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المستخمص

ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى تأثير التوسع في عرض المعمومات والبيانات المالية من قبل الشركات

المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية (التوسع في االفصاح المالي) عمى قرار المستثمرين باالستثمار من عدمو

في االسيم والسندات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالي العراقي  ,وكذلك التعرف عمى مدى إدراك
المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية لدور وأىمية التوسع في عرض البيانات والمعمومات المالية ومدى
كفاية تمك المعمومات في التقارير المالية التي تقدميا الشركات المدرجة في السوق المالي العراقي ومدى اعتماد
المستثمرين عمييا في ترشيد الق اررات االستثمارية  ,و من أجل تحقيق أىداف البحث فقد تم تصميم استبيان خاص
بيذا الغرض و توزيعو عمى عينة من المستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية اذ بمغ عددىم ( 50مستثمر) ,
وأظير البحث عدة استنتاجات منيا )1( :وجود عالقة ارتباط قوية ذات داللة معنوية بين كفاية االفصاح المالي
وبين نجاح القرار االستثماري في سوق العراق لالوراق المالية مما يعطي اىمية كبيرة لدور االفصاح المالي في
جذب االستثمار لمسوق المالي العراقي ( )2وجود تأثير ذو داللة معنوية قوية ذات داللة معنوية بين كفاية
االفصاح المالي وبين نجاح القرار االستثماري في سوق العراق لالوراق المالية مما يعني ان اي تغير في لالفصاح
المالي يؤدي تغير في ق اررات االستثمار في سوق المالي العراقي .

وفي نياية البحث تم التوصل إلى العديد من التوصيات أىميا  :ضرورة التزام الشركات التي تتداول اسيميا
باإلفصاح عن البيانات المالية واي معمومات اضافية تكون ضرورية لبث األطمئنان لدى المستثمرين عمى امواليم
وكيفية ادارتيا داخل الشركات وتقميل المخاطر التي يتعرضون ليا نتيجة الكميات المتداولة من االسيم  ,وكذلك

ضرورة تشجيع قيام مكاتب او شركات اوبيوت خبرة متخصصة في مجال التحميل المالي وتقدير المخاطر بيدف
تقديم الرأي الفني لممستثمرين دون مقابل عمى ان يتم تمويميا من خالل نسبة تستقطع سنويا من ارباح الشركات
التي تتداول اسيميا, , ,وكذلك العمل عمى زيادة جودة المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات
المساىمة العراقية المدرجة في السوق المالي  ,وذلك بالتركيز عمى الخصائص النوعية لممعمومات المالية لزيادة
مالئمتيا لعممية اتخاذ القرار االستثماري والتمويمي .
الكممات المفتاحية  :االفصاح المالي – القرار االستثماري
Abstract
This research aims to identify the extent of investor perception of the importance of
financial information , and the adequacy of such information in the financial reports and
the extent relied upon to rationalize investment decisions , In order to achieve the
objectives of the research has been designed a special questionnaire, for this purpose
and distributed to a sample of the types of investors in the Iraqi market for securities (50
investor ) , Research has shown several results , including: ( 1) there is a significant
correlation statistically significant between the variable availability of financial
information and the extent of disclosure, and the variable success of the investment
decision for the investor , (2) significant effect is statistically significant between the
availability of financial information and the extent of disclosure, and between attract
investors to invest in various financial markets.
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At the end of the research was to reach a number of recommendations including: the
need to encourage the establishment of institutions and houses specialized expertise in
the field of financial analysis and risk assessment in order to provide technical advice to
shareholders free of charge that are funded through the percentage deducted annually
from the profits of the companies that traded shares , and compel companies started
trading its shares to disclose financial statements and any additional information may be
necessary to broadcast reassurance to the shareholders their money and how to manage
within companies and reduce the risks they face as a result of the quantities traded
stocks, and work to increase the quality of information that is disclosed by the Iraqi
public shareholding companies , and so Focusing on the qualitative characteristics of
financial information to increase the suitability of the investment decision making
process and funding .
Key words: financial disclosure - the investment decision
المقدمة

يعد اإلفصاح باالعالنات المالية والتقارير المالية من أساسيات ومرتكزات قوة وكفاءة السوق المالي والذي يعتبر

بحد ذاتو سوق معموماتي تتأثر وتتحرك فيو أسعار األسيم والسندات باالعتماد عمى حجم ونوعية المعمومات التي
يتم عرضيا ضمن قوائم الشركات التي يتم اإلفصاح عنيا ,وتنبع أىمية اإلفصاح في القوائم المالية لما تحققو
عممية اإلفصاح من فوائد لمستخدمي القوائم المالية كالمستثمرين وألداء األسواق المالية الكفؤة التي تفترض وجوب
عرض معمومات كافية تسمح بالتنبؤ باتجاىات أسعار األسيم والسندات بداخميا ,وتقدم الدراسات التجريبية واستقراء
الفكر دليالً عمى أن الشركات تتردد في التوسع في اإلفصاح المالي بدون ضغط من ىيئة الرقابات المالية و

الحكومة ,ومع ذلك يعتبر اإلفصاح المالي متغير حيوياً ألجل ان يتخذ المستثمرون ق اررات مثمى ,وبالتالي يتحقق

االستقرار لمسوق المالي .

المبحث االول _ منهجية البحث

اوال :مشكمة البحث

جميع الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية تحتاج الى تمويل ممتمك باالسيم والسندات لغرض تمويل
مشاريعيا الجديدة وتطورىا وىذا التمويل باالسيم والسندات مصدره المستثمرين المحمين واالجانب في السوق المالي
العراقي وىنا تتبمور مشكمة البحث وىي قمة شراء المستثمرين لالسيم والسندات الخاصة باغمب الشركات المدرجو
في سوق العراق لألوراق المالية المطروحة لمجميور العام  ,وذلك بسبب عدم التوسع في االفصاح المالي من قبل
الشركات المدرجو في سوق العراق لألوراق المالية  ,أذ ان المستثمر يحتاج الى كمية كبيرة من البيانات والمعمومات

المالية والتي ليا عدة مصادر اىميا التقارير المالية واالعالنات والقوائم المالية الخاصة بالشركات في السوق المالي
العراقي والتي تسمى باالفصاح المالي والتي تمعب دور ميم في اتخاذ المستثمر ق ارره االستثماري بشراء اسيم
وسندات الشركات من عدمو  ,ومن ىنا يمكن تمخيص مشكمة البحث باالتي :
 -1عدم كفاية ودقة االفصاح المالي الذي تقدمو الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية وكذلك عدم
تناسب حجم المعمومات المالية التي تقدميا الشركات في افصاحيا المالي مع تطمعات المستثمرين في سوق
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العراق لالوراق المالية الذين يستثمرون في اسيم وسندات ىذا السوق مما يسبب غالبا عزوف المستثمر عن

شراء االسيم الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالي العراقي .

 -2ىناك تفاوت كبير في درجة الوعي لدى المستثمرين ادت الى تفاوت كبير في درجة االعتماد عمى االفصاح

الم الي بين المستثمرين في االسواق المالية المتقدمة والمستثمرين في اسواق البمدان النامية كالعراق حول اىمية
االفصاح المالي ودوره الكبير في تحديد كل من درجة الموثوقية بأسيم الشركات وكذلك تحديد سعر السيم
السوقي المناسب لممستثمر في السوق المالي  ,ويعد السبب في ذلك الى الكمية اليائمة من المعمومات التي
تتوفر لممستثمرين في البمدان المتقدمة حيث تقوم الشركات بنشر بيانات ومؤشرات ماليو لكل الشركات المسجمة
لدييا في الصحف والمواقع المتخصصة  ,اذ يعتمد عمييا المستثمر في اتخاذ قرار استثماره في االسيم من

عدمو بسبب الوعي لدى المستثمر في البمدان المتقدمة باىمية االفصاح المالي وكفايتو المتوفرة لذلك تكون درجة
االعتماد عميو لديو عالية في اتخاذ قرار االستثمار  ,اما في البمدان النامية فتفتقر اسواق االوراق المالية الى
االفصاح المالي الكافي بسبب النقص الشديد في المعمومات المتاحة لدى المستثمرين لذلك تقل درجة اعتماد
المستثمر عمى االفصاح المالي في اتخاذ قرار استثماره في االسيم من عدمو.
 -3عدم وجود معايير مناسبة ومحددة لإلفصاح المالي في سوق العراق لألوراق المالية وكذلك وعدم وجود التنظيم
الميني لعممية االفصاح والمراجعة والتحميل المالي وان وجدت فال تعمل بفاعمية وكفاءة.

