ةماليػػ شػػركة 22) ،التشػػيؾ

 سياسػػػػات ،تتشػػػػريعا) ةواالجتماعيػػػػ ةاالقتصػػػػادي ةخاصػػػػ ،ةالناشػػػػئ األسػػػػواؽ ةبيئػػػػ فػػػػي اختالفػػػػات
 (.الػػخ ،وشػػكمه االقتصػػادي النشػػاط تنظػػيـ مسػػتوى ،ةالمعرفػػ ةرقافػػ وانتشػػار الػػوعي ةدرجػػ ،ةحكوميػػ
 . ةالمختار  شركةلم البيئي الجغرافي التوزع أساس عمى األسواؽ هذ  اختيار تـ فقد لهذا

 تانىبشئ تانمبن  األسىاق مه تاندراس تنع ى ع ض انتبني انجدول يىضخ

 خانُبشئ خانًبني صىاقنأل خثبنُضج خانذراص خعيُ: (2) رلى انجذول

  ةالدول  شركةال نوع  شركةال اسـ
Bank of Beijing الصيف   ةمالي 

Bank of China الصيف   ةمالي 
China Construction Bank الصيف   ةمالي 

China Life Insurance company limited الصيف   ةمالي 
China Merchants Bank الصيف   ةمالي 

CHINA MINSHENG BANKING CORP الصيف   ةمالي 
Industrial and Commercial Bank of China الصيف   ةمالي 

Hua Xia Bank الصيف   ةمالي 
Industrial Bank الصيف   ةمالي 

China Pacific Insurance Group الصيف   ةمالي 
Shanghai Pudong Development Bank الصيف   ةمالي 

http://www.pwc.com/
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Pin An Bank الصيف   ةمالي 
Shaanxi international Trust الصيف   ةمالي 

 األردف   ةمالي لمتأميف لىو األ

 األردف   ةمالي األردف بنؾ

 األردف   ةمالي االسترماري البنؾ

 األردف   ةمالي ياألردن همياأل البنؾ

 األردف   ةمالي لممصارؼ ةالعربي ةالمؤسس

 األردف   ةمالي عماف ةالقاهر  بنؾ
ERSTE group التشيؾ   ةمالي 

Komerční banka, a. s التشيؾ   ةمالي 
VIENNA INSURANCE GROUP التشيؾ   ةمالي 

Beiqi foton motor company limited الصيف   ةمالي غير 
China Petroleum & Chimical Corp الصيف   ةمالي غير 

Hainan Airlines الصيف   ةمالي غير 
Nanjing Goake الصيف   ةمالي غير 

SAIC Motor Corporation limited الصيف   ةمالي غير 
Shanghai Construction Group الصيف   ةمالي غير 

Wuhan Iron & Steel الصيف   ةمالي غير 
XI,AN typical Industries الصيف   ةمالي غير 
PEGAS NONWOVENS التشيؾ   ةمالي غير 

Philip Morris ČR a. s . التشيؾ   ةمالي غير 
Telefónica Czech Republic, a. s التشيؾ   ةمالي غير 

Unipetrol, a. s التشيؾ   ةمالي غير 
VGP التشيؾ   ةمالي غير 

 ةالدراس حدود: ثالثاً 

 : ةالتالي النقاط في ةالدراس حدود تتمرؿ

A- تػػـ والتػػي ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ فػػي ةالمدرجػػ شػػركاتال عمػػى ةالتحميميػػ ةالدراسػػ تقتصػػر 
 مػػػف ةالدراسػػ ةفتػػػر  وتمتػػد ،ةمنتظمػػػ ةوبصػػور  ةالدراسػػػ ةفتػػر  خػػػالؿ األسػػواؽ تمػػػؾ فػػي أسػػػهمها تػػداوؿ

  31/5/2013 ةولغاي 1/6/2009
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B- تقػوـ والتػي ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ فػي ةالمدرجػ شػركاتال ىعمػ ةالتحميمي ةالدراس تقتصر 
  ةالدولي ةالمحاسب معاييرل طبقا ةالمالي قوائمها باعداد

C- شركاتال لهذ  ةالدراس ةفتر  خالؿ ةالسنوي ةالمنشور  البيانات عمى االعتماد تـ  

D- ةالناشػئ ةلماليػا األسػواؽ فػي شػركاتلا ـألسػه واالفتتػاح اإلغػالؽ أسعار عمى االعتماد تـ 
 ةالدراس ةفتر  خالؿ شركاتال تمؾ فيها ةالمدرج
 ةالدراس متغيرات: رابعاً 

 :هما المتغيرات مف نوعيف عمى لتشمؿ ةالدراس متغيرات تحديد تـ

A- المستقؿ المتغير Independent Variable قػيـ بجمػ  حػثالب قػاـ حيث: الشامؿ الدخؿ وهو 
 ةالسػػنوي ةالماليػػ القػػوائـ خػػالؿ مػػف وذلػػؾ ،ةالدراسػػ ةينػػلع تنتمػػي التػػي شػػركاتلم الشػػامؿ الػػدخؿ
   ةالدراس ةفتر  خالؿ شركاتال لهذ 

B- ةالتابع المتغيرات Dependent Variables :عف ةعبار  وهي: 

 ةرقػػ عمػػى تػػدؿ التػػي ةالهامػػ المؤشػػرات مػػف السػػهـ سػػعر يعتبػػر: لمسػػهـ السػػوقي السػػعر- 
 شػركاتال ألسػهـ اإلغػالؽ أسػعار فعػ بيانات بجم  الباحث قاـ. شركةبال المسترمريف

 1/6/2009 تػاريخ مػػف ةالممتػد ةلمفتػػر  شػهر كػػؿ ةنهايػ فػػي الدراسػة عينػػة فػي ةالػوارد
 لكػػؿ السػػهـ لسػػعر السػػنوي المتوسػػط سػػابتحاب الباحػػث قػػاـ رػػـ .31/5/2013 ةولغايػػ
 هػػي ةسػػن كػػؿ ةونهايػػ ةسػػن كػػؿ مػػف 1/6 هػػي ةسػػن كػػؿ ةبدايػػ أف اعتبػػار عمػػى شػػركة

 تػػاريخ تضػػميف إلػػى ذلػػؾ مػػف الباحػػث هػػدؼ. ةالدراسػػ ةفتػػر  ؿخػػال ةسػػن كػػؿ مػػف 31/5
 غالبػاً  ةالماليػ التقػارير ألف وذلػؾ ،الدراسػة فترة خالؿ شركاتلم ةالمالي التقارير إصدار

  31/12 في ةالمالي ةالسن انتها  تاريخ مف رأشه خمس أو أرب  بعد تصدر ما
 شػػػػركة لكػػػػؿ الشػػػػهري وقيالسػػػػ العائػػػػد احتسػػػػابب حػػػػثاالب قػػػػاـ: لألسػػػػهـ السػػػػوقي العائػػػػد- 

 شػركاتال أسػهـ أسػعار ةحركػ عػف السػوؽ تقػارير فػي ةالمتاح البيانات عمى باالعتماد
 بتحديػد الباحػث قػاـ حيػث ،2013/5/31 ةولغايػ 2009/6/1 مػف ةلمفتػر  ةالدراس ةعين

 ةسػن ةلمػد المجمػ  السػوقي العائػد ليمرػؿ شػهراً  12 ةلمػد المجمػ  لمسػهـ السػوقي العائد
  :ةالتالي ةمعادللم وفقاً  وذلؾ

1it
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Rit  =ةالشرك لسهـ السوقي العائد i الشهر ةنهاي فيt . 

Pit     =ةالشرك لسهـ اإلغالؽ سعر i الشهر ةنهاي في t . 

Pit-1  =ةالشرك لسهـ االفتتاح سعر i الشهر ةبداي في t . 

 :ةالدراس متغيرات يوض  التالي الشكؿ
 نًواأل خانف ضي ثبخزجبر خانخبص خانذراص يزغي اد(: 9) رلى انشكم

 

 

 
 
 
  االختبارفي ة المستخدمة اإلحصائيواالختبارات  لسالي ا: اً خامس

رػػـ  ،الحاسػػب اآللػػي إلػػى -بعػػد ترميزهػػا -تػػـ إدخالهػػا ، ةالدراسػػبعػػد االنتهػػا  مػػف جمػػ  بيانػػات 
ة اإلحصػػػائية برنػػػامج "الحزمػػػ اسػػػتخداـبة اإلحصػػػائيجػػػرت معالجتهػػػا وتحميمهػػػا واسػػػتخراج النتػػػائج 

 Statistical Package for theاختصػػارًا لػػػ:  SPSSوالمعػػروؼ باسػػـ "ة لمعمػوـ االجتماعيػػ

Social Sciences،   ةالتالية اإلحصائيمعالجات ات والالمعامالت واالختبار  إلىوذلؾ بالمجو: 

A-  يسػػػاويو  ،فػػػي اإلحصػػػا ة عػػػف أبسػػػط النمػػػاذج المسػػػتخدمة المتوسػػػط الحسػػػابي: هػػػو عبػػػار 
  حاصؿ جم  المشاهدات مقسومًا عمى عددها

B- ( معامػؿ ارتبػاط بيرسػوفPearson Correlation Coefficient): واتجػا  ة شػدة دراسػل
وقػد  .(Interval Or Ratio)ة النسػب أوة فبػيف متغيػريف مػف مسػتوى المسػا االرتبػاطة عالقػ

 -0.30مػا بػيفة ومتوسػط  ،0.30المعامػؿ أقػؿ مػف ة إذا كانت قيمة ضعيفة عتبرت العالقأ
 0.70إذا زادت عفة وقوي، 0.70

  C- البسيط الخطي االنحدار تحميؿ Simple Regression Analysis: أرر الختبار 
 التابعة المتغيرات عمى المستقؿ المتغير

أي عنػػد مسػػتوى  ،% فػػأكثر95ة ثقػػة عنػػد درجػػة اإلحصػػائيد تػػـ قبػػوؿ نتػػائب االختبػػارات وقػػ
 . فأقؿ 0.05ة معنوي

 تابعةال المتغي ات المستقل المتغي 

 الشامل الادخل مجموع

 السدددددددوقي العائددددددداد
 للسهم

 السددددددددددهم سددددددددددع 
 السوقي
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 ةالفرضي واختبار البيانات تحميؿ: سادساً 

 بيرسوف لمبيانات االرتباطاختبار معامؿ  -1
بػػيف شػػدة واتجػػا  عالقػػة االرتبػػاط ة معرفػػإلػػى  بيرسػػوف لمبيانػػاتارتبػػاط اختبػػار معامػػؿ  يهػػدؼ

السػعر  ،العائػد السػوقي لمسػهـ)ة وبػيف كػؿ مػف المتغيػرات التابعػ (الػدخؿ الشػامؿ)متغير المستقؿ ال
 وفؽ ما يمي:وقد تـ ذلؾ   (السوقي لمسهـ

-A ةلعينػػ ةبالنسػػب ةالتابعػػ والمتغيػػرات المسػػتقؿ المتغيػػر بػػيف بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ اختبػػار 
  ةالدراس ةفتر  خلؿ ةلناشئا ةالمالي السواؽ في ةالمالي شركاتلا مف ةالدراس

 انضتهى عبئتذ) يتٍ وكتم انشتبيم انتذخم ثتيٍ ثي صتىٌ االررجتبط يعبيتم اخزجتبر: (3) رلتى انجذول

 خانًبنيت األصىاق في خانًبني ش كبدان يٍ خانذراص خنعيُ خثبنُضج( نضىليا انضهى صع  ،انضىلي

  خانُبشئ

 السػػػػػػػػهـ عائػػػػػػػػد
 السوقي

 السػػػػػػػػػػػهـ سػػػػػػػػػػػعر
 السوقي

 متغيراتال الشامؿ الدخؿ

0.184 0.102 1 Pearson Correlation الشامؿ الدخؿ 
0.086 0.345  Sig. 

 1 0.102 Pearson Correlation السوقي السهـ سعر 
 0.345 Sig. 

1  0.184 Pearson Correlation السوقي السهـ عائد 
 0.086 Sig. 

Correlation is significant at the 0. 01,  0. 05 level  

الدخؿ الشػامؿ وبػيف العائػد مف خالؿ الجدوؿ السابؽ بأف معامؿ االرتباط بيرسوف بيف يالحظ 
وهػذا يػدؿ عمػى  .1840بمػغ ة الدراسػة خػالؿ فتػر ة الماليػ شركاتمف الة الدراسة السوقي ألسهـ عين

 0.05مةهأكبػر  وهػو   sig=0.086ةولكػف مسػتوى المعنويػ ،بػيف المتغيػريفة طرديػة وجػود عالقػ

 . %5 معنويةعند مستوى ة إحصائية ليست ذات داللة ي فاف هذ  العالقبالتال

يوضػػػ  الجػػػدوؿ أف معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف بػػػيف الػػػدخؿ الشػػػامؿ وبػػػيف سػػػعر السػػػهـ  أيضػػػاً 
عمػى  أيضػاً وهػو يػدؿ  0.102 بمػغة الدراسػة خػالؿ فتػر ة الماليػ شػركاتمػف الة الدراسػة السوقي لعين
 وهػو sig=0.345 ة مسػتوى المعنويػأف  أيضػاً لكػف يالحػظ  ،بػيف المتغيػريفة طرديػة وجػود عالقػ
 . %5 معنويةعند مستوى ة إحصائية ليست ذات داللة بالتالي فاف هذ  العالق 0.05أكبر مف 

-B ةلعينػػ ةبالنسػػب ةالتابعػػ والمتغيػػرات المسػػتقؿ المتغيػػر بػػيف بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ اختبػػار 
  ةالدراس ةفتر  خلؿ ةالناشئ ةالمالي ؽالسوا في ةالمالي غير شركاتال مف ةالدراس
 انضتهى عبئتذ) يتٍ وكتم انشتبيم انتذخم ثتيٍ ثي صتىٌ االررجتبط يعبيتم اخزجتبر(: 4) رلى انجذول

 األصتىاق فتي خانًبنيت غيت  شت كبدان يتٍ خانذراصت خنعيُ خثبنُضج( انضىلي انضهى صع  ،انضىلي

  خانُبشئ خانًبني
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 الدخؿ السوقي السهـ سعر السوقي السهـ عائد
 الشامؿ

 المتغيرات

-0.073 0.188 1 Pearson Correlation الشامؿ الدخؿ 
0.605 0.182  Sig. 

 1 0.188 Pearson Correlation السوقي السهـ سعر 
 0.182 Sig. 

1  -0.073 Pearson Correlation السوقي السهـ عائد 
 0.605 Sig. 