ثانيا :اهمية البحث

تنبع اىمية البحث من إالىمية التي تحتميا االسواق المالية في االقتصاد الوطني واالقتصاد العالمي عموما

حيث تعتبر مؤشر دقيقا وحساساً لسالمة االقتصاد الوطني  ,كما انو ال يمكن الي سوق مالي أن ينمو ويزدىر اال

من خال ل تنمية الثقة لدى المستثمرين بما يقدمو من بيانات ومعمومات مالئمو لق ارراتيم وىذا ال يتحقق اال من خالل
وجود توسع في اإلفصاح المالي الذي يحقق جواً من الثقة بين المتعاممين من خالل قيام الجيات المعنية بمراقبة

القوائم المالية لمشركات المتعاممة في السوق واالشراف عمى وسائل االعالم المختمفة وبالتالي محاولة التدخل لمنع

الغش ولتفادي اعطاء معمومات غير صحيحة لممساىمين.
ثالثا :اهداف البحث

نظ ار لدور االفصاح المالي في تقييم اداء الشركة المساىمة من قبل اإلدارة والمستثمرين والمقرضين وغيرىم من

األطراف ذات المصمحة  ,ييدف ىذا البحث الى تحقيق جممة من االىداف وكاالتي :
 .1االثراء النظري لكل من لالفصاح المالي واالستثمار بشكل يوضح اىمية ودور االفصاح المالي ,وكذلك
توضيح العالقة بين التوسع في االفصاح المالي وق اررات االستثمار .

 .2التعرف عمى البيانات والمعمومات والمعايير المستخدمة في االسواق المالية لخدمة المستثمرين الحاليين

والمرتقبين عند اتخاذىم لقرار االستثمار في االوراق المالية  ,وكذلك التعرف عمى مدى وعي المتعاممين

في االسواق المالية بأىمية المعمومات والبيانات المالية.
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 .3تحميل استجابة العينة البحث لكل من متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح ومتغير نجاح القرار
االستثماري لممستثمر بشكل يعكس اىمية التوسع في االفصاح المالي بالنسبة لممستثمرين في سوق العراق

لألوراق المالية .
 .4يسعى البحث الى التوصل الى نتائج احصائية تعكس بصورة واضحة تأثير توافر المعمومات المالية ومدى
االفصاح عنيا عمى نجاح القرار االستثماري لممستثمرين عينة البحث في سوق العراق لألوراق المالية .
رابعا :فرضيات البحث

 -1توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا وبين
متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر في سوق العراق لالوراق المالية .

 -2يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية بين توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح وبين نجاح القرار
االستثماري لممستثمر في سوق العراق لالوراق المالية.

خامسا  :عينة البحث واساليب جمع البيانات وطرق تحميمها

تم اختيار سوق العراق لألوراق المالية بوصفو مجتمعا الجراء البحث اذ تم التركيز عمى المستثمرين ,حيث تم

اختيار عينة بحث متمثمة ب ( 55مستثمر) تم توزيع االستبيان عمييم  ,اما سبب اختيار العينة لما ليا من االىمية
البالغة في انتعاش االقتصاد العراقي وزيادة االستثمار  ,وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى المصادر

االجنبية والعربية وذلك لتغطية الجانب النظري  ,اما الجانب العممي فقد تكون من مبحثين  ,ركز المبحث االول من

الجانب العممي عمى تحميل النتائج المالية لألستبانة التي تم توزيعيا لمعينة المبحوثة من المستثمرين في سوق

العراق لألوراق المالية  ,اما المبحث الثاني من الجانب العممي فقد ركز عمى تحميل وتفسير النتائج االحصائية
لمبحث واستخراج نتائج العالقات الحصائية وتفسيرىا  ,ومن خالل االستبانة تم التعرف عمى استجابة المستثمرين

حول مدى عالقة ارتباط واثر توافر المعمومات المالية ومدى كفايتيا عمى نجاح القرار االستثماري لممستثمر في
سوق االوراق المالية  ,وحسب خيارات معدة مسبقا مستند الباحثان

بذلك الى مقياس ليكرت ( )Likertذي

الترتيب الخماسي اذا كانت اجابات المستثمرين مؤيدة لالتجاه ( اتفق تماما  ,اتفق  ,غير متأكد  ,ال اتفق  ,ال اتفق

تماما )  ,وقد راعى الباحثان عند تصميم استمارة االستبيان الصدق والموضوعية ,وايضاً عدم التدخل والتأثير في
اجابات المستثمرين ولو كانت متباينة وكذلك اعطي وقتا كافيا لإلجابة عمى االستمارة ولغرض تحقيق ىدف البحث
وفرضياتو االساسية استخدم الباحثان في عرض وتحميل النتائج التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي

الذي قسم الى ثالثة مستويات وكما يأتي (المستوى االول من  2.4-1ويعتبر مستوى ضعيف من االجابة وعدم

تاكيد الفقرة المستوى الثاني من  3.4 -2.4ويعتبر مستوى متوسط من االجابة وتأكيد لمفقرة المستوى الثالث من

 5 – 3.5ويعتبر مستوى قوي من االجابة وتأكيد تماما لمفقرة ) وحسب مقياس ليكرت الخماسي واالنحراف المعياري

الذي يقسم الى اثنان من المستويات (المستوى االول اقالو مساوي لمواحد الصحيح ويعتبر مستوى تشتت منخفض

والمستوى الثاني اعمى من الواحد الصحيح ويعتبر مستوى تشتت عالي)

والذي يقسم الى مستويات االتية )Manes,2008:6 ( :
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صفر – ( 39ارتباط ضعيف)

( 59 -45ارتباط متوسط)
( 79 -65ارتباط قوي)

( 155-85ارتباط قوي جدا)
وتم استخدام كذلك اختبارات المعنوية ( )t , Fالختبار معنوية الفرضيات  ,فضال عن استخدام معامل التفسير

(التحديد )( ) R2لغرض قياس نسبة مايفسره المتغير المستقل من تغيرات تأثر بيا المتغير المعتمدة  ,ومن اجل
التحقق من اثبات الفرضيات تم استخدام االنحدار الخطي البسيط ).(Regression Linerوقد تمت االستعانة
بالبرنامج االحصائي الجاىز (.) spss

المبحث الثاني _ االطار النظــــــري والدراسات السابقة
اوال :التوسع االفصاح المالي

 -1تعريف التوسع االفصاح المالي The concept of Expand financial disclosure

يعرف اإلفصاح المالي بأنو عرض المعمومات ذات القيمة داخل القوائم المالية المقدمة لالستخدام العام مع

مراعاة الخصائص النوعية لممعمومات المالية (  , ) Van Horne , 2009 : 255اما التوسع في اإلفصاح المالي
يعرف بأنو عرض نتائج القوائم المالية طبقا لجميع السياسات المالية المتاحة  ,واإلفصاح عن معمومات غير مالية
ومعمومات وصفية وأخرى تقديرية بجانب األحداث التاريخية )  ,(Gitman, 2009:512وعرف أيضا بأنو امتداد
لفرض كفاءة السوق وان المعمومات التي يتم التوسع في اإلفصاح عنيا تنعكس بالضرورة عمى أسعار األوراق
المالية (الشيرازي,1995,ص , )365وعرف التوسع في اإلفصاح بأنو اإلفصاح عن معمومات كمية ونوعية وثيقة
الصمة بالتقارير المالية السنوية من واقع معايير مالية جيدة ومنيج إفصاح كافي بحيث يسمح التوسع في اإلفصاح

الوفاء بجميع احتياجات مستخدمي التقارير المالية (حماد.)735 : 2555 ,
ويستنتج من التعريف السابق ما يمي :

 .1االفصاح المالي ليس عرضاً لممعمومات المالية فقط انما عرض لممعمومات المالية ذات القيمة العالية .
 .2إن التوسع في اإلفصاح المالي يزيد من كفاءة أداء السوق المالي .

 .3إن التوسع في اإلفصاح المالي جاء استجابة لمتطور في بيئة العمل الخارجية وعولمة األسواق المالية .
ويمكن أيضا تعريف التوسع في اإلفصاح بأنو إعداد ونشر معمومات أكثر تفصيالً عن أداء الشركة  ,وتكون ىذه

المعمومات مرتبطة بخاصية المالئمة بالنسبة لنماذج اتخاذ الق اررات لمستخدمي القوائم المالية  ,وكذلك مالئمة

المعمومات اإلضافية ألىداف مستخدمييا بعد تحديد احتياجاتيم بشكل دقيق . )Wallman,2005 : 12( .
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 -2أهمية التوسع في اإلفصاح المالي The importance of expanding financial disclosure

تعمل سياسة التوسع في اإلفصاح عمى تجنب اإلدارة لمشاكل االختيار بين السياسات المالية المختمفة  ,وتتمثل

أىمية التوسع في اإلفصاح في التالي (:أبو طالب, 2555 ,ص. (Swart,2010:151) , )39

أ -يعمل التوسع في اإلفصاح عمى تمبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية من المعمومات المالية التي تختمف
باختالف اىتماماتيم من وقت إلى أخر .

ب -التوسع في اإلفصاح عن السياسات المالية والمعمومات اإلضافية يساىم في الوفاء بالمسؤوليات االقتصادية
واالجتماعية التي ألتزمت بيا الشركة االقتصادية .

ج -إن التوسع في اإلفصاح يزيد من فعالية التنبؤ المالي وبالتالي كفاءة الق اررات المالية .