Correlation is significant at the 0. 01,  0. 05 level  

معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف بػػيف الػػدخؿ الشػػامؿ وبػػيف العائػػد السػػوقي  أف السػػابؽ الجػػدوؿ يوضػػ 
وهػػذا يػػدؿ عمػػى  0.073-بمػػغ ة الدراسػػة خػػالؿ فتػػر ة غيػػر الماليػػ شػػركاتمػػف الة الدراسػػة ألسػػهـ عينػػ
 0.05أكبػر مػف  وهػو  sig=0.605ةولكػف مسػتوى المعنويػ ،بػيف المتغيػريفة عكسػية وجػود عالقػ

 . %5 معنويةعند مستوى ة إحصائية ليست ذات داللة بالتالي فاف هذ  العالق

أف معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف بػػيف الػػدخؿ الشػػامؿ وبػػيف سػػعر السػػهـ  أيضػػاً  يوضػػ  الجػػدوؿ كمػػا
ة الدراسػػة خػػالؿ فتػػر الماليػػة الناشػػئة  األسػػواؽفػػي ة الماليػػ غيػػر شػػركاتمػػف الة الدراسػػة السػػوقي لعينػػ

مسػػتوى أف  أيضػػاً لكػػف يالحػػظ  ،بػػيف المتغيػػريفة طرديػػة وهػػو يػػدؿ عمػػى وجػػود عالقػػ 0.188 غبمػػ
ة إحصػائية ليسػت ذات داللػة بالتالي فاف هذ  العالقػ 0.05أكبر مف  وهو sig=0.182 ة المعنوي

 . %5 معنويةعند مستوى 

 السػواؽ المدرجػة فػي شػركاتالخطػي البسػيط لعينػة الدراسػة مػف ال االنحػداراختبار تحميػؿ  -2
 المالية الناشئة

عمػى المتغيػرات التابعػة )السػعر السػوقي لمسػهـ، المتغير المستقؿ ) الدخؿ الشامؿ(  أررلدراسة 
 الخطي البسيط وفؽ ما يمي: االنحدارالعائد السوقي لمسهـ( تـ استخداـ اختبار تحميؿ 

 -Aالناشئة المالية السواؽ في المالية شركاتال مف الدراسة عينة 
 شركاتال مف الدراسة لعينة بالنسبة لمسهـ السوقي السعر عمى الشامؿ الدخؿ أثر اسةدر  -

  المالية

 كما لىو األ الدرجة مف خطية معادلة شكؿ في البسيط الخطي االنحدار نموذج عرض يمكف   
e+ :يمي            1+0 =y 
 

 :أف حيث
y: )هو المتغير التاب  )سعر السهـ السوقي في هذا االختبار 

 هو المتغير المستقؿ ) الدخؿ الشامؿ ( :

x

x
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0: هو الجز  المقطوع مف المحور الرأسيyوهو يعكس قيمة المتغير التاب  في حالة ، 
 (االنحدار رابت) 0x، أي في حالة انعداـ قيمة المتغير المستقؿ

1: ميؿ الخط المستقيـ)( 10 x ويعكس مقدار التغير في ،y  بوحدة  إذا تغيرت
 (.االنحدارواحدة )ميؿ خط 

e: هو الخطأ العشوائي، والذي يعبر عف الفرؽ بيف القيمة الفعميةy والقيمة المقدرة ،
xy 10

ˆ   : أي أف ،)( 10 xye   . 
 عهً انشبيم انذخم ث أل ثبنُضجخ انجضيط انخطي االَحذار اخزجبر(:5) رلى انجذول

 انُبشئخ انًبنيخ ش كبدان يٍ انذراصخ نعيُخ ثبنُضجخ نهضهى انضىلي انضع 
 

 خػػػػط ميػػػػؿ االنحدار ثابت التابع المتغي 
 االنحدار

المفسر التبايف  

Adjusted R
2

 

 T قيمػػػػػػػػة
 المحسوبة

 F قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحسوبة

الداللة مستوى  

SIG 

 0.345 0.903 2.35 0.126 0.276 0.571 انضع  انضىلي نهضهى

R المفسر التبايف قيمة أف تبيف البسيط االنحدار اختبار إجرا  عدب     
2

 Adjusted 12.6%، أي 
 مف البحث عينة في لمسهـ السوقي السعر مف %12.6 نسبته ما يفسر الشامؿ الدخؿ أف
 فانه بالتالي ،0.05 > 0.345 بمغ Sig االختببر معنوية مستوى ولكف. الناشئة المالية شركاتال

 شركاتال مف الدراسة لعينة بالنسبة لألسهـ السوقية سعاراأل عمى الشامؿ لمدخؿ تأرير يوجد
 المعنوية مستوى ألف إحصائياً  داؿ غير التأرير هذا أف إال الناشئة، المالية األسواؽ في المالية

Sig>0.05 .معنوية مستوى أف كما F= 0.345 
 االنحدار نموذج أف أي 0.05 مف أكبر هي 1

 يحوي االنحدار نموذج كوف T معنوية مستوى تساوي F معنوية مستوى) إحصائياً  داؿ غير
    وقيمة 0=0.571 هي االنحدار معامالت قيمة بمغت كما(. واحد مستقؿ متغير عمى

0.276 =1،  0.276+0.571   ":التالي الشكؿ عمى االنحدار معادلة فتصب=y 
 شركاتال مف الدراسة لعينة بالنسبة لمسهـ السوقي العائد عمى الشامؿ الدخؿ أثر دراسة -

 المالية

 انضتىلي انعبئذ عهً انشبيم انذخم ث أل ثبنُضجخ انجضيط خطيان االَحذار اخزجبر(:6) رلى انجذول

 انُبشئخ انًبنيخ ش كبدان يٍ انذراصخ نعيُخ ثبنُضجخ نهضهى
 خػػػػط ميػػػػؿ االنحدار ثابت التابع المتغي 

 االنحدار

المفسر التبايف  

Adjusted R
2

 

 T قيمػػػػػػػػة
 المحسوبة

 F قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحسوبة

الداللة مستوى  

SIG 

 0.086 3.019 1.36 0.238 0.92 0.234 انعبئذ انضىلي نهضهى

                                                           
1
 فقط واحد مستقل متغٌر على ٌحوي اإلنحدار نموذج كون T ٌةمعنو مستوى نفسه هو F معنوٌة مستوى إن - 

x

x

x
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R المفسر التبايف قيمة أف تبيف البسيط االنحدار اختبار إجرا  بعد
2

 Adjusted 23.8%، أف أي 
 شركاتال مف البحث عينة في لمسهـ السوقي العائد مف %23.8 نسبته ما يفسر الشامؿ الدخؿ
 تأرير يوجد فانه بالتالي ،0.05 > 0.86 بمغ Sig االختببر معنوية مستوى ولكف. الناشئة المالية
 األسواؽ في المالية شركاتال مف الدراسة لعينة بالنسبة لألسهـ السوقي العائد عمى الشامؿ لمدخؿ
. 0.05 مه أكب  Sig المعنوية مستوى فأل إحصائياً  داؿ غير التأرير هذا أف إال. الناشئة المالية
 داؿ غير االنحدار نموذج أف أي 0.05 مف أكبر وهي  F= 0.086 معنوية مستوى أف كما

 معادلة فتصب  1= 0.92 وقيمة 0= 0.234 االنحدار معامالت قيمة بمغت. إحصائياً 
 y=0.92+0.234        :يمي كما االنحدار

-B الناشئة المالية السواؽ في المالية غير شركاتال مف الدراسة عينة 
 

 شركاتال مف الدراسة لعينة ةبالنسب لمسهـ السوقي السعر عمى الشامؿ الدخؿ أثر دراسة -
 المالية غير

 انضتتع  عهتتً انشتتبيم انتتذخم ثتت أل ثبنُضتتجخ انجضتتيط انخطتتي االَحتتذار اخزجتتبر(:7) رلتتى انجتتذول

 نُبشئخا انًبنيخ غي  ش كبدان يٍ انذراصخ نعيُخ ثبنُضجخ نهضهى انضىلي
 خػػػػػػػط ميػػػػػػػؿ االنحدار ثابت التابع المتغي 

 االنحدار

المفسر التبايف  

Adjusted R
2

 

 T قيمػػػػػػػػة
 المحسوبة

 F قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحسوبة

الداللة مستوى  

SIG 

 0.182 1.833 1.785 0.016 0.193 7.08 انضع  انضىلي نهضهى

R المفسر التبايف قيمة أف تبيف البسيط االنحدار اختبار إجرا  بعد 
2

 Adjusted 1.6 % وهي 
 في لمسهـ السوقي السعر مف %1.6 نسبته ما يفسر الشامؿ الدخؿ أف أي ،جداً  منخفضة نسبة
 0.182 بمغ Sig االختببر معنوية مستوى ولكف. الناشئة المالية غير شركاتال مف البحث عينة
 بالنسبة لألسهـ السوقي السعر عمى الشامؿ لمدخؿ تأرير يوجد فانه بالتالي ،0.05 مف أكبر وهو
 داؿ غير التأرير هذا أف إال. الناشئة المالية األسواؽ في المالية غير شركاتال مف الدراسة لعينة

 مف أكبر وهي  F= 0.182 معنوية مستوى أف كما .Sig> 0.05 المعنوية مستوى ألف إحصائياً 
 0= 7.08 االنحدار معامالت قيمة بمغتو . إحصائياً  داؿ غير االنحدار نموذج أف أي 0.05
 :يمي كما االنحدار معادلة فتصب  1=  0.193وق مت

7.08+0.193=y 
 
 

x

x
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 شركاتال مف الدراسة لعينة بالنسبة لمسهـ السوقي العائد عمى الشامؿ الدخؿ أثر دراسة -
 المالية غير

 انضتىلي انعبئذ عهً انشبيم انذخم ث أل ثبنُضجخ انجضيط انخطي االَحذار اخزجبر(:8) رلى انجذول

 انُبشئخ انًبنيخ غي  ش كبدان يٍ انذراصخ نعيُخ ثبنُضجخ نهضهى
 خػػػػػػػط ميػػػػػػػؿ االنحدار ثابت التابع المتغي 

 االنحدار

المفسر التبايف  

Adjusted R
2

 

 T قيمػػػػػػػػة
 المحسوبة

 F قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحسوبة

الداللة مستوى  

SIG 

 0.605 1.271 1.90 0.015 5.68- 0.58 انعبئذ انضىلي نهضهى

R المفسر التبايف قيمة أف تبيف البسيط االنحدار اختبار إجرا  بعد 
2

 Adjusted 1.5 % وهي 
 لمسهـ السوقي العائد مف %1.5 نسبته ما يفسر الشامؿ الدخؿ أف أي جدًا، منخفضة نسبة أيضاً 
 بمغ Sig االختببر معنوية مستوى ولكف. الناشئة المالية غير شركاتال مف البحث عينة في

 بالنسبة لألسهـ السوقي العائد عمى الشامؿ لمدخؿ تأرير يوجد فانه بالتالي ،0.05 > 0.605
 داؿ غير التأرير هذا أف إال. الناشئة المالية األسواؽ في المالية غير شركاتال مف الدراسة لعينة

 مف أكبر وهي  F= 0.605 معنوية مستوى أف كما. Sig> 0.05 المعنوية مستوى ألف إحصائياً 
 0=0.58 االنحدار معامالت قيمة بمغت. إحصائياً  داؿ غير االنحدار نموذج أف أي 0.05
 :يمي كما االنحدار معادلة فتصب 1 =5.68- وقيمة

0.58-5.68=y 
 بينت والتي االرتباط اختبار نتائج لتأكد البسيط الخطي االنحدار اختبار نتائج جا ت بالتالي 
 مف الدراسة عينة في المستقؿ والمتغير التابعة المتغيرات يفب احصائياً  داؿ ارتباط يوجد ال أنه
 تأرير أف البسيط الخطي االنحدار اختبار فوبي   ،الناشئة المالية األسواؽ في المدرجة شركاتال

 .إحصائياً  داؿ غير التابعة المتغيرات عمى المستقؿ المتغير

 الػػدخؿ بػػيف بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ وفػػؽ ارتبػػاط وجػػود عػػدـ يتضػػ  سػػبؽ مػػا خػػلؿ مػػف
 ةالماليػ شػركاتال مػف البحػث ةعينػ لسهـ السوقي والسعر السوقي العائد مف كؿ وبيف الشامؿ
 عمػى مسػتقؿ كمتغيػر الشػامؿ الػدخؿ أثر فإف أيضاً و . ةالناشئ ةالمالي السواؽ في ةالمالي وغير

 فبي   حيث .حصائياً إ داؿ غير( لمسهـ السوقي السعر لمسهـ، السوقي العائد)  التابعة المتغيرات
 فػي لمبحػث التابعة المتغيرات في يؤثر الشامؿ الدخؿ أف البسيط الخطي االنحدار تحميؿ اختبار
 التػأثير هػذا ولكػف الناشػئة الماليػة السػواؽ في المالية وغير المالية شركاتال مف البحث عينة
تقػدـ معمومػات ال مؿ الػدخؿ الشػا إفصػاحاتأف ب القوؿ يمكف ذلؾ عمى بناع إحصائيًا، داؿ غير
 . ةالناشئة المالي السواؽلممستثمريف في  useful informationة نافع

  

x
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 الثاني المبحث

 لمعايير طبقاً  الشامؿ الدخؿ إفصاحات إعداد متطمبات فرتو  مدى مف التحقؽ اتاختبار 
 الناشئة المالية السواؽ عمؿ بيئة في الدولية المحاسبة

 تمهيد

ة البيئػ تػوافرمنهػا فػي ة الدخؿ الشػامؿ واالسػتفاد إفصاحات إلعدادة تتمرؿ الظروؼ الموضوعي
فػػػي ة نظػػـ المعمومػػػات المحاسػػبية قػػدر  إلػػػى باإلضػػافة، ةالمناسػػبة والتنظيميػػػة والقانونيػػة يقتصػػاداال
القػرار االسػترماري لممسػترمريف ة كمػا تمعػب نوعيػ .الػدخؿ الشػامؿ إفصػاحات إعػدادعمػى  شركاتال

ؼ وكػػاف كشػػ. فصػػاحاتاإلمػػف هػػذ  ة الفائػػدة دورًا هامػػًا فػػي زيػػادة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽة فػػي بيئػػ
 إعػػػػدادنظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبية فػػػػي  عالقػػػػة المنطقػػػػي، مػػػػف خػػػػالؿ التحميػػػػؿ ،الفصػػػػؿ الرػػػػاني

 قرار االسترماري. لالدخؿ الشامؿ وفي دعـ ا إفصاحات

بنتيجػػػة عمميػػػات الػػػربط والتحميػػػؿ   لتػػػدعيـ مػػػا توصػػػؿ إليػػػه الفصػػػؿ الرػػػاني حػػػوؿ هػػػذ  المسػػػألة،
بهدؼ التعػرؼ  تارة مف ذوي المعرفة والخبرة،استطالعية آلرا  عينة مخة دراسإجرا  تـ المنطقي، 

منهػا فػي ة االسػتفادمػدى الػدخؿ الشػامؿ و  إفصاحات إعدادمدى توافر متطمبات  آرائهـ حوؿ عمى
فػػػي تمػػػؾ ة المدرجػػػ شػػػركاتالمعوقػػػات التػػػي تواجػػػه الحػػػوؿ و ، ةالناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽعمػػػؿ ة بيئػػػ

ة المعوقػات التػي تحػوؿ دوف االسػتفاد حػوؿ أيضػاً و  ،الػدخؿ الشػامؿ إفصػاحات إعداد عند األسواؽ
  .فصاحاتاإلالمرمى مف هذ  

  فرضيات االختباراًل: أو 

 تتمحور موضوعات االستطالع األساسية حوؿ فرضيات االختبار الرانية والرالرة:

 طبقػػاً  الػػدخؿ الشػػامؿ إفصػػاحات إلعػػدادة ال تتػػوافر المتطمبػػات اللزمػػ: ةالثانيػػة الفرضػػي
 السػواؽعمػؿ ة فػي بيئػ منهػاة بشكؿ موضوعي واالسػتفادة دوليالة لممعايير المحاسبي

 ةالناشئة المالي

 السػػواؽفػػي ة المدرجػػ شػػركاتلمة إف واقػػع نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبي: ةالثالثػػة الفرضػػي
مػػف حيػػث حجمهػػا ونوعهػػا ، ةال يسػػم  لهػػا بإنتػػاج المعمومػػات اللزمػػة الناشػػئة الماليػػ

 دخؿ الشامؿال إفصاحاتلموفاع ب، ةوخصائصها النوعي
 ةالميداني ةالدراسب القياـ أثناع البحث واجهت التي الصعوبات: ثانياً 

 المختصػيف عػدد ةقمػ أهمهػا مف ،الصعوبات مف ةمجموع االستطالع إجرا  عند الباحث واجه
 فػي ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ موضػوع حػوؿ ةجيػد ةمعرفػ يممكػوف الػذيف ةالماليػ األسػواؽ مجػاؿ في
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 ألخػػػذ بعضػػػهـ مػػػ  ةشخصػػػي بمقػػػابالت القيػػػاـ عمػػػى أحيانػػػاً  ةالمقػػػدر  وعػػػدـ ،وريةالسػػػ األعمػػػاؿ بيئػػػة
 إفصػػاحات إعػػداد عمػػى األسػػواؽ هػػذ  فيهػػا تعمػػؿ التػػي ةالبيئػػ ةلقػػدر  نظػػرتهـ عػػف ةإضػػافي معمومػػات
 مػػػف الجػػػز  هػػػذا إلنجػػػاز التعػػػاوف الػػػبعض رفػػػض إلػػػى ةإضػػػاف .موضػػػوعي بشػػػكؿ الشػػػامؿ الػػػدخؿ
  .البحث