د -يؤدي إلى تغطية كافة المعمومات الكمية والوصفية التي تعطي صورة واضحة عن أعمال الشركة

ه -من خالل التوسع في اإلفصاح يتم توصيل قدر كبير من المعمومات المالية عن الشركة لمستخدمي التقارير
المالية وبالتالي تحقيق منفعة مشتركة لكل من الشركة ومستخدمي التقارير المالية .

و -يعمل التوسع في اإلفصاح عمى زيادة ثقة مستخدمي التقارير المالية بالمعمومات المنشورة ويجعميا قابمة لممقارنة
ويمكن القائمين عمييا من اتخاذ ق ارراتيم عمى بينة  ,مما يقوي العالقة بين مستخدمي التقارير والشركة .

ز -إن التوسع في اإلفصاح يمكن من عرض النماذج المالية البديمة جنباً إلى جنب بدون الحاجة إلى التضحية
بالمعمومات المتاحة.
يتضح مما تقدم أن التوسع في اإلفصاح المالي يزيد من اعتماد مستخدمي التقارير المالية عمى القوائم المالية

كمصدر أساسي لممعمومات المالية  ,ويجعميا في المركز األول من بين المصادر األخرى لمحصول عمى المعمومات
المالية وخاصة بالنسبة لممستثمرين في األسواق المالية  ,وأن مفيوم التوسع في اإلفصاح محدد في زيادة المعمومات

التي يمكن أن تضيف قيمة  ,وال يجوز استغالل التوسع في اإلفصاح في نشر معمومات غير مفيدة من شأنيا

التضميل وتقميل مالئمة المعمومات)Wallman,2005 : 12( .

وكذلك فان التوسع في االفصاح المالي يدعم منيج الحدث كإحدى مناىج النظرية المالية والذي يقوم عمى أساس

أن ىدف المالية يقوم عمى أساس توفير المعمومات عن أحداث اقتصادية وبالقدر التي تكون مفيدة لنماذج متعددة

من الق اررات وليس لنماذج بعينيا من تمك الق اررات ومن ثم فان ىناك حيز لمستخدمي المعمومات المالية لتكييف تمك

المعمومات أو تشكيميا حسب نماذج ق ارراتيم الخاصة (.(Faerber, 2007:24

وتحاول الجيات المينية التي تيتم بوضع معايير اإلفصاح المالي أن تضع إطا اًر أو حدوداً لمتوسع في اإلفصاح
وذلك لضمان تقديم المعمومات الالزمة والمالئمة  ,واالبتعاد عن اإلفصاح عن المعمومات غير الضرورية  ,وكذلك
الحد من اإلفصاح المنخفض الذي ال يمبي متطمبات واحتياجات مستخدمي التقارير المالية( سبيل , )45 :2554 ,

فزيادة اإلفصاح أكثر من حدوده أمر غير مرغوب وقد تفقد المعمومات مالئمتيا وموثوقيتيا  ,كما وتفقد المعمومات

خاصية األىمية النسبية  ,وتؤدي إلى زيادة التكمفة في الوقت الذي من الضروري التركيز عمى مفاىيم اقتصاديات

المعمومات  ,أما اإلفصاح المنخفض عن حدوده فيعتبر إفصاح غير عادل ألنو يحرم المستخدمين الخارجيين من

معمومات قد يحصل عمييا غيرىم بطرق خاصة  ,مما يؤثر عمى حياد معدي القوائم والتقارير المالية  ,ومن ثم عدم
العدالة في العرض وتقديم المعمومات  ,لذا فمن الضروري الموازنة بين متطمبات التوسع في اإلفصاح بيدف

الوصول إلى إفصاح كافي وعادل وشامل وكامل يخدم الجميع من ذوي االحتياجات المشتركة من داخل وخارج
7;:
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الشركة مما يوفر العدالة والحياد والثقة في عرض وتقديم التقارير المالية )  . (Gitman, 2009:512ويعتمد

مفيوم التوسع في اإلفصاح بشكل أساسي عمى ما يعرف باإلفصاح اإلعالمي أو التثقيفي  ,وقد يظير مفيوم

التوسع في اإلفصاح نتيجة الزدياد أىمية المالئمة لممعمومات باعتبارىا أحد أىم الخصائص النوعية لممعمومات
المالية  ,وان التوسع في اإلفصاح يعمل عمى الحد من أىمية المجوء إلى المصادر الداخمية لمحصول عمى معمومات

إضافية بالطرق غير الرسمية والتي يترتب عمييا تحقيق مكاسب لبعض الفئات عمى حساب الفئات األخرى

(الشيرازي  ,2552 ,ص. )332

ويتضح مما تقدم أن التوسع في اإلفصاح المالي ييتم بعرض جميع البدائل المالية كبدائل ق اررات التمويل وبدائل
ق اررات االستثمار التي تتخذىا الشركة جنباً إلى جنب لتوفير قاعدة عريضة من البيانات المالية  ,وأن منيج التوسع
في اإلفصاح ىو الحل األمثل لتفادي البدائل المالية ومشكمة االختيار بينيا  ,وأن توفر لمجميع احتياجاتيم من

المعمومات .

 -3أسباب التوسع في اإلفصاح المالي Reasons for the expansion of financial disclosure

يتم التوسع في اإلفصاح المالي في التقارير المالية لعدة أسباب  ,من أىميا Wolk & Tearney, 2016 ( :
. (Corso,2012:142) , ):P243
أ -صعوبة تحديد احتياجات مستخدمي التقارير المالية بشكل قاطع .

ب -التأثيرات المختمفة لممدخل االجتماعي عمى الفكر المالي  ,وأىم مظاىره انتشار المطالبات الخاصة بالتوسع
باإلفصاح عن مدى مقابمة الشركة االقتصادية لمسؤوليتيا االجتماعية .

ت -يعد التوسع في اإلفصاح امتدادا لفرض كفاءة السوق  ,فالمعمومات اإلضافية سوف تنعكس بالضرورة عمى
أسعار األوراق المالية المتداولة بما يخدم كفاءة المستثمرين في توجيو استثماراتيم وبما ينعكس بالنياية عمى

الرفاىية االقتصادية لممجتمع .

ث -التأثيرات المتعددة لممدخل األخالقي عمى الفكر المالي  ,خاصة فيما يتعمق بعدالة العرض واإلفصاح لكافة
األطراف المعنية .

ج -كثرة وتعقد المتغيرات المحيطة بالشركة االقتصادية في الوقت الذي تفصح فيو التقارير التقميدية عن

األحداث المالية فقط  ,وبالتالي فيي ال توفر مقاييس مباشرة تفيد في تقدير المنافع والتكاليف االجتماعية

وكافة العناصر غير الممموسة  ,كما ال توفر مقاييس لممخاطر التي ترتبط بحقوق الممكية أو عند تقديم

القروض لممنشآت األخرى.

ح -و يوجد أسباب أخرى لمتوسع في اإلفصاح يمكن إضافتيا وىي:
اوال-عولمة األسواق المالية ,وقيام الشركات المساىمة العامة باإلدراج المشترك ألسيميا في أكثر من سوق مالي ,
مما أدى إلى زيادة االىتمام بالمعمومات الصادرة عن الشركات وتفصيالتيا.

ثانيا  -التطور الذي حدث عمى مفيوم المالية وتحوليا من المفيوم التقميدي الخاص بالتسجيل والتبويب والعرض

لألحداث المالية التاريخية إلى مفيوم المساءلة .
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 -4أهمية التوسع في اإلفصاح بالنسبة لألسواق المالية

The importance of expanding disclosure for

financial markets

يمكن تحديد أىمية اإلفصاح بالنسبة لألسواق المالية في التالي(:البربري  ,2551,ص.(Gunay,2006:28),)19

أ -تحقيق السعر العادل لألوراق المالية  ,حيث يتم تنفيذ أوامر بيع وشراء األوراق المالية من خالل سماسرة األوراق
المالية بناء عمى القرار الذي يتخذه البائع أو المشتري  ,لذا فان جميع المستثمرين يحاولون دائم ًا اتخاذ ق اررات
بطريقة صحيحة وذلك باالعتماد عمى أسس وقواعد سميمة  ,وتمكنو من الوصول الى تحقيق السعر العادل
ويمكن أن يتم ذلك من خالل اإلفصاح عن كافة المعمومات المتعمقة باألوراق المالية موضوع التداول .

ب -تقويم األوراق المالية  ,ويقع عمى جميع الشركات المدرجة في األسواق المالية اإلفصاح عن مجموعة من
البيانات والمعمومات المالية المتعمقة بكل ورقة بدقة وأمانة  ,وكذلك الحال بالنسبة إلدارة السوق المالي والييئة

العامة لمسوق المالي .
ج -تحقيق العدالة والمساواة في ا لحصول عمى المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا  ,حيث تقوم سياسة اإلفصاح
داخل السوق المالي عمى أساس المساواة بين جميع المساىمين والمتعاممين سواء كانوا مساىمين صغار أو

كبار  ,بل يمتد ىذا الحق الى باقي الجميور من غير المساىمين لمحصول عمى المعمومات الالزمة عن الشركة
عن طريق اإلفصاح الذي تمتزم بو الشركات وفقاً لألنظمة والقوانين التي تضعيا الجيات المشرفة عمى السوق
المالي  ,وكذلك بموجب االلتزام اإلداري واألخالقي ومواثيق الشرف المكممة لمقوانين .

د -التأثير عمى سموك المستثمر  ,يؤثر اإلفصاح داخل السوق المالي عمى سموك المستثمر وأدى الى تحول في
نوعية المستثمر من المستثمر المسالم الى المستثمر الواعي.

ويعتبر اإلفصاح عن المعمومات في السوق المالي المدخل الرئيسي لتحديد أسعار األوراق المالية ومن ثم تفعيل
أداءه ,ذلك الن األوراق المالية تعكس بشكل كامل كل المعمومات المتاحة بسرعة وبدقة.)Charles, 2012: 33(,
وتشير أىمية المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا بالنسبة لكفاءة السوق الى ما يمي( :الدسوقي  ,2555 ,ص. )32
أ -التأثير الكامل  ,حيث يفترض مفيوم كفاءة السوق المالي أن المستثمر سوف يستوعب كل المعمومات التي يتم
اإلفصاح عنيا التخاذ القرار االستثماري المتعمق بالشراء أو البيع  ,ومن ثم تعكس أسعار أسيم أي شركة كل

المعمومات التي يفترض أن تؤثر عمييا
ب -جميع المعمومات متاحة لمجميع وبشكل متساوي ويكون ليا تأثير عمى أسعار األسيم .
ج -السرعة والثقة  ,حيث ال يوجد فاصل زمني بين تحميل المعمومات الجديدة وبين الوصول الى نتائج بخصوص
أسعار األوراق المالية .

ويتضح مما تقدم أن لإلفصاح أىمية كبيرة بالنسبة لألسواق المالية  ,حيث ساىم بشكل فعال في تطوير أداء السوق
المالي  ,وتفعيل الق اررات المتخذة من قبل المستثمرين داخل السوق  ,وكذلك فان الحق في االطالع والحصول عمى

المعمومات يتطور يوماً بعد يوم مع ظيور األسواق المالية الجديدة  ,واختالف النظم المالية التقميدية  ,فالحق في
الحصول عمى المعمومات أصب ح من األىمية بحيث يتحكم في حياة المشروع  ,خصوصا وأن النظم المالية واليياكل

المالية الحديثة أصبحت تمثل إشكالية أكثر تعقيداً عن ذي قبل مما يقتضي إعالم المساىمين بشكل دوري
بالمعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات المدرجة في السوق المالي .
<;7
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ومن الضروري التمييز بين متطمبات اإلفصاح في السوق المالي وحق الشركات في االحتفاظ بأسرارىا  ,فاإلفصاح
عن المعمومات ال يعني المساس باألسرار الخاصة بكل شركة والتي تتمتع بالحماية من المطالب غير العادية التي

تسيء استعمال الحق في االطالع لتحقيق أىداف غير مشروعة لذلك من الضروري الموائمة بين حق الشركات في
االحتفاظ بأسرارىا وحق المساىمين والجميور في الحصول عمى المعمومات (البربري  ,2551 ,ص , )31ومع
التطور الحاصل في البيئة التكنولوجية وظيور مفيوم اقتصاد السوق  ,أصبحت المعمومات ىي األساس ويجب أن

تتصف بالصدق والمالئمة والوضوح  ,وأن توضع تحت تصرف الجميع وبنفس السرعة(, )Wallman,2005 : 44
فموضوع السرية أصبح يضحى بو أمام اإلفصاح والشفافية والحصول عمى المعمومات خصوصاً مع زيادة حجم

االستثمارات داخل األسواق المالية والمتعمقة بجميع أوجو األنشطة االقتصادية  ,وتحاول الشركات التوفيق بين

حقوقيا المشروعة في حماية أسرارىا الخاصة وخصوصاً تجاه الشركات المنافسة التي تستطيع أن تؤثر عمى مركزىا
المالي واالقتصادي  ,وبين االلتزام بمتطمبات اإلفصاح التي تفرض عمييا إعطاء المعمومات الصحيحة والدقيقة

لمساىمييا وكافة جميور المتعاممين في السوق المالي حتى ال تتعرض ألنواع عديدة من العقوبات بموجب القوانين
المتعمقة بالشركات واألسواق المالية . )Manes,2008:29 (.

ثانيا  /ق اررات االستثمار
 -1تعريف االستثمار The concept of investment

يعرف االستثمار بأنو األموال المنقولة وغير المنقولة التي تيدف إلى إنشاء او التوسع في مشروع قائم  ,وكذلك

عرف االستثمار بوسيمتو ان االستثمار عمل معين يتم فيو استخدام األموال ( .العمي .)341 : 2012,

وعرف االستثمار بأنو قيام الشركة بتوظيف أمواليا في تكوين حوافظ من القيم المنقولة  ,والمقصود من الحوافظ

جمع المحفظة االستثمارية التي تتكون من مجموعة األوراق المالية (األسيم والسندات) .وىذا التعريف ال يمكن التسميم بو

إذ ال يقتصر مجال االستثمار عمى األوراق المالية  ,فيو تعريف أخص من المطموب) Parrino & Kidwel, 2009: 29(.

ويعد االستثمار من أىم المسائل االقتصادية التي تؤثر في االقتصاد الوطني والعالمي عمى حد سواء ,والدول النامية والمتقدمة

أيضاً ,وذلك لما لو من األىمية الكبيرة في اغمب مجاالت الحياة وخصوصاً االقتصاد والمجتمع ,فعمى سبيل المثال عند زيادة

االستثمار في بمد معين ستكون لو آثار كبيرة كتقميل البطالة وتخفيف الفقر وزيادة التصدير وتقميل االستيراد وزيادة النمو

االقتصادي المتمثل في زيادة نتاج السمع والخدمات . )Ross,2007:209( ,ويرى البعض ان االستثمار ال يخرج عن كونو

حبس أرصدة حاضرة بغرض الحصول عمى عائد مستقبل في صورة دخل أو عمى ىيئة زيادة في رأس المال الذي ُيحبس  .بيد
ان ىذا التعريف اقرب إلى المفيوم االقتصادي منو إلى القانوني فضالً عن ان حبس األرصدة ال يستتبعو الحصول عمى العائد

حتى لو كانت ىناك نية لممالك بالحصول عمى العوائد مادام لم يقترن بنشاط اقتصادي معين  ,كما ان االستثمار ال يقتصر

عمى النقود كما يفيم من كممة "ارصدة" بل يشمل األموال مطمقاً المنقولة وغير المنقولة .(Barakat,2014:93) .لكن األىم
من االستثمار ىو كيف يتم اتخاذ قرار االستثمار ,إذ كمما يكون اتخاذ القرار االستثماري أكثر صواباً بناءاً عمى الدراسات
الخاصة بكل تفاصيمو من حيث المكان والزمان ,كمما تكون مردوداتو أكبر وخسائره اقل)Ross,2007:209( .
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 -2انواع االستثمار Types of investment

ويمكن تصنيف االستثمار إلى ثالثة أنواع وىي (Gitman, 2009:512 ) , (Phillip , 2012:11( :

أ -االستثمار العام :وىو االستثمار الذي تقوم بو المؤسسات العامة لمدولة وعادة يركز ىذا النوع من االستثمار عمى
الخدددمات العامددة التددي تقدددميا الدولددة لممجتمددع كالخدددمات الصددحية والتعميميددة والخدميددة األخددرى كالمدداء والكيربدداء

والصرف الصحي.
ب -االستثمار الخاص:وىو االستثمار الذي يقوم بو األشدخاص أو الشدركات مدن خدالل توظيدف مددخرات المدواطنين
أو من خالل االقتراض من المؤسسات المالية المحمية أو الخارجية.

ج -االستثمار األجنبي :وىو االستثمار الذي يقوم بو األفراد أو الشركات أو المؤسسات الدوليدة داخدل البمدد المعندي,
وىددذا النددوع مددن االسددتثمار لددو أىميتددو فددي كثيددر مددن دول العددالم السدديما الناميددة منيددا ,مددن خددالل مددا يقددوم بددو أفدراد

طبيعيين أو شركات من نقل أموال من بمد الستثماره في بمد أخر قد ىيأ لو المناخ المالئم لعممية االستثمار.
واالستثمار األجنبي عمى نوعين (Gitman, 2009:514 ):

اوال  :االستثمار األجنبي المباشر:

وىددو عبددارة عددن نقددل األم دوال مددن بمددد المسددتثمر إلددى بمددد المضدديف السددتثمارىا فددي مشددروعات اقتصددادية تدددعم

حمددل الدولدة المسددتثمر فييددا أي
االقتصداد الددوطني لمبمدد المعنددي .وتددأتي أىميدة ىددذا النددوع مدن االسددتثمار فدي كونددو ال ُي ث
أعباء لكونو ال يترتب عميو أية فوائد ألنو ال يمثل اقتراضاً مالياً.
ثانيا  :االستثمار األجنبي غير المباشر :

ويتسم ىذا النوع من االستثمار األجنبي بكونو استثمار قصير األجل ييتم في شراء األسيم والسندات الخاصة أو

الحكوميددة ,أي إن ىددذا االسددتثمار اليددتم فددي أصددول إنتاجيددة حقيقيددة ,بددل يكددون االسددتثمار فددي المضدداربة باألس دواق
المالية .وىذا ما يطمق عميو باالستثمار المالي الذي اخدذ يشدكل نسدبة كبيدرة مدن حجدم االسدتثمارات الكميدة فدي العدالم.