 ةالمتكػػػرر  المتابعػػة خػػالؿ فمػػ الصػػعوبات تمػػؾ لتػػػذليؿ ةمتكػػرر  تبمحػػاوال قػػاـ الباحػػث أف غيػػر
جرا  ةالالزم البيانات عمى الحصوؿ أمكف بحيث شخصي بشكؿو   . ةاإلحصائي االختبارات وا 

 ةالماليػ األسػواؽ مجػاؿ فػي المتخصصػيف مػف ةعينػ رأي معرفػة إلػى  ةالميداني ةالدراس تهدف
 الشامؿ الدخؿ إفصاحات إعداد متطمبات توفير عمى ةالناشئ ةالمالي األسواؽ عمؿ ةبيئ ةقدر  حوؿ
 . فصاحاتاإل هذ  مف ةاالستفاد متطمبات أيضاً و  موضوعي بشكؿ

 والفرضػيات ةالدراسػ أهػداؼ م  ينسجـ عممي أسموب وفؽ استبياف تصميـ تـ سبؽ ما لتحقيؽ
 ختبػػػػارال ةالالزمػػػػ ةاإلحصػػػػائي واالختبػػػػارات األسػػػػاليب اسػػػػتخداـ ذلػػػػؾ بعػػػػد ليػػػػتـ ،لهػػػػا ةالموضػػػػوع
   ةالدراس فرضيات

 البيانات جمع ومراحؿ أسالي : ثالثاً 

 تضػػمف يافاسػػتب طريػػؽ عػػف البيانػػات جمػػ  تػػـ فقػػد سػػابقاً  ورد كمػػا: البيانػػات جمػػ  أسػػاليب -1
 وفػػػؽ يافاالسػػػتب هػػػذا إعػػػداد تػػػـ حيػػػث ،ةالدراسػػػ بموضػػػوع ةالخاصػػػ سػػػئمةاأل مػػػف ةمجموعػػػ
  ةيالعمم دراساتال في عميه المتعارؼ العممي األسموب

 مػف يافاالسػتب هػذا بتحكيـ الباحث قاـ رـ ومف ،يافاالستب إعداد تـ: البيانات جم  مراحؿ -2
 فػػػػي المحكمػػػػيف مالحظػػػػات أخػػػػذ وبعػػػػد ،باإلحصػػػػا و  ،ةبالمحاسػػػػب يفمختصػػػػ أسػػػػاتذة قبػػػػؿ

 . ةالدراس ةعين عمى توزيعه وتـ نهائي بشكؿ يافاالستب إعداد تـ ،االعتبار

  فيااالستب أسئمة تحميؿ: رابعاً 
 متطمبات توافر حوؿ ةالدراس ةعين رأي أخذ مف الباحث فيمكّ  بشكؿ يافاالستب أسئمة وض  تـ
 يمػي فيمػا .ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ عمػؿ ةبيئػ في منها ةواالستفاد الشامؿ الدخؿ إفصاحات إعداد

 :االستبياف في ةالوارد سئمةاأل وض  ةكيفي توضي 

: ةالرانيػػ ةالفرضػػي محػػاور حػػوؿ اآلرا  السػػتطالع ةصصػػالمخ سػػئمةاأل ةمجموعػػ: ؿو األ القسػػـ –1
 :هما رئيسييف محوريف إلى سئمةاأل هذ  تقسم

-A الػدخؿ إفصػاحات إلعػداد ةالالزمػ المتطمبػات توافر حوؿ سئمةاأل يتضمف: ؿو األ المحور 
 ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ عمؿ ةبيئ في منها ةواالستفاد ةالدولي ةالمحاسب لمعايير طبقاً  الشامؿ
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 األوؿ المحػور أسئمة تقسيـ تـ وقد ،ةواالقتصادي ةوالرقابي ةوالتنظيمي ةالرقافي ةبالبيئ ةوالمرتبط
 :مجموعتيف إلى

 ةوالتنظيميػػ ةوالرقابيػػ ةالرقافيػػ ةبالبيئػػ ةمرتبطػػ متطمبػػات تػػوافرب ةالمتعمقػػ سػػئمةاأل ةمجموعػػ -
 عمػػػؿ ةبيئػػػ يفػػػ ةالدوليػػػ ةالمحاسػػػبي لمعػػػايير طبقػػػاً  الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات إلعػػػداد
  (9-8-7-6-5-4-3-2-1) سئمةاأل وهي. ةالناشئ ةالمالي األسواؽ

 الػػدخؿ إفصػاحات إلعػػداد ةيقتصػاداال ةالبيئػػ متطمبػات تػػوافرب ةالمتعمقػ سػػئمةاأل ةمجموعػ -
 وهػي. ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ عمػؿ ةبيئػ في ةالدولي ةالمحاسبي لمعايير طبقاً  الشامؿ

  (16-15-14-13-12-11-10) سئمةاأل

B- المعرفػػػػي بالمسػػػػتوى متعمقػػػػة متطمبػػػػات تػػػػوافر حػػػػوؿ سػػػػئمةاأل يتضػػػػمف: الرػػػػاني المحػػػػور 
 :مجموعات رالث إلى المحور هذا أسئمة تقسيـ تـ ،الشامؿ الدخؿ إفصاحات لمستخدمي

 عمػػػؿ ةبيئػػػ فػػػي المسػػػترمريف لػػػدى ةالمحاسػػبي ةالمعرفػػػ تػػػوافرب ةالمتعمقػػػ سػػػئمةاأل ةمجموعػػ -
  (20،21، 19، 18، 17) سئمةاأل وهي. ةالناشئ ةالمالي ؽاألسوا

لػػدى ة الماليػػ األسػػواؽفػػي التعامػػؿ مػػ  ة الفنيػػة تػػوافر المعرفػػب ةالمتعمقػػ سػػئمةاأل ةعػػو مجم -
، 25، 24، 23، 22) سػػػئمةاأل وهػػػي. ةالناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽعمػػػؿ ة المسػػػترمريف فػػػي بيئػػػ

26)  

الػػػدخؿ  افصػػػاحاتبة القػػػوائـ الماليػػػ تخدميمػػػدى اهتمػػػاـ مسػػػبة المتعمقػػػ سػػػئمةاأل ةمجموعػػػ -
  (31، 30، 29، 28، 27) سئمةوهي األ. ةالناشئة المالي األسواؽعمؿ ة الشامؿ في بيئ

 إلػى سػئمةتقسػـ هػذ  األ: ةالرالرػة الفرضػيلمحػاور ة المخصصػ سئمةاألة مجموعالقسـ الراني:  2-
 الباحث:ة مجموعتيف وفؽ رؤي

A- األسػػواؽة فػػي بيئػػة بيػػؽ نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبيتطبة المتعمقػػ سػػئمةاألة مجموعػػ 
، 36، 35، 34، 33، 32) سئمةوهي األ. ةالدولية لمعايير المحاسبة الناشئة المالي

37)  

B- عمؿ ة في بيئة مستوى تطور نظـ المعمومات المحاسبيبة المتعمق سئمةاألة مجموع
  (42، 41، 40، 39، 38) سئمةوهي األ. ةالناشئة المالي األسواؽ

 لمبياناتة اإلحصائية المعالجخامسًا: 

رػػـ  ،الحاسػػب اآللػػي إلػػى -بعػػد ترميزهػػا-تػػـ إدخالهػػا ، ةالدراسػػمػػف جمػػ  بيانػػات  االنتهػػا بعػػد 
ة اإلحصػػػائية برنػػػامج "الحزمػػػ اسػػػتخداـبة اإلحصػػػائيجػػػرت معالجتهػػػا وتحميمهػػػا واسػػػتخراج النتػػػائج 
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 Statistical Package for theاختصػػارًا لػػػ:  SPSSوالمعػػروؼ باسػػـ "ة لمعمػوـ االجتماعيػػ

Social Sciences،   ةالتالية اإلحصائياالختبارات والمعالجات  إلىوذلؾ بالمجو: 

عػػف عػػدد مػػرات تكػػرار كػػؿ ة تعبػػر التكػػرارات البسػػيط: ةوالنسػػب المئويػػة التكػػرارات البسػػيط -1
ر المئػػوي لعػػدد عػػف التقػػدية وتعبػػر النسػػب المئويػػ، ةمػػف القػػيـ التػػي يمكػػف أف تأخػػذها الظػػاهر ة قيمػػ

  ماة مرات تكرار ظاهر 

  المتوسط الحسابي -2

ذا ، ة: هػػػو مقيػػػاس لمػػػدى تمريػػػؿ المتوسػػػط الحاسػػػبي لمبيانػػػات الفعميػػػاالنحػػػراؼ المعيػػػاري  -3 وا 
ة تػػػدؿ القيمػػػ .ةلمصػػػفر فػػػاف جميػػػ  النتػػػائج متطابقػػػ مسػػػاويةالمعيػػػاري  االنحػػػراؼة كانػػػت قيمػػػ

عمى أف المتوسط الحسابي ال يعتبر  (ط الحسابيبالمتوسة مقارن)نحراؼ المعياري ة لالالكبير 
  ] 12ص ،2007، (دار شعاع)ة التأليؼ والترجمة لجن [ة تمرياًل دقيقًا لمبيانات الفعمي

 :ةالتالية والذي يحسب مف المعادل ،المئوي( أوالوزف النسبي ) -4

 ة عمى العبار ة العظمى لإجابة الدرج ÷ 100 ×المتوسط الحسابي             

لمفػرؽ ة اإلحصػائية الداللػة دراسػ( لOne Samples T-Test)ة واحػد لعينػةاختبػار )ت(  -5
أو الفجػػوة  ةبػػيف متوسػػط حسػػابي مقػػرر مسػػبقًا مػػ  المتوسػػط الحسػػابي ألحػػد متغيػػرات النسػػب

  ة( في المجموعInterval Or Ratio) الفاصمة

أي عنػػػد مسػػػتوى  ،ر% فػػػأكر95ة رقػػػة عنػػػد درجػػػة اإلحصػػػائيوقػػػد تػػػـ قبػػػوؿ نتػػػائج االختبػػػارات 
  فأقؿ  0.05ةمعنوي
 ةالدراس ةوعين مجتمع: سادساً 

 شػػػركات فػػػي العػػػامميف ةالماليػػػ األسػػػواؽ مجػػػاؿ فػػػي المتخصصػػػيف مػػػف ةالدراسػػػ مجتمػػػ  يتكػػػوف
 أف مػػف الػػرغـ وعمػػى أنػػه إلػػى االشػػارة مػػف بػػد ال وهنػػا .ةالسػػوري األعمػػاؿ ةبيئػػ فػػي الماليػػة الوسػػاطة

 مػ  متشػابهة السػوؽ هػذ  عمػؿ بيئػة لكػف ناشػ ، كسوؽ نفةمص غير المالية راؽو لأل دمشؽ سوؽ
 ومسػتوى والتنظيميػة والرقابيػة االقتصػادية الجوانػب حيػث مف الناشئة األسواؽ مف كرير عمؿ بيئة

 العالقػػػػة ذات الخصػػػػائص مػػػػف كريػػػػر فػػػػي ومتشػػػػابهة المحاسػػػػبية بالمعمومػػػػات المسػػػػترمريف معرفػػػػة
  .البحث بموضوع

 األعمػػػاؿ بيئػػػة فػػػي الماليػػػة الوسػػػاطة شػػػركات فػػػي العػػػامميف مػػػف 111 الدراسػػػة مجتمػػػ  يتجػػػاوز
 األسػػػواؽ بعمػػػؿ كافيػػة درايػػػة عمػػى مختمفػػػة إداريػػة مسػػػتويات فػػي ومػػػوظفيف يفمػػدير  بػػػيف) السػػورية
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 ةصػػػالح يافاسػػػتب 50 منهػػػا ،يافاسػػػتب 55 اسػػػترداد تػػػـ ،اسػػػتبياف 60 توزيػػػ  تػػػـ .(الناشػػػئة الماليػػػة
 :ةالدراس ةلعين ةالديموغرافي والخصائص االستبياف ي توز  نتائج ةالتالي الجداوؿ توض  .لمتحميؿ

 بٌياالصزج رىزيع َزبئج: (9) رلى انجذول

االصزجيبَبد 

 خانًىزع

االصزجيبَبد 

 خانُضج حانًضز د

االصزجيبَبد 

غي  

 خانُضج حانًضز د

االصزجيبَبد 

خ غي  انمبثه

 %خ انُضج يمنهزحه

االصزجيبَبد 

خ انمبثه

 %خ انُضج نهزحهيم

60 55 
91. 66% 

5 
8. 34% 

5 
8. 34% 

50 
%91. 66 

ة قائم (50)لمتحميؿ بمغت ة والقابمة المسترد يافاالستبالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف عدد قوائـ ي
 .لتحميؿ البياناتة ومقبولة كافية وهي نسبة الموزع الستبياناتامف   %66 .91ة بنسب

 فالجدوليف التالييف يوضحاف ذلؾ:ة الدراسة لعينة الديموغرافي لمخصائصة أما بالنسب

 انعهًي انًؤهم حضت خانعيُ أف اد رىزيع: (01) رلى انجذول
 العممي المؤهؿ

 
  ةالمئوي ةالنسب العدد

 %4 2 دكتورا 

 %60 33 ماجستير

 %2 1 عميا دراسات دبمـو

 %34 17  ةجامعي ةإجاز 

 % 133 50 المجموع

 حانخج  صُىاد حضت خانعيُ أف اد رىزيع: (00) ىرل انجذول
  ةالمئوي ةالنسب العدد   ةالخبر  سنوات

 %53 25 سنوات 5 مف أقؿ

 %28 14 سنوات 13 مف وأقؿ سنوات 5

 %18 9  ةسن 15 مف وأقؿ سنوات 13

 %4 2 فأكثر ةسن 15

 % 133 53 المجموع

 الػػػدكتورا  عمػػػى الحاصػػػميف ةنسػػػب بمغػػػت أنػػػه البحػػػث ةلعينػػػ ةالشخصػػػي الخصػػػائص مػػػف الحػػػظي
 ةبالنسػػػب أمػػػا .%34 ةالجامعيػػػ ةواإلجػػػاز  ،%2 العميػػػا دراسػػػاتال ودبمػػػوـ ،%60 والماجسػػػتير ،4%

 وأقؿ سنوات 5 ومف ،%50 سنوات 5 مف أقؿ ةالخبر  ذوو ةالعين أفراد ةنسب بمغتف ةالخبر  لسنوات
 ةسػػن 15و ،%18 بمغػػت ةسػػن 15 مػػف وأقػػؿ سػػنوات 11و ،%28 نسػػبتهـ بمغػػت سػػنوات 11 مػػف

 مػف يمّكػف الػذي المناسػب والعممػي العممػي بالمسػتوى ةالعينػ أفػراد تمتػ  الحػظي .%4 بمغػت فأكرر
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 ةإمكانيػػ مػػف ويزيػػد موروقيتػػه مػػف يعػػزز مػػا ،ةجيػػد بػػآرا  اإلدال  رػػـ ومػػف ،االسػػتبياف محتويػػات فهػػـ
 . التحميؿ في عميه التعويؿ

 مف خالؿ الجدوؿ التالي: ،زانهاأو و  يافاالستب أسئمةعمى ة مجاالت اإلجابيمي توضي  ل فيما
 زاَهبأوو االصزجيبٌ أصئهخ عهً خاإلجبث يجبالد: (02) رلى انجذول