وممددا يؤخددذ عمددى ىددذا النددوع مددن االسددتثمار مددا قددد يتعددرض لددو االقتصدداد الددوطني لدولددة مددا نتيجددة المضدداربة وانتقددال
رؤوس األموال السريعة ,األمر الذي يترك اثا اًر سمبية عمى عممية التنمية بدال من دعميا.
ثالثا  /دورالتوسع في اإلفصاح المالي في اتخاذ ق اررات االستثمار

 -1دورالتوسع في اإلفصاح المالي عمى صنع القرار االستثماري

The role of expanding financial

disclosure on investment decision making

يعتبر موضوع اإلفصاح من أىم مقومات السوق المالي الكفؤ وأساس سالمتو واستم اررية أداء ميامو بنجاح بما

يؤمن استقطاب مشاركة أوسع في االكتتاب بإصداراتو في سوقيا األولية وبالتالي جذب عالي لألستثمار ,ويؤدي
اإلفصاح داخل السوق المالي دو اًر ىاماً في الحد من الشائعات المضممة والقضاء عمييا وتحقيق قواعد العدالة في

التعامل وبالتالي ترسيخ دعائم الثقة لدى المستثمرين بالسوق المالي  , )Manes,2008:55 (.وبدأ االىتمام بمفيوم
كفاءة السوق وعالقتو باإلفصاح المالي من قبل الشركات كنتيجة لقيام محممي األوراق المالية بالتحميل األساسي أو
>;7
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جأذُر انحىسع فٍ االفصاح انًانٍ ....

تحميل القوائم المالية والذي ييدف الى تحديد األوراق المالية المسعرة بأعمى أو أقل من قيمتيا (.الحناوي,2556 ,

ص , ) 123ويتم تنظيم أداء السوق المالي من خالل تشريعات محددة ومرنة تصدرىا الحكومات عبر و ازرات
المالية والبنوك المركزية باإلضافة الى بعض الييئات المحمية في تمك الدول.
وقد بدأ الحث عمى اإلفصاح بشكل واضح من خالل قانون األوراق المالية الصادر عام  1933في الواليات المتحدة
األمريكية وذلك بعد االنييار االقتصادي العالمي الذي شيدتو األسواق المالية عام  , 1929وتبعو في ذلك قانون

البورصات عام  1934ليكون أكثر تخصيصاً من قانون األوراق المالية  ,حيث يغطي األسواق الثانوية  ,وقد

انتشرت بعد ذلك قوانين تنظيم األسواق المالية  ,وىي إلى حد ما متشابية  ,ومن أىم ما تنص عميو ىو دورىا في

الحث عمى اإلفصاح حيث اشتممت عمى إفصاحات وفق نماذج محددة  ,وتشمل ىذه المعمومات عمى السياسة
المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية  ,وىوامش التغيير فييا والتي تؤثر عمى بيانات القوائم المالية خاصة فيما
يتعمق بسياسة تقويم االستثمارات طويمة وقصيرة األجل وسياسة تقويم تكاليف المخزون واىالك األصول الثابتة

والمصروفات الرأسمالية وسياسة االعتراف باإليراد  ,وسياسة رسممة تكاليف االقتراض مع اإلفصاح عن قيمة كل
قرض ومعدل الفائدة واالرتباطات الرأسمالية والمستقبمية وااللتزامات المحتممة عمى الشركة سواء مالياً أو قانونياً ,

باإلضافة الى اإلفصاح عن أية معمومات متعمقة بالسنة المالية وتعتبر جوىرية من وجية نظر المساىمين ,وتختمف
الدول في معايير اإلفصاح لتمبي احتياجاتيا ولكن ىنالك معايير لإلفصاح يجب وضعيا في إطار

إلزامي(.).html http://www.alriyadh.com article204830_s/28/11/2009/

وتشير المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات في السوق المالي الى ىيكل متكامل من المعمومات
تشمل التقارير المالية الى جانب تقارير أخرى ليا عالقة بتحميالت وتنبؤات مالية  ,ومعمومات عن طبيعة النشاط
واالقتصاد ككل  ,كذلك فإن التقارير المالية التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات ليست ىي المصدر الوحيد
لممعمومات ( , (Phillip , 2012:11أما في الدول النامية فان التقارير المالية تمثل المصدر الرئيسي لمحكم عمى
الشركات وتقدير قيمة أسيميا تمييداً التخاذ القرار االستثماري (الحناوي  ,2556 ,ص.)131

وقد أكد افتراض السوق الكفوء دور اإلفصاح في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة عمى كفاءة
السوق المالي ,ومن ثم اتخاذ القرار االستثماري  ,وفي ظل ىذا الفرض ازدادت أىمية اإلفصاح عن المعمومات
المالية أكثر من االىتمام بالقياس والتقويم لعناصر القوائم المالية  ,ألن المستثمر في ظل السوق الكفؤ يبحث عن

ما وراء األرقام التي يتم اإلفصاح عنيا(سبيل  ,2554,ص , )189وكذلك فإن أسعار األوراق المالية تستجيب
لمتغيرات في األرباح المالية وقت اإلفصاح عنيا في التقارير المالية المنشورة  ,واإلفصاح عن تنبؤات اإلدارة
والمحممين الماليين لمعمومات التقارير المالية (الدىراوي  ,2514,ص ,)296ويؤدي التزام الشركات المدرجة في
السوق المالي بمتطمبات اإلفصاح الى زيادة كفاءة السوق المالي ومن ثم رفع كفاءة ومنشئات األعمال وزيادة

حيويتيا  ,باإلضافة الى جذب متعاممين جدد  ,حيث تعمل إدارات الشركات الى بذل أقصى جيد حتى تبدو
صورتيا مقبولة لدى المستثمرين ومن ثم الحصول عمى ما تحتاجو من موارد مالية إضافية وبتكمفة منخفضة
()Wallman ,2005 : 66
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كما يؤثر اإلفصاح داخل السوق المالي عمى وجود عالقة إيجابية بين أسعار االستثمارات المالية وعائدىا من ناحية

وبين استخدام المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من ناحية أخرى(العربيد  ,2552 ,ص , )62كما ويساىم

اإلفصاح في كشف الحقائق التي يستخدميا المحمل المالي والمستثمر في سبيل الوصول ألسعار التوازن  ,ومن ثم
مساعدة المستثمر في تحديد الربحية والمخاطرة في أسعار االستثمارات سواء عمى مستوى الشركة الواحدة أو عمى
مستوى محفظة االستثمار وبالتالي تحقيق الكفاءة التشغيمية لمسوق المالي (.سبيل ,2554 ,ص , )194وحتى يؤثر

اإلفصاح المالي إيجاباً عمى كفاءة السوق المالي يفترض االلتزام بمتطمبات اإلفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية
ومتطمبات اإلفصاح التي تفرضيا ىيئة األسواق المالية (متولي ,2553 ,ص.)63

 -2دور التوسع في اإلفصاح من قبل الشركات المساهمة العامة عمى جذب االستثمارات المحمية واألجنبية The
role of the expansion of disclosure by public shareholding companies to attract domestic
and foreign investments

يحتاج المستثمرون إلى المعمومات والتقارير المالية التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات المساىمة العامة

لزيادة فعالية اتخاذ الق اررات االستثمارية(ىندي  , )197 ,2555,ولكي يتمكن المستثمرون من اتخاذ الق اررات

االستثمارية الرشيدة  ,من الضروري أن توفر القوائم والتقارير التي يتم اإلفصاح عنيا البدائل والمقترحات

االستثمارية المتاحة لكل نوع من أنواع الق اررات االستثمارية  ,وأصبحت المعمومات المالية تمعب دو اًر ىاماً في
ترشيد االستثمارات  ,كما أن لممفاىيم المالية واالقتصادية دور أساسي وحاسم في اتخاذ الق اررات االستثمارية ,

(عمي.)56 :2515 ,

وتعتبر الق اررات االستثمارية جزءاً أساسياً من عممية التنمية االقتصادية  ,فكمما كانت الق اررات االستثمارية ناجحة
كمما أدى ذلك إلى نجاح عممية التنمية االقتصادية والمساىمة في جذب االستثمارات المحمية واألجنبية  ,حيث
تؤدي المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات دو اًر في مجال اتخاذ الق اررات وازالة عدم التأكد والحد من
المخاطر والمساىمة في تقويم البدائل االستثمارية واتخاذ الق اررات االستثمارية الرشيدة  ,وبالتالي فان اإلفصاح عن

التقاريرالمالية يعتبرحمقة موصمة إلى جانب أنو يساعد في اكتشاف األىداف.) 97: 2009, Sykes & Merrett),

وي تضح مما تقدم بأن إحدى األسباب الرئيسية التي تحول دون استقطاب رؤوس األموال المحمية واألجنبية يرجع إلى