 ةمجاالت اإلجاب
 (الدرجات)زاف و ال 

)أي ة يجابياإل سئمةلألة بالنسب
 البحث(ة التي تدعـ فرضي

)أي التي ة السمبي سئمةلألة بالنسب
 البحث(ة ال تدعـ فرضي

 1 5 ة موافؽ بشد

 2 4 موافؽ

 3 3 محايد

 4 2 غير موافؽ

 5 1 غير موافؽ عمى اإلطلؽ

 آراؤها المستطمعة العينة منظور مف الفرضيات اختبار: سابعاً 

 آراؤها المستطمعة العينة منظور مف ةالثاني ةالفرضي اختبار 1-

 إفصػاحات إلعػداد الالزمػة المتطمبػات تتػوفر ال أنػه منػه الرػاني الفصػؿ في بّيف قد البحث كاف
. الناشػئة الماليػة األسػواؽ بيئػة فػي موضوعي بشكؿ الدولية المحاسبة لمعايير طبقاً  الشامؿ الدخؿ
 الماليػة األسػواؽ مجػاؿ فػي المتخصصيف مف عينة آرا  استطالع تـ المرحمية النتيجة هذ  لتدعيـ
 تحميػؿ جػرى رػـ. الماليػة لػألوراؽ دمشؽ سوؽ عمؿ بيئة في المالية الوساطة شركات في العامميف
. البحػػث مػػف الرػػاني الفصػػؿ فػػي إليهػػا التوصػػؿ تػػـ التػػي النتيجػػة عمػػى دؿ الػػذي االسػػتبياف بيانػػات
 ةدراسل One Sample T Student اختبار استخداـب الباحث قاـ هذ  النتائج صحة مف لمتحقؽ
 إجابػات لدرجات الحسابي المتوسط م  مسبقاً  مقرر حسابي متوسط بيف لمفرؽ ةاإلحصائي ةالدالل
 . ةالراني ةالفرضي لمحاور ةالمخصص سئمةاأل عمى ةالعين أفراد

 ةالخاصػػ سػػئمةاأل مجموعػػات مػػف لكػػؿ One Sample T Test اختبػػار بػػاجرا  قػػاـ حيػػث
 :يمي ما وفؽ ةالراني ةبالفرضي

A- إلعػػداد ةوالالزمػػ ةوالرقابيػػ ةوالتنظيميػػ ةالرقافيػػ ةبالبيئػػ ةالمرتبطػػ المتطمبػػات تػػوافر اختبػػار 
 ةالمالي األسواؽ ةبيئ في منها ةواالستفاد ةالدولي ةالمحاسب لمعايير طبقاً  الشامؿ الدخؿ إفصاحات

  ةالناشئ

 موضػػوعيف حسػػابييف متوسػػطيف مػػ  One Sample T Test اختبػػار بػػاجرا  الباحػػث قػػاـ
 تػػػػوافرل ةبالنسػػػػب جيػػػػد ةدرجػػػػ عمػػػػى الػػػػداؿ 4 ةالقيمػػػػ ذو الحسػػػػابي المتوسػػػػط: وهمػػػػا مسػػػػبؽ بشػػػػكؿ

 . متوسط ةدرج عمى الداؿ 3 ةالقيم ذو الحسابي والمتوسط ،ةالمذكور  المتطمبات
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 متوسػػط مػػ  االختبػػار التػػالي الجػػدوؿ يوضػػ : 4 متػػهقي مفتػػرض حسػػابي متوسػػط مػػ  -
 :4 قيمته حسابي

 خمبفيتتانو خانجيئتت يزطهجتتبد نزتتىاف  One Sample T Test اخزجتتبر: (03) رلتتى انجتتذول

 4 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع انشبيم انذخم إفصبحبد إلعذاد خوان لبثي خوانزُظيًي

 المجمػػػػػػوع المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 اؼاالنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 

ة متطلبدددددددات م تبطددددددد

ة الثقافيددددددددددة بالبيئدددددددددد

 ة وال قابية والتنظيمي

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.37 3.41 53
 sig ةالمعنوي

-11.121  49 0.00 

 مدى لمعرفة ةالمخصص سئمةاأل عمى ةالعين أفراد إجابات ةرجلد الفعمي الحسابي المتوسط إف
 الػػدخؿ إفصػاحات إلعػداد ةوالالزمػػ ةوالرقابيػ ةوالتنظيميػ ةالرقافيػ ةبالبيئػػ ةالمرتبطػ المتطمبػات تػوافر

     بمػػػغ ةالناشػػػئ ةالماليػػػ األسػػػواؽ ةبيئػػػ فػػػي منهػػػا ةواالسػػػتفاد ةالدوليػػػ ةالمحاسػػػب لمعػػػايير طبقػػػاً  الشػػػامؿ
 ةالمعنويػ مسػتوى أف فتبػي   4 وقيمتػه المفتػرض الحسػابي المتوسػط مػ  ةالمقارنػ خالؿ مف ،41 .3

sig= 0.00 > 0.05، المتوسطيف بيف إحصائياً  ةدال فروؽ وجود عمى يدؿ وهذا . 

 متوسػػػط مػػػ  االختبػػػار التػػػالي الجػػػدوؿ يوضػػػ : 3 قيمتػػػه مفتػػػرض حسػػػابي متوسػػػط مػػػ -
  :3 قيمته حسابي

 خانومبفيتت خانجيئتت يزطهجتتبد نزتتىاف  One Sample T Test اخزجتتبر: (04) رلتتى انجتتذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع انشبيم انذخم إفصبحبد إلعذاد خوان لبثي خوانزُظيًي

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
ة متطلبات م تبط

ة الثقافيددددة بالبيئددد

ة والتنظيميدددددددددددددددد

 ة وال قابي

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.37 3.41 53
 sig ةالمعنوي

7.763  49 0.00 

 0.05  مػف أقؿ  sig = 0.00 ةالمعنوي مستوى أف ةمالحظ يمكف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف 
 أف عمػػػػى تػػػػدالف السػػػػابقتيف المقػػػػارنتيف إف. المتوسػػػػطيف بػػػػيف إحصػػػػائياً  ةدالػػػػ فػػػػروؽ هنػػػػاؾ أف أي

 تػػػوافر مػػػدى لمعرفػػػة ةلمخصصػػػا سػػػئمةاأل عمػػػى ةالعينػػػ أفػػػراد إجابػػػات لػػػدرجات الحسػػػابي المتوسػػػط
 الشػامؿ الػدخؿ إفصاحات إلعداد ةوالالزم ةوالرقابي ةوالتنظيمي ةالرقافي ةبالبيئ ةالمرتبط المتطمبات

 ةدرج مف أقؿ هو ةالناشئ ةالمالي األسواؽ ةبيئ في منها ةواالستفاد ةالدولي ةالمحاسب لمعايير طبقاً 
 . متوسط ةدرج مف وأكبر جيد

B- الػدخؿ إفصػاحات إلعػداد ةوالالزمػ ةيقتصػاداال ةبالبيئػ ةالمرتبطػ متطمبػاتال تػوافر اختبار 
  ةالناشئ ةالمالي األسواؽ ةبيئ في منها ةواالستفاد ةالدولي ةالمحاسب لمعايير طبقاً  الشامؿ
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 :يمي ما وفؽ One Sample T Test اختبار باجرا  الباحث قاـ أيضاً 

 :4 قيمته مسبقاً  موضوع حسابي متوسط م  -

 خيلزصتتبداال خانجيئتت يزطهجتتبد نزتتىاف  One Sample T Test اخزجتتبر: (05) رلتتى انجتتذول

 4 ًزهلي يفز ض حضبثي يزىصط يع انشبيم انذخم إفصبحبد إلعذاد

 المجمػػػػػػػوع المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
ة متطلبددددات م تبطدددد

 ة يقتصااداالة بالبيئ

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.39 3.44 53
 sig ةالمعنوي

-10.238  49 0.00 

 لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات ةلدرجػػ الفعمػػي الحسػػابي المتوسػػط بمػػغ
 طبقػاً  الشػامؿ الدخؿ إفصاحات إلعداد ةالالزم ةيقتصاداال ةبالبيئ ةالمرتبط المتطمبات توافر مدى
 خػػالؿ ومػف ، 3.44 ةالناشػئ ةالماليػ األسػواؽ ةبيئػ فػػي منهػا ةواالسػتفاد ةالدوليػ ةالمحاسػب يرلمعػاي
 sig = 0.00 < 0.05 ةالمعنويػ مسػتوى أف تبػي ف 4 قيمتػه مفتػرض حسػابي متوسػط مػ  ةالمقارنػ

 .المتوسطيف بيف إحصائيا ةدال فروؽ هناؾ أف أي

 :3 قيمته حسابي متوسط م  -
 خيلزصتبداال خانجيئت يزطهجتبد نزتىاف  One Sample T Test اخزجتبر: (06) رلتى انجتذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع انشبيم انذخم إفصبحبد إلعذاد

 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػوع المقياس
(N) 

   المتوسط
 
 

 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 

ة متطلبددددات م تبطدددد

  ةيقتصااداالة بالبيئ

 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.39 3.44 53
 sig ةالمعنوي

7.952  49 0.00 

 أنػه أي 0.05 مػف أقػؿ  sig = 0.00 ةالمعنويػ مسػتوى أف يتبػي ف السػابؽ الجػدوؿ خػالؿ مػف
 . المتوسطيف بيف إحصائياً  ةدال فروؽ توجد

 مػػدى لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات لػػدرجات الحسػػابي فالمتوسػػط إذاً 
 طبقػػػاً  الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات إلعػػػداد ةالالزمػػػ ةيقتصػػػاداال ةبالبيئػػػ ةالمرتبطػػػ المتطمبػػػات تػػػوافر

 جيػد ةدرجػ مػف أقػؿ هو ةالناشئ ةالمالي األسواؽ ةبيئ في منها ةواالستفاد ةالدولي ةالمحاسب لمعايير
  .متوسط ةدرج مف وأكبر

C- ةالناشئ ةالمالي األسواؽ ةبيئ في المستثمرٌنى لدة المحاسبٌة توافر المعرف اختبار  
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 . 4 قيمته حسابي متوسط م -    
لددادى ة المحاسددبية لمع فددا تددواف ل One Sample T Test اخزجتتبر: (07) رلتتى انجتتذول

 4 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع انًبنيخ انُبشئخ األصىاقانًضزوً يٍ في ثيئخ 

 المتوسػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 بيالحسا

 االنحػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
ة حول تواف  المع فد

ة المحاسددددددددددددددددددددددددبي

المحاسددددددبية لدددددددادى 

المسددددددتثم ين فددددددي 

 األسدددددددددواقبيئدددددددددة 

  المالية الناشئة

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.55  3.34 53
 sig ةالمعنوي

-8.556  49 0.00 

 لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد تإجابػػا ةلدرجػػ الفعمػػي الحسػػابي المتوسػػط بمػػغ
 ويوضػ  ،3.34 ةالناشػئ ةالماليػ األسواؽ ةبيئ في المستثمرٌنلدى ة المحاسبٌة المعرف توافر مدى

 المفتػرض الحسػابي والمتوسػط الفعمػي المتوسػط بػيف إحصائياً  ةدال فروؽ توجد أنه السابؽ الجدوؿ
 . sig = 0.00<0.05 ةالمعنوي مستوى ألف وذلؾ ،4 وقيمته

  3 قيمته مفترض حسابي متوسط م  -
لددادى ة المحاسددبية المع فدد تددواف ل One Sample T Test اخزجتتبر: (08) رلتتى انجتذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع انًبنيخ انُبشئخ األصىاقفي ثيئخ انًضزوً يٍ 

 المتوسػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
ة حددددول تددددواف  المع فدددد

لدددددددددددادى ة المحاسدددددددددددبي

المسدددتثم ين فدددي بيئددددة 

 المالية الناشئة األسواق

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.55  3.34 53
 sig ةالمعنوي

4.407  49 0.00 

 

 ألف الحسػابييف فالمتوسػطي بيف إحصائياً  ةدال فروؽ توجد أنه يتبي ف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 عمػى ةالعين أفراد إجابات لدرجات الحسابي المتوسط فاف بالتالي. 0.05 مف أقؿ ةالمعنوي مستوى

 األسػػواؽ ةبيئػػ فػػي المسااتثمرٌنلاادى ة المحاساابٌة المعرفاا تػػوافر مػػدى لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل
 . متوسط ةدرج مف وأكبر جيد ةدرج مف أقؿ هو ةالناشئ ةالمالي

D- لػػػػػدى المسػػػػػػترمريفة الماليػػػػػػ األسػػػػػواؽفػػػػػي التعامػػػػػػؿ مػػػػػ  ة الفنيػػػػػة ر المعرفػػػػػػتػػػػػواف اختبػػػػػار 
 ةالناشئة المالي األسواؽعمؿ ة في بيئ 

  4م  متوسط حسابي قيمته -    
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في انزعبيتم يتع خ انفُيخ نزىاف  انًع فOne Sample T Test  اخزجبر: (09) رلى انجذول

يتتع يزىصتتط حضتتبثي خ انُبشتتئخ انًبنيتت األصتتىاقخ نتتذي انًضتتزوً يٍ فتتي ثيئتتخ انًبنيتت األصتتىاق

 4يفز ض ليًزه 
 المتوسػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس

 الحسابي
 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ

 المعياري
One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
ة الفنية حول تواف  المع ف

 األسددواقفددي التعامددل مددع 

 لددادى المسددتثم ينة الماليدد

 األسددواقعمددل ة فددي بيئدد 

     ة الناشئة المالي

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.46  3.25 53
 sig ةالمعنوي

-11.652  49 0.00 

 لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات لػػدرجات الفعمػػي الحسػػابي المتوسػػط إف
 األسػػواؽة لػػدى المسػػترمريف فػػي بيئػػة الماليػػ األسػػواؽفػػي التعامػػؿ مػػ  ة الفنيػػة المعرفػػ تػػوافر مػػدى
 المتوسػط بػيف إحصػائياً  ةدالػ فػروؽ توجػد أنػه السػابؽ الجدوؿ ويوض  ، 3.25بمغ ة الناشئة المالي
 sig = 0.00 ةالمعنويػػ مسػػتوى ألف وذلػػؾ ،4 وقيمتػػه المفتػػرض الحسػػابي والمتوسػػط الفعمػػي

<0.05 . 

  3 مفترض قيمته حسابي متوسط م  -
فتي انزعبيتم يتع خ انفُيتخ نزتىاف  انًع فتOne Sample T Test  اخزجبر: (21) رلى انجذول

يتتع يزىصتتط حضتتبثي خ انُبشتتئخ انًبنيتت األصتتىاقخ نتتذي انًضتتزوً يٍ فتتي ثيئتتخ انًبنيتت األصتتىاق

 3يفز ض ليًزه 
 المجموع المقياس

(N) 
 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط

 الحسابي
 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ

 المعياري
One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
ة الفنية حول تواف  المع ف

 األسددواقمددع فددي التعامددل 

 لددادى المسددتثم ينة الماليدد

 األسددواقعمددل ة فددي بيئدد 

 ة الناشئة المالي

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.46 3.25 53
 sig ةالمعنوي

3.843  49 0.00 

 مسػتوى ألف الحسػابييف المتوسػطيف بػيف إحصػائياً  ةدالػ فػروؽ توجد أنه السابؽ الجدوؿ يوض 
 . 0.05 مف أقؿ ةالمعنوي

 ةالمخصصػ سػئمةاأل عمػى ةالعينػ أفػراد إجابػات لػدرجات الحسػابي المتوسػط فػاف ذلؾ مىع بنا 
ة لػػػدى المسػػػترمريف فػػػي بيئػػػة الماليػػػ األسػػػواؽفػػػي التعامػػػؿ مػػػ  ة الفنيػػػة المعرفػػػ تػػػوافر مػػػدى لمعرفػػػة
 . متوسط ةدرج مف وأكبر جيد ةدرج مف أقؿ هوة الناشئة المالي األسواؽ

E- األسواؽة الدخؿ الشامؿ في بيئ افصاحاتبة وائـ الماليالق هتماـ مستخدميا مدى اختبار 
 ةالناشئة المالي
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 4قيمته  مفترض م  متوسط حسابي-    
 خانًبنيت انمتىائى يضتزخذيي اهزًتبو نًتذي One Sample T Test اخزجتبر: (20) رلتى انجتذول

 4 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في انشبيم انذخم ئفصبحبدث

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
حددددول مددددادى اهتمددددام 

القددددددوائم  مسددددددتخادمي

 إفصدددددداحاتبة الماليدددددد

 الادخل الشامل

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.44 3.39  53
 sig ةالمعنوي

-9.838  49 0.00 

 

 لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات لػػدرجات الفعمػػي يالحسػػاب المتوسػػط بمػػغ
ة الناشػئة الماليػ األسػواؽة الدخؿ الشامؿ فػي بيئػ افصاحاتبة مدى اهتماـ مستخدمي القوائـ المالي

 sigة تبػي ف أف مسػتوى المعنويػ 4مػف خػالؿ مقارنتػه مػ  متوسػط حسػابي مفتػرض قيمتػه  ، 3.39

 . إحصائيًا بيف المتوسطيفة ا يدؿ عمى وجود فروؽ دالوهذ ، 0.00 < 0.05 يسبوي

 3م  متوسط حسابي مفترض قيمته  -
 خانًبنيت انمتىائى يضتزخذيي اهزًتبو ينًتذOne Sample T Test  اخزجتبر: (22) رلتى انجذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في انشبيم انذخم ئفصبحبدث

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط (N) مجموعال المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
حددددول مددددادى اهتمددددام 

القددددددوائم  مسددددددتخادمي
 إفصدددددداحاتبة الماليدددددد

 الادخل الشامل
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى   ةالحري ةدرج t ةقيم  0.44  3.39 53
 sig ةالمعنوي

6.343  49 0.00 

 ألف الحسػابييف المتوسػطيف بيف إحصائياً  ةدال روؽف توجد أنه يتبي ف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 عمػى ةالعين أفراد إجابات لدرجات الحسابي المتوسط فاف بالتالي. 0.05 مف أقؿ ةالمعنوي مستوى

الػدخؿ الشػامؿ فػي  افصػاحاتبة مدى اهتماـ مستخدمي القوائـ المالي  لمعرفة ةالمخصص سئمةاأل
 . متوسط ةدرج مف وأكبر جيد ةدرج مف أقؿ هوة الناشئة المالي األسواؽة بيئ

 One اختبػار اسػتخداـب احصػائياً  ةالرانيػ ةالفرضػي ةالمخصصػ سئمةاأل مجموعات اختبار بعد

Sample T Test إجمػالي بشػكؿ ةالرانيػ ةمفرضػيل نفسػه االختبػار اسػتخداـ تػـ ،حػدى عمػى كػؿ 
 كامػػؿ عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات لػػدرجات الفعمػػي اإلجمػػالي الحسػػابي المتوسػػط احتسػػاب تػػـ حيػػث
 متوسػطيف مػ  مقارنته تمت رـ 3.38 قيمته بمغت وقد ،ةالفرضي هذ  الختبار ةالمخصص سئمةاأل

 :التالييف الجدوليف يبي ف كما One Sample T Test اختبار وفؽ( 4 ،3) قيمتهما حسابييف
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 حضتبثي يزىصتط يتع خانوبَيت خنهف ضتي One Sample T Test اخزجتبر: (23) رلتى انجتذول

 4 ليًزه يفز ض

 المجمػػػػػػػوع المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
ة ال تتواف  المتطلبدات الالزمد

 إفصدددداحاتمددددن ة لالسددددتفااد

الادخل الشامل طبقا  للمعدايي  

ة فددي بيئددة الادوليددة المحاسدبي

ة الماليددددددد األسدددددددواقعمدددددددل 

 ة الناشئ

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.18 3.38 53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

-24.214  49 0.00 

 حضتبثي يزىصتط يتع خانوبَيت خنهف ضيOne Sample T Test  اخزجبر: (24) رلى نجذولا

 3 ليًزه يفز ض

 المجمػػػػػػػػػػوع المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
  المتطلبدددددددددددات ال تتدددددددددددواف

مدددددن ة لالسدددددتفاادة الالزمددددد

الدددادخل الشدددامل  إفصددداحات

ة طبقدددا  للمعدددايي  المحاسدددبي

عمدددددل ة فددددي بيئددددة الادوليدددد

 ة الناشئة المالي األسواق

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.18 3.38  53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

14.553  49 0.00 

 إجابػات لػدرجات اإلجمػالي الفعمػي الحسػابي المتوسػط أف يتضػ  السػابقيف الجدوليف خالؿ مف
 مػػف وأصػػغر متوسػػط ةدرجػػ مػػف أكبػػر هػػو ةالرانيػػ ةمفرضػػيل ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد
 ذلػؾ عمػى بنػا  ،0.05 مػف أصػغر هػو الجػدوليف كػؿ فػي ةالمعنويػ مسػتوى ألف وذلػؾ ،جيد ةدرج
 عمػى تػنص التػي احصػائياً  ةالرانيػ ةالفرضػي لمحتػوى الدراسػة عينة لدى قبوالً  هناؾ أف القوؿ أمكف
ة الػػػدخؿ الشػػػامؿ طبقػػػًا لممعػػػايير المحاسػػػبي إفصػػػاحات إلعػػػدادة ال تتػػػوافر المتطمبػػػات الالزمػػػ" أنػػػه

 ألف وذلػػػؾ"ة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽعمػػػؿ ة فػػػي بيئػػػ واالسػػػتفادة منهػػػا بشػػػكؿ موضػػػوعية الدوليػػػ
 الحسػابي سػطالمتو  عميهػا يػدؿ والتػي جيػد ةدرجػ إلػى يصؿ لـ اإلجمالي الفعمي الحسابي المتوسط

 . 4 ةالقيم ذو
 آراؤها المستطمعة العينة منظور مف ةالثالث ةالفرضي اختبار 2-

 األسػػواؽ بيئػػة فػػي المحاسػػبية المعمومػػات نظػػـ أف منػػه الرػػاني الفصػػؿ فػػي بػػّيف قػػد البحػػث كػػاف
 الدوليػػة المحاسػػبة لمعػػايير طبقػػاً  الشػػامؿ الػػدخؿ إفصػػاحات إعػػداد عمػػى قػػادرة غيػػر الناشػػئة الماليػػة
 تحميػؿ جػرى رػـ. الدراسػة عينػة آرا  اسػتطالع تػـ المرحميػة النتيجػة هػذ  لتػدعيـ موضػوعي، ؿبشك

 مػف لمتحقػؽ. البحػث مػف الرػاني الفصػؿ بّينهػا التػي نفسها النتيجة عمى دؿ الذي االستبياف بيانات
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 مػػف ةمجموعػػ لكػػؿ One Sample T Test اختبػػار بػػاجرا  الباحػػث قػػاـ هػػذ  النتػػائج صػػحة
 :يمي ما وفؽ ةالفرضي هذ ل ةالمخصص ةسئماأل مجموعات

A- األسػػواؽة فػػي بيئػػة الدوليػػة لمعػػايير المحاسػػبة تطبيػػؽ نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبي اختبػػار 
ة فػي بيئػة الدوليػة لمعػايير المحاسػبة تطبيػؽ نظػـ المعمومػات المحاسػبي اختبػار تػـ :ةالناشئة المالي

 وفؽ ما يمي: One Sample T Test اختبار استخداـبة الناشئة المالي األسواؽ

 4م  متوسط حسابي مفترض قيمته  -
 خصتتجيانًحب انًعهىيتتبد َظتتى نزطجيتتك One Sample T Test اخزجتتبر: (25) رلتتى انجتتذول

 4 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في خانذوني خانًحبصج نًعبيي 

 المجمػػػػػػػػػػػػػوع المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
حدددول تطبيدددق نظدددم المعلومددددات 

 األسدددواقة فدددي بيئددد، ةالمحاسددبي

 ، ةالناشددددددددددددددددددددددئة الماليدددددددددددددددددددددد

 ة الادولية لمعايي  المحاسب 

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.39 3.39  53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

-11.027  49 0.00 

 لمعرفػػة ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات جاتلػػدر  الفعمػػي الحسػػابي المتوسػػط إف
ة الناشئة المالي األسواؽة في بيئة الدولية لمعايير المحاسبة تطبيؽ نظـ المعمومات المحاسبي مدى
 والمتوسػط الفعمي المتوسط بيف إحصائياً  ةدال فروؽ توجد أنه السابؽ الجدوؿ ويوض  ،3.39بمغ 

 . sig = 0.00 <0.05 ةالمعنوي مستوى ألف لؾوذ ،4 وقيمته المفترض الحسابي

 3 قيمته مفترض حسابي متوسط م  -
 نًعبيي  خانًحبصجي نًعهىيبدا َظى نزطجيكOne Sample T Test  اخزجبر: (26) رلى انجذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في خانذوني خانًحبصج

 المجمػػػػػػػػػػػػػوع المقياس
(N) 

 لمتوسػػػػػػػػػػػػطا
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
حدول تطبيددق نظددم المعلومددات 

ة بيئدددددددد فددددددددي، ةالمحاسددددددددبي

، ةالناشددددئة الماليدددد األسددددواق

 ة الادولية لمعايي  المحاسب

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.39 3.39 53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

6.952  49 0.00 

 

 مسػتوى ألف الحسػابييف المتوسػطيف بػيف إحصػائياً  ةدالػ فػروؽ توجد أنه السابؽ الجدوؿ يوض 
 . 0.05 مف أقؿ ةالمعنوي
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 سػػػئمةاأل عمػػػى ةالعينػػػ أفػػػراد إجابػػػات لػػػدرجات الفعمػػػي الحسػػػابي المتوسػػػط أف عمػػػى يػػػدؿ وهػػػذا
ة فػػي بيئػػة الدوليػػة لمعػػايير المحاسػػبة تطبيػػؽ نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبي مػػدى لمعرفػػة ةالمخصصػػ
 . متوسط ةدرج مف وأكبر جيد ةدرج مف أصغر هوة الناشئة اليالم األسواؽ

 ةالناشئة المالي األسواؽة في بيئة نظـ المعمومات المحاسبيتطور  مستوى اختبار -2
 4م  متوسط حسابي مفترض قيمته -
 انًعهىيتتبد َظتتى رطتتىر نًضتتزىيOne Sample T Test  اخزجتتبر: (27) رلتتى انجتتذول

 4 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في خانًحبصجي

 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
حول مستوى تطو  نظم 

ة المعلومددددات المحاسددددبي

ة المالي األسواقة في بيئ

 ة الناشئ

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.45 3.32 53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةلمعنويا

-10.702  49 0.00 

 

 ةالمخصصػػػ سػػػئمةاأل عمػػػى ةالعينػػػ أفػػػراد إجابػػػات لػػػدرجات الفعمػػػي الحسػػػابي المتوسػػػط بمػػػغ لقػػػد
الجػدوؿ  .3.32ة الناشئة المالي األسواؽة في بيئة مستوى تطور نظـ المعمومات المحاسبي لمعرفة

ة توسػػػط المفتػػرض وذلػػػؾ ألف قيمػػػبػػػيف المتوسػػػط الفعمػػي والمة السػػابؽ يبػػػي ف وجػػود فػػػروؽ إحصػػائي
 . 0.05 أصغر مفة مستوى المعنوي

 3 قيمته مفترض حسابي متوسط م  -
 انًعهىيتتبد َظتتى رطتتىر نًضتتزىي One Sample T Test اخزجتتبر: (28) رلتتى انجتتذول

 3 ليًزه يفز ض حضبثي يزىصط يع خانُبشئ خانًبني األصىاق خثيئ في خانًحبصجي

 جمػػػػػػػػػػوعالم المقياس
(N) 

 المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
حدددول مسدددتوى تطدددو  

نظدددددددددم المعلومدددددددددات 

ة فدددي بيئدددة المحاسدددبي

ة الماليدددددددد األسددددددددواق

 ة الناشئ

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.45 3.32 53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

4.944  49 0.00 

 ألف الحسػابييف المتوسػطيف بيف إحصائياً  ةدال فروؽ توجد هأن يتبي ف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف
 . 0.05 مف أقؿ ةالمعنوي مستوى
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 لمعرفػة ةالمخصصػ سػئمةاأل عمػى ةالعينػ أفػراد إجابػات لػدرجات الحسػابي المتوسػط فاف بالتالي
 جيػد ةدرجػ مػف أقػؿ هػوة الناشئة المالي األسواؽة في بيئة مستوى تطور نظـ المعمومات المحاسبي

 . متوسط ةدرج مف وأكبر

 One Sample اختبػار استخداـب ةالرالر ةمفرضيل ةالمخصص سئمةاأل مجموعات اختبار بعد

T Test تػػـ حيػػث ،إجمػػالي بشػػكؿ ةالرالرػػ ةمفرضػػيل نفسػػه االختبػػار اسػػتخداـ تػػـ ،حػػدة عمػػى كػػؿ 
 ةسػػئماأل كامػػؿ عمػػى ةالعينػػ أفػػراد إجابػػات لػػدرجات الفعمػػي اإلجمػػالي الحسػػابي المتوسػػط احتسػػاب

 متوسػػػػطيف مػػػػ  مقارنتػػػه تمػػػػت رػػػػـ 3.35 قيمتػػػه بمغػػػػت وقػػػػد ،ةالفرضػػػي هػػػػذ  الختبػػػػار ةالمخصصػػػ
 :التالييف الجدوليف يبي ف كما One Sample T Test اختبار وفؽ( 4 ،3) قيمتهما حسابييف
 حضتبثي يزىصتط يتع خانوبنوت خنهف ضتيOne Sample T Test  اخزجتبر: (29) رلتى انجتذول

 4 ليًزه يفز ض
 

 المتوسػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 4 
إف واقػػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػػات 

فػػي ة المدرجػػ شػػركاتلمة المحاسػػبي
ال يسػػم  ة الناشػػئة الماليػػ السػواؽ

مػف ، ةلها بإنتاج المعمومات اللزم
حيػث حجمهػا ونوعهػا وخصائصػها 

الػدخؿ  إفصػاحاتلموفػاع ب، ةالنوعي
 . الشامؿ

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.27  3.35 53
   ةالحري

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى
 sig ةالمعنوي

-16.710  49 0.00 

 

 

 حضتبثي يزىصتط يتع خانوبنوت خنهف ضتي One Sample T Test اخزجتبر: (31) رلتى انجتذول

 3 ليًزه يفز ض

 المتوسػػػػػػػػػػػػط (N) المجموع المقياس
 الحسابي

 االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ
 المعياري

One- Sample T-Tests 

Test Value= 3 
إف واقػػػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػػػـ المعمومػػػػػػػػػػػات 

فػػي ة المدرجػػ شػػركاتلمة المحاسػػبي
ال يسػػم  ة الناشػػئة الماليػػ السػواؽ

مػف ، ةلها بإنتاج المعمومات اللزم
حيػث حجمهػا ونوعهػا وخصائصػها 

الػدخؿ  إفصػاحاتلموفػاع ب، ةالنوعي
 . الشامؿ

 ةدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ t ةقيم  0.27 3.35  53
   ةالحري

 ىمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو 
 sig ةالمعنوي

9.050  49 0.00 

 

 إجابػات لػدرجات اإلجمػالي الفعمػي الحسػابي المتوسػط أف يتضػ  السػابقيف الجدوليف خالؿ مف
 مػػف وأصػػغر متوسػػط ةدرجػػ مػػف أكبػػر هػػو الرالرػػة ةمفرضػػيل ةالمخصصػػ سػػئمةاأل عمػػى ةالعينػػ أفػػراد
 بنا  ،0.05 مف أصغر هو فالسابقي الجدوليف مف كؿ في ةالمعنوي مستوى ألف وذلؾ ،جيد ةدرج



119 

 

 عمػى تػنص التػيو  احصػائياً  ةالرالرػ ةالفرضػي محتػوى أيدت الدراسة عينة أف القوؿ أمكف ذلؾ عمى
ال ة الناشػػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػي ة المدرجػػ شػػركاتلمة إف واقػػ  نظػػـ المعمومػػات المحاسػػػبي" يمػػي مػػا

لموفػػػا  ، ةا النوعيػػػمػػػف حيػػػث حجمهػػػا ونوعهػػػا وخصائصػػػه ةيسػػػم  لهػػػا بانتػػػاج المعمومػػػات الالزمػػػ
 ةدرجػػ إلػػى يصػػؿ لػػـ اإلجمػػالي الفعمػػي الحسػػابي المتوسػػط ألف وذلػػؾ". الػػدخؿ الشػػامؿ افصػػاحاتب

 . 4 ةالقيم ذو الحسابي المتوسط عميها يدؿ والتي جيد
  



121 

 