عدم كفاية المعمومات والتقارير المالية التي يتم اإلفصاح عنيافي كل مرحمة من مراحل اتخاذ الق اررات االستثمارية ,

وأن الدور الذي تقوم بو المعمومات المحاسبية ذو أىمية كبيرة بالنسبة لمق اررات االستثمارية نظ اًر لما تتميز بو ىذه
الق اررات من خطورة وأىمية بسبب كبر حجم المبالغ المترتبة عمى ىذه الق اررات  ,باإلضافة لمخاطر عدم التأكد .
() Gorden & Pressman, 2017 :77
ىناك ضرورة لتطوير إجراءات اإلفصاح والخروج من نطاق البيانات التقميدية التي ال تساىم في تقميل درجة
المخاطرة وزيادة درجة الوضوح الخاصة بمستقبل الشركة  ,فالقرار االستثماري وأصحاب رؤوس األموال المحمية

واألجنبية بحاجة إلى معمومات ليا عالقة بالمستقبل وتساعد في عممية التنبؤ  ,فالمعمومات التاريخية لوحدىا ال

تساعد عمى التن بؤ بمستقبل واستم اررية الشركات  ,والذي يعتبر أىم عامل الستقطاب المستثمرين لشراء حصة في
أسيميا( , ) Gorden & Pressman, 2017 :94وقد تعرض اإلفصاح في التقارير المالية الصادرة عن الشركات
لعدة انتقادات بسبب عجزه عن المساىمة بفعالية في جذب االستثمارات المالية  ,ومن أىم ىذه االنتقادات ما يمي:

(العابدي . )28 :2515 ,
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أ -فشل المعمومات المالية التي يتم اإلفصاح عنيا في بيان التوقعات المتعمقة بالعوائد والتكاليف لبدائل الق اررات
في األوقات المختمفة .

ب -تعجز المعمومات المالية عن بيان النواتج المستقبمية لبدائل القرار االستثماري في صورة احتمالية بسبب
تقميدية المفاىيم واالفتراضات والمبادئ التي تستند إلييا المعمومات المالية .
ت -استناد اإلفصاح عن المعمومات المالية عمى المفاىيم التقميدية لمبدأ التكمفة التاريخية  ,والواقع العممي يؤيد
أن مبدأ التكمفة التاريخية ال يصمح في مجال الق اررات االستثمارية واستقطاب رؤوس األموال .

خ -ال تستطيع المعمومات المالية اإللمام بجميع المكونات والمتغيرات التي تحيط بالقرار االستثماري بسبب تعقد
وتشابك ىذه المكونات والمتغيرات .
ويساعد اإلفصاح عن المعمومات في التقارير المالية المستثمرين المحميين واألجانب في متابعة تنفيذ الخطط
الموضوعة من قبل اإلدارة ومقارنة األداء الفعمي باألداء المخطط وتحميل االنحرافات (شافعي  ,1974 ,ص)15
,باإلضافة إلى التزويد بمعمومات عن الطاقة اإلنتاجية الحالية لمشركة ومدى كفايتيا لمقابمة متطمبات العمالء في

السوق (.) Parrino & Kidwel, 2009: 29
ويتضح لمباحثان مما تقدم أنو إذا لم يساىم اإلفصاح في التقارير المالية في معالجة أثار عدم التأكد المرتبطة بنتائج
بدائل الق اررات االستثمارية المتوقع حدوثيا في المستقبل  ,فإنو يعجز عن استقطاب رؤوس األموال المحمية واألجنبية

لالستثمار في األسواق المالية  ,لذا من الضروري إن ال يقتصر عرض التقارير المالية عمى المعمومات التاريخية
الخاصة باألحداث المالية بل التوسع في االفصاح ليشمل معمومات عن مستقبل الشركة.
رابعاً \ الدراسات السابقة

 -1دراسة غرايبة 1987 ( ,م) بعنوان " مدى توافر االيضاحات في التقارير المالية
المساهمة العامة الصناعية في المممكة االردنية الهاشمية"

السنوية لمشركات

ىدفت الدراسة إلى بيان العالقة بين درجة اإلفصاح في الشركات المساىمة العامة وبعض خصائص ىذه
الشركات ,والمتمثمة في إجمالي األصول وعدد المساىمين والعائد عمى حقوق الممكية  ,وتناولت الدراسة مشكمة
تحد يد درجة االتفاق بين المستثمر الفرد والمحمل المالي في المممكة األردنية عمى تقويم األىداف من مفردات
المعمومات التي يمكن أن تتضمنيا التقارير المالية السنوية المنشورة  .واستخدمت الدراسة المنيج االستقرائي
والوصفي التحميمي ,وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا  ,أنو ال يوجد اختالف في أىمية البنود التي تتضمنيا التقارير
المالية السنوية المنشورة لفئة المحممين الماليين في البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين األفراد  ,وأنو يمكن وضع

أسس وقواعد موحدة لإلفصاح تيتم بحاجات الفئتين معا  ,وان مقدار اإلفصاح لمشركات الصناعية األردنية غير
كافي وال يمبي حاجات المستثمرين من المعمومات ,وأوصت الدراسة بضرورة توحيد متطمبات اإلفصاح لمشركات
المساىمة العامة  ,باإلضافة لوضع اإلجراءات القانونية الكفيمة بتحفيز الشركات بااللتزام التام بيذه المتطمبات .
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 -2دراسة آدم( 2004م) بعنوان "مشاكل اإلفصاح في القوامم المالية"

ركزت مشكمة الدراسة عمى طريقة وحجم اإلفصاح التي تقوم بيا الشركات وخصوصاً الشركات القابضة فيما يتعمق

بمعمومات تحدث في الشركة أو الشركات التابعة ليا وتمثل أىمية مادية تؤثر في مصداقية القوائم المالية ,وىدفت

الدراسة إلى التعرف عمى اإل فصاح ومشاكمو وأىميتو في القوائم المالية الموحدة التي تكون نتيجة طبيعية لعمميات
االندماج بين الشركات  ,وبيان لبعض المشاكل التي تعاني منيا القوائم المالية الموحدة وأثر ذلك عمى مستخدمي
تمك القوائم  ,وتوصمت الدراسة إلى نوعين من النتائج  ,أوليا النتائج العامة ومنيا ,أن عدم االلتزام بالمعايير
المحاسبية الدولية والضوابط إلعداد القوائم المالية الموحدة ينتج عنو قوائم مالية مضممة ,وأن اإلفصاح في القوائم
المالية الموحدة ذا أىمية قصوى ويساعد في التعرف عمى الموقف المالي الحقيقي لممجموعة ومن ثم اتخاذ الق اررات

االستثمارية والتمويمية ,أما النتائج الخاصة ,فمنيا االلتزام بالمعايير والضوابط المحددة إلعداد القوائم الموحدة كان
سبباً رئيسياً في اإلفصاح التام في قوائم المجموعة ,ومن التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة ,ضرورة االلتزام
بالمعايير المحاسبية الدولية والضوابط المحددة إلعداد القوائم المالية الموحدة. ,

 -3دراسة  2012 ( Gemasم) بعنوان " The role of reports published in attracting foreign

 " investments to developing countries' capital marketsدور التقارير المنشورة في جذب االستثمارات

األجنبية ألسواق المال بالدول النامية"

ىدفت الدراسة إلى بيان أثر التقارير المالية المنشورة في جذب االستثمارات الخارجية ألسواق رأس المال في

الدول النامية وبصفة خاصة لسوق الخرطوم لألوراق المالية ,وتمثمت مشكمة الدراسة في بيان أثر فاعمية التقارير
المالية المنشورة عمى ق اررات المستثمرين األجانب في سوق األوراق المالية في السودان  ,ودرجة إسيام ىذه التقارير
في جذب االستثمارات األجنبية لمسوق المالي  ,وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا ,أن التقارير المالية المنشورة ىي
المصدر الرئيسي لمحصول عمى المعمومات بغرض االستثمار في أسواق األوراق المالية  ,وأن نقص درجة الشفافية
وعدم التشدد في القوائم والتقارير المالية المنشورة بسوق الخرطوم لألوراق المالية تسبب في تدني مستوى اإلفصاح
المحاسبي وبخاصة عن المعمومات التي تساعد عمى التبوء بمستقبل أداء الشركات وتوقعات األرباح وتقدير درجة

مخاطر االستثمار في األسيم مما أنعكس سمباً عمى كفاءة السوق المالية ,وأوصت الدراسة بضرورة توفير الجيات

المسؤولة في الدولة لكافة البيانات والمعمومات المالية واإلحصائية وغيرىا والالزمة والمطموبة لممستثمرين األجانب

والمحممين الماليين بأسواق األوراق المالية ,عمى أن تتضمن معمومات عن الحالة االقتصادية بالدولة  ,والظروف
السياسية المحمية واإلقميمية ,ومعمومات عن البيئة القانونية واالجتماعية بالبالد ,وأن تقوم جيات االختصاص في
الدولة بالعمل عمى حث الشركات المدرجة أسيميا بسوق الخرطوم لألوراق المالية بااللتزام بالمعايير المالية الدولية