 النتائب والتوصيات
 

 النتائب: أوالً 

إجػػػرا  اختبػػػارات كمػػػا ظهػػػر فػػػي الفصػػػؿ الرػػػاني، وبعػػػد التحميػػػؿ المنطقػػػي  عمميػػػاتبعػػػد إجػػػرا  
فصػػاحات الػػدخؿ الشػػامؿ فػػي األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة، وبعػػد اسػػتطالع آرا  التحقػػؽ مػػف منفعػػة إ

 عينة الدراسة حوؿ محتوى فرضيات البحث الرانية والرالرة، تبّيف ما يمي:
 

 اختبػار إجرا  تـ: الناشئة ةالمالي األسواؽ في الشامؿ الدخؿ إفصاحات مف المنفعة اختبار 1-
 دوؿ رػالث مػف شػركة 35 لػػػػػ فعميػة بيانػات جم  طريؽ عف الشامؿ الدخؿ إفصاحات مف لممنفعة
 الماليػة شػركاتلم السػنوي الشػامؿ الػدخؿ بػيف االرتبػاط مػدى لمعرفة التشيؾ األردف، الصيف، وهي
 السػوقي والسػعر السػنوي السػوقي دالعائػ وبػيف الػرالث، الناشػئة الماليػة األسػواؽ لدوؿ المالية وغير

 وأيضاً . الدراسة فترة خالؿ بيرسوف االرتباط معامؿ اختبار باستخداـ شركاتال تمؾ ألسهـ السنوي
 مف البحث لعينة بالنسبة السوقي السهـ وعائد السوقي السهـ سعر عمى الشامؿ الدخؿ أرر معرفة

 تحميػػػػؿ اختبػػػػار باسػػػػتخداـ الػػػػرالث اشػػػػئةالن الماليػػػػة األسػػػػواؽ فػػػػي الماليػػػػة وغيػػػػر الماليػػػػة شػػػػركاتال
 : التالية النتائج إلى التوصؿ تـ. البسيط الخطي االنحدار

A- كػػؿ وبػػيف( المسػػتقؿ المتغيػػر) الشػػامؿ الػػدخؿ بػػيف احصػػائياً  دالػػة ارتبػػاط عالقػػة توجػػد ال 
 ينػةع إلػى تنتمػي التػي الماليػة شػركاتال ألسػهـ( التابعػة المتغيرات) السوقي والسعر السوقي العائد
  الناشئة المالية األسواؽ مف الدراسة

B- السػػوقي العائػػد مػػف كػػؿ وبػػيف الشػػامؿ الػػدخؿ بػػيف احصػػائياً  دالػػة ارتبػػاط عالقػػة توجػػد ال 
 الماليػػػة األسػػػواؽ مػػػف الدراسػػػة لعينػػػة تنتمػػػي التػػػي الماليػػػة غيػػػر شػػػركاتال ألسػػػهـ السػػػوقي والسػػػعر
  الناشئة

-C عمػى الشػامؿ لمػدخؿ أرػر هنػاؾ أف تبػَيف سػيطالب الخطػي االنحػدار تحميؿ اختبار باستخداـ 
 األسػواؽ فػي المالية وغير المالية شركاتال مف البحث عينة ألسهـ السوقي والعائد السوقي السعر
 إحصائياً  داؿ غير التأرير هذا لكف الناشئة، المالية

 تـ التي النتائج م  إحصائياً  إليها التوصؿ تـ التي النتائج ربط خالؿ ومف سبؽ، ما عمى بنا 
 عمػػى وتأريرهػػا الناشػػئة الماليػػة األسػػواؽ لخصوصػػيات المنطقػػي التحميػػؿ خػػالؿ مػػف إليهػػا التوصػػؿ
 الفرضػػية قبػػوؿ تػـ. الناشػػئة الماليػػة األسػواؽ عمػػؿ بيئػػة فػي الشػػامؿ الػػدخؿ إفصػاحات مػػف المنفعػة
 usefulتقػػػػدـ معمومػػػػات نافعػػػػة  الأف إفصػػػػاحات الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ  عمػػػػى تػػػػنص التػػػػي األولػػػػى

information  الناشئة. المالية  األسواؽلممسترمريف في 
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 عمػػػؿ بيئػػة فػػػي منهػػا واالسػػػتفادة الشػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػاحات إعػػػداد متطمبػػات تػػػوافر اختبػػار 2-
  :الناشئة المالية األسواؽ

 إفصػػاحات إلعػػداد الالزمػػة المتطمبػػات تتػػوفر ال أنػػه البحػػث مػػف الرػػاني الفصػػؿ بػػّيف أف بعػػد 
 بشػػػكؿ الناشػػػئة الماليػػػة األسػػػواؽ عمػػػؿ بيئػػػة فػػػي الدوليػػػة المحاسػػػبة لمعػػػايير طبقػػػاً  الشػػػامؿ الػػػدخؿ

 الرانيػػػة الفرضػػػيتيف محتػػػوى حػػػوؿ الدراسػػػة عينػػػة آلرا  اسػػػتطالعية دراسػػػة إجػػػرا  تػػػـ موضػػػوعي،
 توصػػؿ االسػػتبياف بيانػػات تحميػػؿ وبعػػد الالزمػػة، البيانػػات لجمػػ  اسػػتبياف باسػػتخداـ وذلػػؾ والرالرػػة،
 :يمي ما إلى الباحث

-A ال تتػػػػػوافر المتطمبػػػػػات الالزمػػػػػة إلعػػػػػداد " أنػػػػػه عمػػػػػى تػػػػػنص التػػػػػي الرانيػػػػػة الفرضػػػػػية قبػػػػػوؿ
إفصاحات الدخؿ الشػامؿ طبقػًا لممعػايير المحاسػبية الدوليػة بشػكؿ موضػوعي واالسػتفادة منهػا فػي 

متطمبات إعداد إفصاحات الدخؿ الشػامؿ التاليػة  لكوف وذلؾ ،"بيئة عمؿ األسواؽ المالية الناشئة 
متطمبػػػػػات تػػػػػوافر المعرفػػػػػة  االقتصػػػػػادية، البيئػػػػػة والرقابيػػػػػة، والتنظيميػػػػػة الرقافيػػػػػة البيئػػػػػة متطمبػػػػػات)

الماليػػػػػة لػػػػػدى  األسػػػػػواؽ، تػػػػػوافر المعرفػػػػػة الفنيػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػ  المسػػػػػترمريفالمحاسػػػػػبية لػػػػػدى 
 بالشػػػكؿ متاحػػة غيػػر( المسػػترمريف، اهتمػػاـ مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػة بافصػػػاحات الػػدخؿ الشػػامؿ

. جيػدة مػف أقػؿ درجػة عمػى الناشػئة المالية األسواؽ بيئة في توافرها مدى حاز أنه خاصة. الكافي
 واالسػتفادة بموضػوعية الشػامؿ الدخؿ إفصاحات إلعداد الالزمة اإلجمالية المتطمبات أف يعني ما
 هػذ  إف. جيػدة مػف أقػؿ بدرجة ولكف الناشئة المالية األسواؽ بيئة في متوافرة اإلفصاحات هذ  مف

 . موضوعي بشكؿ منها واالستفادة اإلفصاحات تمؾ إلعداد كافية غير الدرجة

-B شػػػركاتواقػػػ  نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبية لم" أف عمػػػى تػػػنص التػػػي الرالرػػػة الفرضػػػية قبػػػوؿ 
المدرجػػة فػػي األسػػواؽ الماليػػة الناشػػئة ال يسػػم  لهػػا بانتػػاج المعمومػػات الالزمػػة مػػف حيػػث حجمهػػا 

، لكػػػػوف أنظمػػػػة المعمومػػػػات "بافصػػػػاحات الػػػػدخؿ الشػػػػامؿ ونوعهػػػػا وخصائصػػػػها النوعيػػػػة، لموفػػػػا 
المحاسبية في هذ  األسواؽ ليست قادرة عمومًا عمػى إعػداد إفصػاحات الػدخؿ الشػامؿ، وقػد أيػدت 

نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية لمعػػايير المحاسػػبة  تطبيػػؽ درجػػة نالػػت آرا  عينػػة الدراسػػة ذلػػؾ، حيػػث
تطػػػور نظػػػـ  مسػػػتوى بمػػػغ كػػػذلؾ. أقػػػؿ مػػػف جيػػػدةجػػػة الماليػػػة الناشػػػئة در  األسػػػواؽالدوليػػػة فػػػي بيئػػػة 

 خػالؿ ومػف تبػي ف كمػا. جيػدة مف أقؿ درجةالمالية الناشئة  األسواؽالمعمومات المحاسبية في بيئة 
المعمومػات المحاسػبية  المحاسػبية المعمومات نظـ قدرة درجة أف One Sample T Test اختبار

مػػى إنتػػاج المعمومػػات الالزمػػة لموفػػا  بافصػػاحات الماليػػة الناشػػئة ع األسػػواؽالمدرجػػة فػػي  شػػركاتلم
 ما يعني في النهاية صحة الفرضية. أقؿ مف جيدةالدخؿ الشامؿ هي درجة 
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مػػ  التحميػػػؿ  اإلحصػػائيةربػػط النتػػائج التػػػي تػػـ التوصػػؿ إليهػػػا مػػف خػػالؿ االختبػػػارات  بعػػد -3
لمنفعػػػة مػػػف ر هػػػذ  الخصوصػػػيات عمػػػى االماليػػػة الناشػػػئة، وتػػػأري األسػػػواؽ لخصوصػػػياتالمنطقػػػي 

 الناشػئة األسػواؽ فػي الشػامؿ الػدخؿ إفصػاحات أف إلػى البحػث توصػؿفصاحات الدخؿ الشػامؿ. إ
 الماليػػة األسػػواؽ مػػ  مقارنػػة ،المطمػػوب بالشػػكؿ المعمومػػات إلػػى المسػػتخدميف احتياجػػات تمبػػي ال

 اتاحتياجػ عمػى بػدورها تػنعكس التػي الناشػئة الماليػة األسػواؽ لخصوصػيات نظراً  وذلؾ .المتطورة
 :أف عمى النتائج دلت حيث. المعمومات إلى المستخدميف

-A األسػػواؽ فػػي لممسػػتخدميف المرجػػوة المنػػاف  تقػػدـ أف يمكنهػػا ال الشػػامؿ الػػدخؿ فصػػاحاتإ 
 الناشئة المالية

-B غيػػر آنفػػا، المػػذكورة وغيرهػػا والرقافيػػة القانونيػػة الشػػامؿ الػػدخؿ إفصػػاحات إعػػداد متطمبػػات 
 األسػػواؽ فػػي فصػػاحاتاإل هػػذ  مػػف االسػػتفادة يتعػػذر وبالتػػالي لمطمػػوب،ا الكػػافي بالشػػكؿ متػػوافرة
   الناشئة
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 التوصيات :ثانياً 
 

 :يمي بما الباحث يوصي البحث إليها توصؿ التي النتائج ضو  في

 وذلػػؾ الناشػئة، الماليػة األسػواؽ بيئػػة فػي النشػط السػوؽ ظػػروؼ تػوفير عمػى العمػؿ ضػرورة 1-
 األسػواؽب واإلفصػاح المعمنػة األسػعار خصوصػاً  ممكنػة درجػة ألقصػى وااللتزامػات األصوؿ لكافة
 .المالئمػة التقيػيـ قػرارات التخػاذ الضػرورية المعمومات كافة إظهار م  العمميات وتكرار حجـ عف
 اآلخػر الشػامؿ الػدخؿ بنػود فػي والمسػجمة العادلػة القيمػة فػي التغيػرات يػاسق إلى سيؤدي ذلؾ ألف

 :يمي ما طريؽ عف يتحقؽ ذلؾ أف الباحث ويرى ،دقيؽ بشكؿ

 تتضػمف السػوؽ عػف عامػة معمومػات نشػر خػالؿ مػف السػوؽ فػي واإلفصػاح الشفافية تعزيز -
. السػوؽ فػي المتاحػة ةاالسػترماري والفػرص األسػعار ومؤشػرات السوؽ تداوالت حجـ عف معمومات
 المسػػترمريف يعػػر ؼ أف شػأنه مػػف االنترنػت شػػبكة عمػى الشػػركات بيانػات نشػػر فػاف لػػذلؾ باإلضػافة

 الخاصػة المعمومػات لنشػر عالمية شركات م  االتفاؽ أف كما السوؽ، في المدرجة الشركات عمى
  السوؽ في المسترمريف عدد زيادة إلى يؤدي أف يمكف بالتداوؿ

 االسػػػترمارية والفػػػرص االسػػػترمار أهميػػػة حػػػوؿ المسػػػترمريف لػػػدى االسػػػترماري يالػػػوع تعميػػػؽ -
 المالية األوراؽ سوؽ في المتوفرة

 االسػػػترمارات زيػػػادة دوف تحػػػوؿ التػػػي العوائػػػؽ إزالػػػة خػػػالؿ مػػػف األجنبػػػي االسػػػترمار تشػػػجي  -
 المباشرة غير األجنبية

 التداوؿ أنظمة ننةمك خالؿ مف المالية األوراؽ سوؽ في التداوؿ عممية تسهيؿ -

 القػػوانيف خػػالؿ مػػف الماليػػة األوراؽ سػػوؽ فػػي نفسػػها إدراج عمػػى المحميػػة الشػػركات تشػػجي  -
 الصمة ذات والتشريعات

 الناشئة المالية األسواؽ في المدرجة والشركات المسترمريف زيادة إلى تهدؼ السابقة اإلجرا ات إف
     .نشطاً  وجعمه السوؽ عمؽ زيادة لغرض

 الدوليػػػة المحاسػػػبة معػػػايير مجمػػػس إصػػػدارات أحػػػدث عمػػػى شػػػركاتال فػػػي العػػػامميف إطػػػالع 2-
IASB المتحػػدة الواليػػات فػػي الماليػػة المحاسػػبة معػػايير ومجمػػس الدوليػػة التقيػػيـ معػػايير ومجمػػس 
  ومبادئه التقييـ بأساسيات المتعمقة FASB  األمريكية

 مػف وذلػؾ الناشػئة الماليػة األسػواؽ بيئػة فػي االسػترمارية القرارات نوعية تطوير عمى العمؿ 3-
 :التالية اإلجرا ات خالؿ
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 -A ،فالمسػػترمر بحاجػػة نشػػر الرقافػػة والػػوعي االسػػترماري بالتعامػػؿ مػػ  سػػوؽ األوراؽ الماليػػة
لمعرفػػة قدرتػػه عمػػي تحمػػؿ المخػػاطر، وتحديػػد أهدافػػه االسػػترمارية بشػػكؿ واضػػ  وعقالنػػي 

االسػترماري يتحقػؽ مػف خػالؿ التعػاوف مػ  الػوعي واختيار األداة االسترمارية بحكمة. إف 
وسائؿ اإلعالـ لتوجيه عمميات نشػر المعرفػة والتوعيػة االسػترمارية إلػى كافػة المسػترمريف 

 الحالييف والمحتمميف 
 -B مكافحة األنشطة غير القانونية الضارة بالمسترمريف كالوسطا  غير المرخص لهـ 
-C ماليػة مػف قبػؿ الهيئػات المشػرفة عمػى  تطوير اإلعالـ المالي: مف خالؿ تأسػيس صػحؼ

المدرجػة فػي  شػركاتالمالية الناشئة، تنشر هػذ  الصػحؼ معمومػات ماليػة عػف ال األسواؽ
ويقوـ المحممػوف المػاليوف المختصػوف بنشػر أبحػارهـ الخاصػة عػف الواقػ  المػالي  األسواؽ

وذلػػؾ بهػػدؼ المدرجػػة وتنبػػؤاتهـ المسػػتقبمية وعػػف أهميػػة المعمومػػات المحاسػػبية،  شػػركاتلم
تطػػػوير المعرفػػػة المحاسػػػبية لػػػدى المسػػػترمريف ألهميػػػة المعمومػػػات المحاسػػػبية وخصوصػػػًا 

 أهمية إفصاحات الدخؿ الشامؿ 
-D  ف مػػػف أهػػػـ هػػػذ  الماليػػػة الناشػػػئة: إ األسػػػواؽتطػػػوير التشػػػري  واإلشػػػراؼ والمراقبػػػة عمػػػى

 اسػػبة الدوليػػةبتطبيػػؽ معػػايير المح األسػػواؽالمدرجػػة فػػي هػػذ   شػػركاتاإلجػػرا ات إلػػزاـ ال
بهػذ  المعػايير. إف الهػدؼ مػف ذلػؾ هػو زرع رقػة  شػركاتوالعمؿ عمى مراقبة التزاـ تمؾ ال

لدى مستخدمي القوائـ المالية وخصوصًا المسترمريف بأف تمػؾ القػوائـ يػتـ إعػدادها بشػكؿ 
 سميـ ينسجـ م  معايير ذات مصداقية جيدة كمعايير المحاسبة الدولية 

-E معمومات ووصولها بصورة سريعة وكاممة وصحيحة لممسترمريف تحقيؽ الشفافية لم 
-F  الماليػة  األسػواؽالقياـ بدراسات شاممة عف النزعات السموكية لدى المسترمريف األفػراد فػي

الناشػئة واألسػباب الكامنػػة ورا  ارتفػاع نسػبة هػػذ  النزعػات مقارنػة مػػ  المسػترمريف األفػػراد 
 الحد منها المالية المتطورة، وسبؿ األسواؽفي 

العمؿ عمى تطوير نظـ المعمومات المحاسبية بما يسهـ باعداد إفصاحات الدخؿ الشػامؿ  4-
 بشكؿ موضوعي، وذلؾ مف خالؿ اإلجرا ات التالية:

-A راقبة تطبيؽ التشريعات ذات الصمةتطوير مهنة المحاسبة ومستوى م  
-B خػػػالؿ نشػػػر دراسػػػات مػػػف    المػػػالي نحػػػو أهميػػػة الػػػدخؿ الشػػػامؿتطػػػوير رقافػػػة المجتمػػػ

 إفصاحات الدخؿ الشامؿمحمية ومترجمة عف أهمية 
-C ظػػػػـ تطػػػػوير المسػػػػتوى العػػػػاـ لمتعمػػػػيـ وجػػػػودة التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي بمػػػػا يخػػػػدـ تطػػػػوير ن

  المعمومات المحاسبية بشكؿ عاـ
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-D  ومعالجتهػػا البيانػػات إدخػػاؿ فػػيتطػػوير نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية تقنيػػًا بمػػا يسػػاعد 
عػػداد  بالدقػػة فيهػػا والتغيػػرات العادلػػة لمقيمػػة الػػدوري التقيػػيـ نتػػائج تغطػػي التػػي التقػػارير وا 
 المطموبة والسرعة

 -Eالماليػة الناشػئة عمميػًا وعمميػػًا  األسػواؽالمدرجػة فػي  شػركاتتطػوير الكػوادر العاممػة بال
مف حيث التعامػؿ بشػكؿ جيػد مػ  المعػايير المحاسػبية الدوليػة الحديرػة الخاصػة بالقيمػة 

عداد إفصاحات الدخؿ الشػامؿدلة و العا ، مػف خػالؿ ورش عمػؿ ونػدوات عمميػة تتنػاوؿ ا 
مفهوـ القيمة العادلة وآخر التطورات حوؿ المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بتطبيػؽ 

مػػف تبػػادؿ الخبػػرات بػػيف دوؿ األسػػواؽ القيمػػة العادلػػة. كمػػا يػػرى الباحػػث أف االسػػتفادة 
يعطػػػي نتػػػائج إيجابيػػػة أف ة العادلػػػة مػػػف شػػػأنه الماليػػػة الناشػػػئة فػػػي مجػػػاؿ تطبيػػػؽ القيمػػػ

تطػػوير الكػػوادر العاممػػة فػػي نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبية فػػي بيئػػة األسػػػواؽ بخصػػوص 
عداد إفصاحات الدخؿ الشامؿالمالية الناشئة فيما يتعمؽ بتطبيؽ القيمة العادلة   وا 
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 انً اجع

  ةالعربي المراجع

 :الكت 
، ةالقػػاهر  ،والنشػػرة نػػاس لمطباعػػة شػػرك، ةوالمعػػايير المحاسػػبي ةالمحاسػػبة نظريػػ ،2005 ،أبػػو طالػػب يحيػػى-1

 . مصر

دار تحميػػؿ و )ة راؽ الماليػػو االسػػتثمار بػػال  ،2004، ةسػػالـ أسػػام ،التميمػػي أرشػػد فػػؤاد-2 لمنشػػر ة دار المسػػير ، (ةا 
 . األردف، عماف، والتوزي 

 . األردف ،عماف ،شردار وائؿ لمن ،يقتصاداالطرؽ القياس  ،2002 ،أموري هادي كاظـ الحسناوي -3

 ، األكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارؾ.نظرية المحاسبة، 2007الحيالي، وليد ناجي،  -4
 . حمب، الضاد دار، -ة البورص-ة المالي السواؽ ،2002، نضاؿ، الشعار -5
 .سورٌا دمشق، جامعة مطبعة المحاسبٌة، المعلومات نظم علً، ٌوسف تٌسٌر، المصري -6

 المعارؼ، اإلسكندرية، مصر.  شركة، الوراؽ المالية وأسواؽ رأس الماؿ، 1997ي، منير، الهند -7

ة لمطباعػػة الجامعيػػ الػػدار، ةالماليػػ راؽو ال ة بورصػػ إلػػى المسػػتثمر دليػػؿ ،2000، العػػاؿ عبػػد حمػػاد طػػارؽ -8
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 الملحؽ

 (هان)االستبة الميدانية الدراس
 

 دمشؽ ة جامع

 االقتصاد ة كمي

 ة قسـ المحاسب

 استبياف

 

 المحتـر. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .األستاذ/

 :ة يبطة تحي

ة مػػدى تمبيػػ] بعنػػوافدمشػػؽ ة االقتصػػاد بجامعػػة فػػي كميػػة فػػي المحاسػػب الػػدكتورا  أطروحػػةألغػػراض اسػػتكماؿ 
ة دراسػػ -ة الناشػػئة الماليػػ السػػواؽفػػي  المعمومػػات إلػػىالػػدخؿ الشػػامؿ الحتياجػػات المسػػتخدميف  إفصػػاحات

فيهػا نظػرًا ة الوارد سئمةعمى األة هذ  بيف أيادي حضرتكـ راجيف التفضؿ باإلجاب يافاالستبة نض  استمار  [ةتحميمي
 . ةرأيكـ السديد بما تممكونه مف عمـ وخبر ة ألهمي

هذيف فيكـ فيما يخص ة والمعهودة الدقيقة آرائكـ العممية فيها معرف يحاوؿ الباحث قسميففي  سئمةصممت األ
 تي:باآلة والمتمرم القسميف

 طبقػػاً  الػػدخؿ الشػػامؿ إفصػػاحاتإلعػػداد ة تػػوافر المتطمبػػات اللزمػػب  ةالخاصػػ سػػئمةال ةمجموعػػؿ: والقسػػـ ال -1
  ةالناشئة المالي السواؽعمؿ ة منها في بيئة بشكؿ موضوعي واالستفادة الدولية لممعايير المحاسبي

 محوريف: إلىهذا القسـ  أسئمةتقسـ 

-A طبقػػػاً  الشػػػامؿ الػػػدخؿ إفصػػػاحات إلعػػػداد ةالالزمػػػ المتطمبػػػات فرتػػػو  حػػػوؿ سػػػئمةاأل يتضػػػمف: ؿو األ المحػػػور 
 ةالرقافيػػ ةبالبيئػػ ةوالمرتبطػػ ةالناشػػئ ةالماليػػ األسػػواؽ عمػػؿ ةبيئػػ افيػػ هػػامن ةواالسػػتفاد ةالدوليػػ ةالمحاسػػب لمعػايير
 :مجموعتيف إلى المحور هذا أسئمة تقسيـ تـ وقد ،ةواالقتصادي ةوالرقابي ةوالتنظيمي

 ةوالتنظيميػ ةوالرقابيػ ةالرقافيػ ةبالبيئػ ةمرتبطػ متطمبات توافرب ةالمتعمق سئمةاأل ةمجموع: لىو األ ةالمجموع -
 ةالماليػػػ األسػػػواؽ عمػػػؿ ةبيئػػػ فػػػي ةالدوليػػػ ةالمحاسػػػبي لمعػػػايير طبقػػػاً  الشػػػامؿ الػػػدخؿ فصػػػاحاتإ إلعػػػداد
 .  (9-8-7-6-5-4-3-2-1) سئمةاأل وهي. ةالناشئ

 الػدخؿ إفصػاحات إلعػداد ةاالقتصػادي ةالبيئ متطمبات توافرب ةالمتعمق سئمةاأل ةمجموع: ةالراني ةالمجموع -
-11-10) سػئمةاأل وهػي. ةالناشػئ ةالمالي األسواؽ عمؿ ةبيئ في ةليالدو  ةالمحاسبي لمعايير طبقاً  الشامؿ

12-13-14-15-16)  . 
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 -Bإفصػػػاحات لمسػػػتخدمي المعرفػػػي بالمسػػػتوى ةمرتبطػػػ متطمبػػػات فرتػػػو  حػػػوؿ سػػػئمةاأل يتضػػػمف: الرػػػاني المحػػػور 
 :مجموعات رالث إلى المحور هذا أسئمة تقسيـ تـ ،الشامؿ الدخؿ

 عمػػؿ ةبيئػػ فػػي المسػػترمريف لػػدى ةالمحاسػػبي ةالمعرفػػ تػػوافرب ةالمتعمقػػ ئمةسػػاأل ةمجموعػػ: لػػىو األ ةالمجموعػػ -
 . (21، 20، 19، 18، 17) سئمةاأل وهي. ةالناشئ ةالمالي األسواؽ

لػػدى ة الماليػػ األسػػواؽفػػي التعامػػؿ مػػ  ة الفنيػػة تػػوافر المعرفػػب ةالمتعمقػػ سػػئمةاأل ةمجموعػػ: ةالرانيػػ ةالمجموعػػ -
  .(26، 25، 24، 23، 22) سئمةاأل وهي. ةالناشئة المالي األسواؽعمؿ ة المسترمريف في بيئ

الػػػدخؿ  افصػػػاحاتبة القػػػوائـ الماليػػػ مػػػدى اهتمػػػاـ مسػػػتخدميبة المتعمقػػػ سػػػئمةاأل ةمجموعػػػ: ةالرالرػػػة المجموعػػػ -
 . (31، 30، 29، 28، 27) سئمةوهي األ. ةالناشئة المالي األسواؽعمؿ ة الشامؿ في بيئ

مجمػػوعتيف وفػػؽ  إلػػى سػػئمةتقسػػـ هػػذ  ال: ةالثالثػػة مفرضػػيلة المخصصػػ ةسػػئمالة القسػػـ الثػػاني: مجموعػػ -2
 الباحث:ة رؤي

-A ة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽة فػػػي بيئػػػة تطبيػػػؽ نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبيبة المتعمقػػػ سػػػئمةاألة مجموعػػػ
 . (37، 36، 35، 34، 33، 32) سئمةوهي األ. ةالدولية لمعايير المحاسب

B- ة الماليػػ األسػػواؽعمػػؿ ة فػػي بيئػػة مسػػتوى تطػػور نظػػـ المعمومػػات المحاسػػبيبة المتعمقػػ سػػئمةاألة مجموعػػ
 . (42، 41، 40، 39، 38) سئمةوهي األ. ةالناشئ

 ة يالساساًل: التعريؼ بالمصطمحات أو 

 ةكاف عف الناجـ ،ةمعين ةزمني ةفتر  خالؿ لممشروع( األصوؿ صافي) ةالممكي حقوؽ في التغّير: الدخؿ الشامؿ
 بالمالكيف ةالخاص غير مصادر مف حدرت التي والظروؼ األحداثو  العمميات

 High ةالمرتفعػػ بالعوائػد ةعػاد تشػترؾ ةالناميػػ البمػداف فػي ةموجػود أسػػواؽة مجموعػ: ةالناشػئة الماليػ األسػواؽ

Returns، ةالمتقدم ةالمالي األسواؽ في لممسترمريف ةبالنسب منافعها بتنوع وتتميز ،هاأسعار ب ةمرتفع تقمبات  

ة وراغبػػة بػػه بػػيف أطػػراؼ مطمعػػ لتػػزاـاالة تسػػوي أواألصػػؿ بػػه, ة المبمػػغ الػػذي مػػف الممكػػف مبادلػػ: ةالعادلػػة القيمػػ
 . بالتعامؿ عمى أساس تجاري

 ةثانيًا: المعمومات الشخصي

 : ةالمؤهالت العممي-1

 ة جامعية إجاز               دبمـو دراسات عميا              ماجستير             دكتورا 

 
 : ةالخبر سنوات -2

 

  سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من أكثر                                  سنوات 5 من أقل

 

  ةسن 15 من أكثر                                 سنة 15 من وأقل سنوات 10 من أكثر
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 : ةاآلتٌ سئلةاأل من لكل مناسبا   تراه الذي االختٌار أمام(        )  ةشارإ وضع ٌرجى: ثالثا  
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فر المتطمبات اللزمة إلعداد إفصاحات الػدخؿ الشػامؿ طبقػًا لممعػايير المحاسػبية الدوليػة مدى تو  القسـ الوؿ:
 المالية الناشئة السواؽبشكؿ موضوعي واالستفادة منها في بيئة عمؿ 

-A لممعايير المحاسبية الدولية واالستفادة منها إلعداد إفصاحات الدخؿ الشامؿ طبقاً ة فر المتطمبات اللزممدى تو 

 ة واالقتصادية والرقابية والتنظيمية الثقافية بالبيئة والمرتبطة الناشئة المالي السواؽعمؿ ة في بيئ

 ة والرقابية والتنظيمية الثقافية بالبيئة متطمبات مرتبط 1-

جػز  ة شػئالنا األسػواؽعمػؿ ة المجتم  المالي في بيئة تعتبر رقاف  (1
 ة المالي األسواؽمف مناٍخ مالئـٍ لالسترمار في 

     

المجتمػ  المػالي ة ال تنظػر رقافػة الناشػئة الماليػ األسػواؽة فػي بيئػ  (2
 ة المالي األسواؽاالسترمار في  إلىبارتياح 

     

ة الناشػػئ األسػػواؽعمػػؿ ة المجتمػػ  المػػالي فػػي بيئػػة ال تسػػم  رقافػػ  (3
 والتعامؿ معها بشكؿ جيدة الدولية اسبيباستيعاب المعايير المح

     

ة الناشػئة الماليػ األسػواؽعمػؿ ة فػي بيئػة التشريعات القانوني فرتو   (4
ة عمػػػى تطبيػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة لتطبيػػػؽ والرقابػػػة المتطمبػػػات الالزمػػػ

والتعامػػػػؿ مػػػػ  نتػػػػائج تطبيقهػػػػا خصوصػػػػا عنػػػػد قيػػػػاس الػػػػدخؿ ة الدوليػػػػ
 ة العادلة الشامؿ وتطبيؽ القيم

     

 األسػواؽة فػي بيئػة يػتـ تحػديث التشػريعات القانونيػة عند الضػرور   (5
 ة الدولية أفضؿ تطبيؽ لممعايير المحاسبي إلىلموصوؿ ، ةالناشئ

     

جمعيػػػػات ، ة)جامعػػػػات هيئػػػػات مشػػػػرفة تسػػػػعى الجهػػػػات المعنيػػػػ  (6
لػػػدى المتعػػػامميف ة الجيػػػدة المعرفّيػػػة تػػػوفير األرضػػػي إلػػػىالػػػخ( ة مهنيػػػ

لمتعامػػػػػػؿ مػػػػػػ  المعػػػػػػايير ة الناشػػػػػػئة الماليػػػػػػ األسػػػػػػواؽوالعػػػػػػامميف فػػػػػػي 
 خصوصا م  التوجه نحو الدخؿ الشامؿ، ةالدولية المحاسبي

     

ة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽعمػػػؿ ة فػػػي بيئػػػة تقػػػـو الهيئػػػات الرقابيػػػ  (7
بمتطمبػػػػات القيػػػػاس  شػػػػركاتال التػػػػزاـلمتأكػػػػد مػػػػف ة بػػػػاجرا ات صػػػػارم