ومتطمبات التناسق المالي الدولي ,وذلك بإعداد ونشر تقارير مالية تتوافق مع متطمبات المستثمرين األجانب ومقبولة
دولياً.
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مميزات هذا الدراسة عن الدراسات السابقة

تميزت ىذا البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوسع في اإلفصاح وأسبابو  ,ان ىذا البحث

ربط بين متغير التوسع في اإلفصاح مع متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر وليس القرار االستثماري بشكل

عام انما نجاح القرار االستثماري  ,وتناول البحث قياس درجة تأثر سموك المستثمر في سوق العراق لألوراق المالية

بزيادة بالمعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة ومدى اعتماد
القرار االستثماري لممستثمر عمى ىذا التأثر في سموك المستثمر في السوق المالي العراقي وىذه العالقو في السوق
المالي العراقي لم تتطرق الييا الدراسات السابقة عمى حد عمم الباحثان .
المبحث الثالث  /الجانب العممي
اوال  /عرض نتامج االستبانة

في ىذا المبحث سيتم عرض وتحميل وتفسير لنتائج االستبانة التي اجريت في( سوق العراق لألوراق المالية )

وركزت عمى فئة المستثمرين ,حيث وزعت عمى ( )55مستثمر في سوق العراق لألوراق المالية وقد راعى الباحثان

الصدق والموضوعية في تصميم االستبانة  ,وعدم التدخل في اجابات المستثمرين واعطاء الوقت الكافي لإلجابة
عمى استمارة االستبيان  ,ومن خالل اجابات عينة البحث لمتغيرات االستبانة المتمثمة (بتوافر المعمومات المالية

ومدى االفصاح عنيا) و (نجاح القرار االستثماري لممستثمر) وكانت النتائج كاالتي وتم استخدام التوزيع التكراري
والنسب المئوية والمتوسط الحسابي الذي قسم الى ثالثة مستويات وكما يأتي (المستوى االول من  2.4-1ويعتبر
مستوى ضعيف من االجابة وعدم تاكيد الفقرة المستوى الثاني من  3.4 -2.4ويعتبر مستوى متوسط من االجابة

وتأكيد المستوى الثالث من  5 – 3.5ويعتبر مستوى قوي من االجابة وتأكيد تماما لمفقرة ) واالنحراف المعياري
الذي يقسم الى اثنان من المستويات (المستوى االول اقل او مساوي لمواحد الصحيح ويعتبر مستوى تشتت منخفض
والمستوى الثاني اعمى من الواحد الصحيح ويعتبر مستوى تشتت عالي) :
 -1عرض النتامج

أ -مستوى االجابات حول متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنها

يبين الجدول رقم ( )1التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ,وقد كان مستوى

االجابات حول متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا  ,حيث اظيرت االجابة لمفقرة ( )x 1وسط
حسابي ( )3.56وانحراف معياري( (1.22واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد

الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة
المبحوثة اكدوا تماما عمى ان المعمومات التي يتم االفصاح عنيا في سوق العراق لألوراق المالية غير كافية لتمبية

احتياجات المستثمرين  ,أما الفقرة ( )x 2اذ بينت ان المتوسط الحسابي ( )3.52واالنحراف المعياري ( )1.29واذ
تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في
اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى اختالف المعاير
الممزمة بالتوسع باإلفصاح تبعا الختالف الحجم وطبيعة نشاط القطاعات التي تنتمي الييا الشركات المساىمة ,اما
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االجابة عمى الفقرة ( )x 3فكانت بوسط حسابي ()4.56وانحراف معياري()0.71واذ تجاوز الوسط الحسابي( )3.5

اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه
النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى ان محدودية االفصاح تؤثر في سموك المستثمر داخل
السوق المالي ويحد من قدرتو عمى صنع القرار االستثماري ,آما الفقرة ( )x 4اذ بينت ان المتوسط الحسابي
( )4.56و انحراف معياري ( ) 0.76واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد

الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة

المبحوثة اكدوا تماما ىنالك عالقو بين التوسع باإلفصاح وظاىرة استقطاب المستثمرين لالستثمار في االسواق
المالية ,اما الفقرة ( )x 5فكانت بوسط حسابي ( )4.40وانحراف معياري()0.76واذ تجاوز الوسط الحسابي ( )3.5
اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه
النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما ضرورة اعتماد نماذج موحدة لإلفصاح من قبل السوق و

الشركات المساىمة العامة لزيادة فيميا ومن ثم زيادة االعتماد عمييا من قبل مستخدمييا  .اما الفقرة ( )x 6فكانت
بوسط حسابي ( )3.32وانحراف معياري ( )1.02واذ لم تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري
تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد
العينة المبحوثة اكدوا عمى عدم استخدام طرق حديثة في اإلفصاح وتوصيل المعمومات من قبل الشركات الى

المساىمين في السوق العراق لألوراق المالية  .اما الفقرة ( )x 7فكانت بوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري
( )0.96واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت
منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى إن نشر
القوائم المالية في التوقيت المناسب يزيد من قدرة المعمومات المالية في التاثير عمى عممية إتخاذ الق اررات
اإلستثمارية والتمويمية .اما الفقرة ( )x 8فكانت بوسط حسابي ( )3.58وانحراف معياري ( ) )1.21واذ تجاوز
الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في اجابات
العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى ضرورة وجود دور فاعل
لمجمعيات والنقابات المينية المالية لتفعيل أداء اإلفصاح واإللتزام بمتطمباتو من قبل الشركات المساىمة .اما الفقرة
( )x 9فكانت بوسط حسابي ( )4.44وانحراف معياري ( )0.84واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف
المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير

الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا عمى يقل اإلعتماد عمى القوائم المالية في اتخاذ القرار االستثماري مع
انخفاض مستويات اإلفصاح المالي في القوائم .
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جدول رقم ( )1مستوى اجابات افراد عينة البحث عن متغير توافر المعلومات المالية ومدى االفصاح عنها
انفقرات
 -1اٌّؼٍِٛاخ اٌر٠ ٟرُ االفصاح ػٕٙا ف ٟعٛق
اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّاٌ١ح غ١ش واف١ح
 -2ذخرٍف اٌّؼا٠ش اٌٍّضِح تاٌرٛعغ تاإلفصاح ذثؼا
الخرالف اٌذجُ ٚغث١ؼح ٔشاغ اٌمطاػاخ اٌرٟ
ذٕرّ ٟاٌٙ١ا اٌششواخ اٌّغاّ٘ح
ِ -3ذذٚد٠ح االفصاح ذؤثش ف ٟعٍٛن اٌّغرثّش
داخً اٌغٛق اٌّاٌ٠ٚ ٟذذ ِٓ لذسذٗ ػٍٝ
صٕغ اٌمشاس االعرثّاسٞ
 -4ظشٚسج إػرّاد ّٔارج ِٛدذج ٌألفصاح ِٓ
لثً اٌششواخ اٌّغاّ٘ح اٌؼاِح ٌض٠ادج فّٙٙا
 ِٓٚثُ ص٠ادج اإلػرّاد ػٍٙ١ا ِٓ لثً
ِغرخذِٙ١ا
 -5ظشٚسج اػرّاد ّٔارج ِٛدذج ٌإلفصاح ِٓ
لثً اٌغٛق اٌّاٌٌ ٟض٠ادج فّٙٙا  ِٓٚثُ ص٠ادج
االػرّاد ػٍٙ١ا ِٓ لثً ِغرخذِٙ١ا .
 -6ػذَ اعرخذاَ غشق دذ٠ثح ف ٟاإلفصاح
ٚذٛص ً١اٌّؼٍِٛاخ ِٓ لثً اٌششواخ اٌٝ
اٌّغاّ٘ ٓ١ف ٟاٌغٛق اٌؼشاق ٌألٚساق
اٌّاٌ١ح.
 -7إْ ٔشش اٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ف ٟاٌرٛل١د إٌّاعة
٠ض٠ذ ِٓ لذسج اٌّؼٍِٛاخ اٌّاٌ١ح ف ٟاٌراث١ش
ػٍ ٝػٍّ١ح إذخار اٌمشاساخ اإلعرثّاس٠ح
ٚاٌرّ١ٍ٠ٛح
 -8ظشٚسج ٚجٛد دٚس فاػً ٌٍجّؼ١اخ ٚإٌماتاخ
اٌّ١ٕٙح اٌّاٌ١ح ٌرفؼ ً١أداء اإلفصاح ٚاإلٌرضاَ
تّرطٍثاذٗ ِٓ لثً اٌششواخ اٌّغاّ٘ح.
٠ -9مً اإلػرّاد ػٍ ٝاٌمٛائُ اٌّاٌ١ح ف ٟاذخار
اٌمشاس االعرثّاسِ ٞغ أخفاض ِغر٠ٛاخ
اإلفصاح اٌّاٌ ٟف ٟاٌمٛائُ .
 -10وٍّا إصداد ا٘رّاَ اٌّغاّ٘ ٓ١ف ٟاٌششوح
تاالفصاح اٌّاٌ ٟوٍّا إذجٙد اٌششوح اٌٝ
اٌض٠ادج فٛٔ ٟػ١ح ٚغث١ؼح االفصاح.
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اما الفقرة ( )x 10فكانت بوسط حسابي ( )4.76وانحراف معياري ( )0.46واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما
االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه
النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا انو كمما إزداد اىتمام المساىمين في الشركة باالفصاح المالي
كمما إتجيت الشركة الى الزيادة في نوعية وطبيعة االفصاح  .اما المعدل العام حول اجابات العينة المبحوثة حول
فقرات متغير مدى توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا كان ( )3.884ويشير المتوسط العام الى تاكيد