 .  والدخؿ الشامؿة العادلة عف القيمة المعتمد واإلفصاح

     

ة الخػػػدمات االستشػػػارية الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽة تتػػػوافر فػػػي بيئػػػ  (8
 ة متخصصة مف خالؿ مكاتب استشاري ،لممسترمريفة الضروري

     

ة التػػػػي تُقػػػػدـ لممسػػػػترمريف فػػػػي بيئػػػػة تعتبػػػػر الخػػػػدمات االستشػػػػاري  (9
 يمكف الوروؽ بها ،ذات مستوى جيدة الناشئ األسواؽ
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 ة االقتصادية بالبيئة متطمبات مرتبط -2

االسػػتقرار ة الناشػػئة لألسػػواؽ الماليػػة االقتصػػادية يتػػوافر فػػي البيئػػ  (10
   المطموب الستقطاب االسترمارات

     

المنػاخ المالئػـ لتنشػيط ة لناشئا األسواؽة الحكومات في بيئ فرتو   (11
 ة االسترمارات غير المباشر 

     

عامػػػؿ جػػػذب ة الناشػػػئة لألسػػػواؽ الماليػػػة االقتصػػػادي ةتعتبػػػر البيئػػػ  (12
ة التػػي تتطمػػب تطبيػػػؽ المعػػايير المحاسػػػبي، ةاألجنبيػػػلػػرؤوس األمػػواؿ 

 ة الدولي

     

تطبيػػَؽ معػػايير ة الناشػػئة لألسػػواؽ الماليػػة االقتصػػادية تتػػي  البيئػػ  (13
 منهاة واالستفادة الدولية المحاسب

     

فػػػػي تػػػػوفير ة الناشػػػػئة سػػػػواؽ الماليػػػػلألة االقتصػػػػادية تسػػػػهـ البيئػػػػ  (14
 ة العادلة لتحديد الدخؿ الناش  عف تغيرات القيمة الظروؼ المالئم

     

تمكػػػػػف ة عاليػػػػػة شػػػػػفافية بدرجػػػػػة الناشػػػػػئة الماليػػػػػ األسػػػػػواؽتتمتػػػػػ    (15
 ة المعمومات المتاح إلىالمتعامميف في السوؽ مف الوصوؿ السري  

     

ة المدرجػػ شػػركاتد محػػدد مػػف العمػػى عػػد تػػداوؿالإف تركُّػػز حجػػـ   (16
فػػػي تحديػػػد الػػػدخؿ الناشػػػ  عػػػف  يسػػػهـفػػػي السػػػوؽ المػػػالي الناشػػػ  ال 

 ة بدقة العادلة تغيرات القيم

     

B- المع في بالمستوى ةالم تبط المتطلبات ف تو مادى 

 الشامل الادخل إفصاحات لمستخادمي 
 الناشئة ليةالما األسواق في المستثم ين لادى ةالمحاسبي ةالمع ف ف تو حول1- 

دور المعمومػػات ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽيػػدرؾ المسػػترمروف فػػي   (17
 عند اتخاذ القرار االسترماري في تخفيض مخاطر القرار ة المحاسبي

     

عمػػػى مصػػػادر ة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽيعتمػػػد المسػػػترمروف فػػػي   (18
يػات نظػرا لعػدـ وضػوح محتو  (ة)خػالؼ القػوائـ الماليػ أخرىمعمومات 

        لهـة بالنسبة القوائـ المالي

     

بشػكؿ جيػد مفهػـو ة الناشئة المالي األسواؽيدرؾ المسترمروف في   (19
 ة العادلة القيم

     

عػف ة كافيػة معرفػ، ةالناشػئة المالي األسواؽفي  ،لدى المسترمريف  (20
 مفهـو الدخؿ الشامؿ 

     

مضػػػموف بنػػػود الػػػدخؿ ة شػػػئالنا األسػػػواؽيػػػدرؾ المسػػػترمروف فػػػي   (21
 الشامؿ اآلخر بشكؿ جيد 

     

 لدى المستثمريفة المالي السواؽفي التعامؿ مع ة الفنية فر المعرفحوؿ تو  -2

 ة الناشئة المالي السواؽعمؿ ة في بيئ 
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ة الكافيػػة المعرفػػة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽيػػدرؾ المسػػترمروف فػػي   (22
مػف حيػث )ة راؽ الماليػو ي سػوؽ األفػ تػداوؿالإلجرا  عمميػات ة الالزم

 (طرؽ وأساليب الشرا  والبي 

     

عمػػػػى ة القػػػػدر ة الناشػػػػئة الماليػػػػ األسػػػػواؽيمتمػػػػؾ المسػػػػترمروف فػػػػي   (23
ة راؽ الماليػػو األ أسػػعارة كتتبػػ  حركػػ)تقنيػػات التحميػػؿ الفنػػي  اسػػتخداـ
 (ةالمستقبمي سعارنتائج التتب  لمتنبؤ باأل استخداـرـ  ،نمطهاة لمعرف

     

تقنيػػات التحميػػؿ ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽيمتمػػؾ المسػػترمروف فػػي   (24
لمسػػػػهـ )مػػػػف خػػػػالؿ ة الحقيقيػػػػة ي الػػػػذي ُيعنػػػػى بايجػػػػاد القيمػػػػاألساسػػػػ

 التحميؿ العممي الشامؿ(

     

 ،وباسػػػػػتمرارة الناشػػػػػئة الماليػػػػػ األسػػػػػواؽيتػػػػػاب  المسػػػػػترمروف فػػػػػي   (25
 ة بالسوؽ المالية القوانيف والتعميمات المتعمق

     

مػػػػػف ة الناشػػػػػئة الماليػػػػػ األسػػػػػواؽالمسػػػػػترمريف فػػػػػي ة يعتبػػػػػر غالبيػػػػػ  (26
 المسترمريف المضاربيف غير المطمعيف

     

 الدخؿ الشامؿ إفصاحاتبة القوائـ المالي حوؿ مدى اهتماـ مستخدمي – 3

الػػػػدخؿ ة بقائمػػػػة الناشػػػػئة الماليػػػػ األسػػػػواؽيهػػػػتـ المسػػػػترمروف فػػػػي   (27
 عف اتخاذ قراراتهـ خرىاألة الماليالشامؿ أكرر مف القوائـ 

     

ة قائمػػػة الناشػػػئة الماليػػػ األسػػػواؽة فػػػي بيئػػػ شػػػركاتالة إدار تفضػػػؿ   (28
 صافي الدخؿة الدخؿ الشامؿ عمى قائم

     

ببنػػود ة الناشػئة الماليػ األسػواؽفػػي ة يهػتـ مسػتخدمو القػوائـ الماليػ  (29
 الدخؿ الشامؿ اآلخر

     

يفضػػػموف ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػػي ة ماليػػمسػػتخدمو القػػوائـ ال  (30
تشػػػمؿ بنػػػود صػػػافي ة واحػػػدة الػػػدخؿ الشػػػامؿ فػػػي قائمػػػة عػػػرض قائمػػػ

 بنود الدخؿ الشامؿ اآلخر إلى باإلضافةالدخؿ 

     

يفضػػػموف ة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػػي ة مسػػتخدمو القػػوائـ الماليػػ  (31
ة وقائمػ صػافي الػدخؿة الدخؿ الشامؿ في قائمتيف: قائمة عرض قائم

 الدخؿ الشامؿ

     

 ة الناشئة المالي السواؽفي  شركاتلمة نظـ المعمومات المحاسبية قدر  انمضى انوبَي: 

     إلعداد إفصاحات الدخؿ الشامؿة المعمومات اللزم إنتاجعمى 

A- ةالناشئة المالي السواؽة في بيئ، ةحوؿ تطبيؽ نظـ المعمومات المحاسبي ، 

 ة الدولية لمعايير المحاسب

ة الناشػػػػئة الماليػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػة نظػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػبي  (32
 ة التاريخية لمتعامؿ م  معمومات التكمفة مصمم
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ة الماليػػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػػة تمتمػػػػؾ نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي  (33
 ة الدولية لتطبيؽ معايير المحاسبة المقومات والخبرات الالزمة الناشئ

     

بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ بتطبيػػػػػؽ معػػػػػػايير ة الناشػػػػػػئة الماليػػػػػ األسػػػػػواؽتمتػػػػػـز دوؿ   (34
 ة الدولية المحاسب

     

ة الماليػػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػػة نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي تمتمػػػػؾ  (35
عمميػػػػػًا وعمميػػػػػًا لمقيػػػػػاـ بعمميػػػػػات لمقيػػػػػاس ة الكػػػػػوادر المؤهمػػػػػ، ةالناشػػػػػئ

 ة وليالدة طبقًا لمعايير المحاسب ،عف الدخؿ الشامؿ واإلفصاح

     

 أوة الدوليػػػة بتطبيػػػؽ معػػػايير المحاسػػػب شػػػركاتلمة إعطػػػا  الحريػػػ  (36
يسػػهـ فػػي  الة الناشػػئة الماليػػ األسػػواؽفػػي بعػػض دوؿ  أخػػرىمعػػايير 

 ة ها نظـ المعمومات المحاسبيفر تو المعمومات التي ة موروقية زياد

     

ة الناشػػػػئة الماليػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػة نظػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػبي  (37
وبالتػػالي التقريػػر عػػف ة العادلػػة القيمػػة عمػػى التعامػػؿ مػػ  محاسػػبة قػػادر 

 ة الدخؿ الشامؿ بموضوعي

     

B      - ة الناشئة المالي السواؽة في بيئة حوؿ مستوى تطور نظـ المعمومات المحاسبي 

ة الماليػػػ األسػػػواؽة فػػػي بيئػػػة تسػػػتخدـ نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبي  (38
 البيانات ة لمعالجة المعاصر التكنولوجيا ة الناشئ

     

ة الماليػػػ األسػػػواؽة فػػػي بيئػػػة تسػػػتخدـ نظػػػـ المعمومػػػات المحاسػػػبي  (39
 إلػػػػػػىة إليصػػػػػػاؿ المعمومػػػػػػات المحاسػػػػػػبية التقنيػػػػػػات الحديرػػػػػػة الناشػػػػػػئ

 مستخدميها

     

ة الماليػػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػػة تمتمػػػػؾ نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي  (40
ة لتحديػػػد القيمػػػة الضػػروري األدواتو  ةوالتقنيػػػة الخبػػػرات العمميػػة الناشػػئ
 اتلتزاملألصوؿ واالة العادل

     

ة الماليػػػػ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػػة تعتمػػػػد نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي  (41
 عمى عمؿ النظاـة االلكترونية لمرقابة معايير عالمية الناشئ

     

تغطػػػػي ة الناشػػػػئ األسػػػػواؽة فػػػػي بيئػػػػة نظػػػػـ المعمومػػػػات المحاسػػػػبي  (42
 ة مستخدمي المعمومات المحاسبية افاحتياجات ك
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 قوائـ تصنيؼ السواؽ المالية الناشئة حس  أهـ المؤسسات العالمية 

  Wikipedia www.wikipedia.comتـ الحصوؿ عمى هذا القوائـ مف موسوعة 
 

 ( 2114) عاـ  لألسواؽ الناشئة  MSCI أواًل: قائمة مؤشر مورغاف وستانمي
 

 روسيا الهند البرازيؿ

 جنو  أفريقيا اندونيسيا تشيمي

 تايواف ماليزيا فالصي

 تايلند المكسيؾ كولومبيا

 تركيا قطر التشيؾ

 هنغاريا البيرو مصر

 بولندا الفمبيف اليوناف

  اإلمارات العربية المتحدة كوريا الجنوبية
 

  ( 2114لألسواؽ الناشئة ) عاـ  Standard and Poor's -S&P: قائمة مؤشر ثانياً 
 

 الفمبيف هنغاريا البرازيؿ

 لندابو  الهند تشيمي

 روسيا اندونيسيا  الصيف

 جنو  أفريقيا ماليزيا كولومبيا

 تايواف المكسيؾ التشيؾ

 تايلند المغر  مصر

 تركيا البيرو اليوناف
 

حاليًا يتـ دراسة إدراج كؿ مف اإلمارات العربية المتحدة وقطر واألردف ضمف األسػواؽ الناشػئة 
 .Standard and Poor's -S&Pحسب مؤشر 

 

http://www.wikipedia.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_and_Poor%27s
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_and_Poor%27s
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 (  2114لألسواؽ الناشئة ) عاـ   Dow Jones داو جونزثًا: قائمة مؤشر ثال
 هنغاريا اندونيسيا البرازيؿ 

 بولندا  ماليزيا تشيمي 

 روسيا الفمبيف كولومبيا

 تركيا تايلند المكسيؾ 

 مصر  تايواف البيرو

 اإلمارات العربية المتحدة التشيؾ الصيف

  اليوناف الهند

  ريقياجنو  أف المغر 

 BBVA Research-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria))  مؤسسػةقائمػة رابعًا: 

 .2113لألسواؽ الناشئة  في إصجبَيب،  انًىجىدحنهخذيبد انًبنيخ 
 رويبَيب انكىيذ انجح يٍ

 صهىفبكيب الرفيب ثهغبريب

 صي يالَكب نيزىاَيب انزشيك

 انضىداٌ يىريشىس اصزىَيب

 شرىَ انًغ ة هُغبريب

 اإليبراد انع ثيخ انًزحذح عًبٌ األردٌ

 إي اٌ فيُزويال أوك اَيب

 ثبكضزبٌ كبزخضزبٌ َيجي يب

 ربيالَذ فيزُبو األرجُزيٍ

 لط  انًًهكخ انع ثيخ انضعىديخ جُىة أف يميب

 انجي و انفهجيٍ ثىنُذا

 كىنىيجيب يص  يبنيزيب

 ر كيب ثُكالدط رشيهي

 اَذوَيضيب انًكضيك روصيب

 انج ازيم انصيٍ ذانهُ
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السػػػابقة فػػػاف هنػػػاؾ قػػػوائـ أخػػػرى لألسػػػواؽ الناشػػػئة صػػػادرة عػػػف مؤسسػػػات  القػػػوائـباإلضػػػافة إلػػػى 
 Columbia University)قائمػػػة جامعػػػة كولومبيػػػامنهػػػا أخػػػرى وجهػػػات ومنظمػػػات عالميػػػة 

EMGP- Emerging Market Global Players ) التػػي تصػػدر فػػي الواليػػات المتحػػدة
 ، وغيرها مف القوائـ.The Economistدرها مجمة ، وقائمة تصاألمريكية

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vcc.columbia.edu/content/emerging-market-global-players-project
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Abstract 

The research aimed to know The satisfaction-extent of 

"comprehensive income Disclosures" to "users information needs" in 

"Emerging financial markets". to achieve this purpose the researcher 

referred to the accounting literatures to know the characteristics of the 

emerging financial market environment, and to know the existence extent 

of the requirements for preparing comprehensive income disclosures, 

according to international accounting standards. In front of these 

requirements, the existence of fair value measurement requirements, 

which include: the existence of efficient market which help in measuring 

the fair value and the changes in this value precisely, the existence of 

accounting information systems which have required quality to deal with 

fair value measurements. The accounting literatures provide the ability to 

know the existence extent of good investment decision, which benefit 

from comprehensive income disclosures in better way. 

After that actual data has been collected from chosen sample in 

emerging financial markets. The required statistical tests made on this 

data (Pearson Correlation Coefficient, Simple Regression Analysis), to 

know the usefulness provided by comprehensive income disclosures in 

emerging financial markets. then a questionnaire's prepared to know the 

opinion of a chosen sample from specialists in financial markets field,  

who working in financial brokerage companies in Syrian business 

environment, about the existence extent of the requirements for preparing 

these disclosures (according to international accounting standard), and 

the ability to benefit from it in emerging financial markets. After that the 

researcher made alink between the results from the last steps and the 

conditions and characteristics of emerging financial markets, and analyze 

it to reach the research results. 

  The research found that the comprehensive income disclosures don't 

provide useful information to the investors in emerging financial 

markets. because of the absence of the required requirements, to prepare 

these disclosures according to international accounting standards 

objectively, within the  current conditions and characteristics of  these 

markets.     
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