العينة المبحوثة تماما عمى اىمية دور متغير مدى توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا كمتغير اساسي
ضمن متغيرات العمل في سوق العراق لالوراق المالية .
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يجهة كهُة بغذاد نهعهىو االقحصادَة انجايعة

ب -مستوى االجابات حول متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر

يبين الجدول رقم ( )2التوزيع التكراري والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمستوى االجابات

حول متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر ,حيث اظيرت االجابة لمفقرة ( )x 1وسط حسابي ( )4.26وانحراف

معياري ( (0.92واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني
وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما
عمى ان مقدار االستفادة من المعمومات المالية يرجع الى اختالف مقدرة وعي المستثمرين باىمية القوائم المالية
الخاصة بالشركات  ,أما الفقرة ( )x 2اذ بينت ان المتوسط الحسابي ( )3.18واالنحراف المعياري ( )1.71واذ لم
تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في
اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا انو يعتمد المستثمر بشكل أساسي
في صنع القرار االستثماري عمى المعمومات الواردة في القوائم والتقارير المالية  ,اما االجابة عمى الفقرة ()x 3
فكانت بوسط حسابي ( )4.54وانحراف معياري ( )0.87واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف
المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير

الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى انو الق اررات االستثمارية بحاجة لمعمومات دقيقة عن حاضر
ومستقبل الشركة ,آما الفقرة ( )x 4اذ بينت ان المتوسط الحسابي ( )4.06و انحراف معياري ( ) 0.96واذ تجاوز
الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في

اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما انو لمنشرات الخاصة بالسوق
تدعم عممية اتخاذ القرار االستثماري  ,اما الفقرة ( )x 5فكانت بوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري ()1.11

واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في
اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما أن التوسع باإلفصاح من قبل
الشركات المساىمة في السوق يزيد من درجة االعتماد عمى القوائم المالية في اتخاذ الق اررات االستثمارية  ,اما
االجابة عمى الفقرة ( )x 6فكانت بوسط حسابي ( )3.84وانحراف معياري ( )1.22واذ تجاوز الوسط الحسابي

( )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في اجابات العينة المبحوثة وىذه
النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى انو عدم إكتمال القوائم والتقارير المالية المنشورة يؤثر
سمباً عمى سموك المستثمر ,اما االجابة عمى الفقرة ( )x 7فكانت بوسط حسابي ( )4.16وانحراف معياري ()0.94

واذ تجاوز الوسط الحسابي (  ) 3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض
في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى انو عدم قيام مدققين

الحسابات المالية داخل السوق المالي بإبداء رأييم في االفصاح يشجع إدارات الشركات المساىمة العامة بعدم
اإللتزام الكامل بمتطمبات االفصاح  ,اما االجابة عمى الفقرة ( )x 8فكانت بوسط حسابي ( )4.62وانحراف معياري
( )0.71واذ تجاوز الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت
منخفض في اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى انو عدم
إلتزام الشركات المساىمة العامة بالمتطمبات القانونية والمينية لالفصاح يحد من قدرة المستثمر عمى صنع القرار
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اإلستثماري  ,اما االجابة عمى الفقرة ( )x 9فكانت بوسط حسابي ( )4.44وانحراف معياري ( )0.58واذ تجاوز
الوسط الحسابي (  )3.5اما االنحراف المعياري اقل من الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت منخفض في
اجابات العينة المبحوثة وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا عمى انو عدم ضمن تقرير مجمس
اإلدارة السنوي معمومات عن أىداف الشركة والنشاط المالي المستقبمي وأي أحداث غير مالية تؤثر عمى سموك
المستثمر داخل السوق المحمي.
جدول رقم ( )2مستوى اجابات افراد عينة البحث عن متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر
اجفق
جًايا

انفقرات
ِ -1مذاس االعرفادج ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌّاٌ١ح ٠شجغ اٌٝ
اخرالف ِمذسج ٚػ ٟاٌّغرثّش ٓ٠تاّ٘١ح اٌمٛائُ
اٌّاٌ١ح اٌخاصح تاٌششواخ
٠ -2ؼرّذ اٌّغرثّش تشىً أعاع ٟف ٟصٕغ اٌمشاس
االعرثّاس ٞػٍ ٝاٌّؼٍِٛاخ اٌٛاسدج ف ٟاٌمٛائُ
ٚاٌرماس٠ش اٌّاٌ١ح.
 -3اٌمشاساخ االعرثّاس٠ح تذاجح ٌّؼٍِٛاخ دل١مح ػٓ
داظش ِٚغرمثً اٌششوح .
 -4إٌششاخ اٌخاصح تاٌغٛق اٌّاٌٚ ٟاٌر ٟذذر ٞٛػٍٝ
افصاح ِاٌ ٟػٓ اٌششواخ ذذػُ ػٍّ١ح اذخار
اٌمشاس االعرثّاسٞ
 -5أْ اٌرٛعغ تاإلفصاح ِٓ لثً اٌششواخ اٌّغاّ٘ح
ف ٟاٌغٛق ٠ض٠ذ ِٓ دسجح االػرّاد ػٍ ٝاٌمٛائُ
اٌّاٌ١ح ف ٟاذخار اٌمشاساخ االعرثّاس٠ح
 -6ػذَ إورّاي اٌمٛائُ ٚاٌرماس٠ش اٌّاٌ١ح إٌّشٛسج ٠ؤثش
عٍثا ً ػٍ ٝعٍٛن اٌّغرثّش
 -7ػذَ ل١اَ ِذلم ٓ١اٌذغاتاخ اٌّاٌ١ح داخً اٌغٛق
اٌّاٌ ٟتئتذاء سأ ُٙ٠ف ٟاالفصاح ٠شجغ إداساخ
اٌششواخ اٌّغاّ٘ح اٌؼاِح تؼذَ اإلٌرضاَ اٌىاًِ
تّرطٍثاخ االفصاح.
 -8ػذَ إٌرضاَ اٌششواخ اٌّغاّ٘ح اٌؼاِح تاٌّرطٍثاخ
اٌمأ١ٔٛح ٚاٌّ١ٕٙح ٌالفصاح ٠ذذ ِٓ لذسج اٌّغرثّش
ػٍ ٝصٕغ اٌمشاس اإلعرثّاسٞ
 -9ػذَ ظّٓ ذمش٠ش ِجٍظ اإلداسج اٌغِٕ ٞٛؼٍِٛاخ
ػٓ أ٘ذاف اٌششوح ٚإٌشاغ اٌّاٌ ٟاٌّغرمثٍٚ ٟأٞ
أدذاز غ١ش ِاٌ١ح ذؤثش ػٍ ٝعٍٛن اٌّغرثّش داخً
اٌغٛق اٌّاٌٟ
 -10ص٠ادج دسجح ذفص ً١اٌّؼٍِٛاخ اٌّؼشٚظح فٟ
اٌرماس٠ش اٌّاٌ١ح ذؼرثش إدذ ٜاٌّؤثشاخ اٌٙاِح ػٍٝ
إعرمطاب سأط اٌّاي اٌّذٍٚ ٟاالجٕث.ٟ
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اما االجابة عمى الفقرة ( )x 10فكانت بوسط حسابي ( )3.9وانحراف معياري ( )1.11واذ تجاوز الوسط الحسابي

(  )3.5اما االنحراف المعياري تجاوز الواحد الصحيح مما يعني وجود تشتت عالي في اجابات العينة المبحوثة

وىذه النتائج تشير الى معظم افراد العينة المبحوثة اكدوا تماما عمى انو زيادة درجة تفصيل المعمومات المعروضة
في التقارير المالية تعتبر إحدى المؤثرات اليامة عمى إستقطاب رأس المال المحمي واالجنبي ,اما المعدل العام حول
اجابات العينة المبحوثة حول فقرات متغير مدى توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا كان ()4.118

ويشير المتوسط العام الى تاكيد العينة المبحوثة تماما عمى اىمية دور متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر
كمتغير اساسي ضمن متغيرات العمل في سوق العراق لالوراق المالية .
ثانيا  /اختبار ومناقشة فرضيات البحث

ييدف ىذا المبحث الدى مناقشدة فرضديات البحدث واختبارىدا  ,وتحديدد وتحميدل العالقدات بدين المتغيدر المسدتقل والمتغيدر
التابع عبر تحميل وتحديد العالقات بين متغيرات البحث وبيان عالقة ارتباط واثر المتغير المستقل والمتمثدل فدي تدوافر
المعمومددات الماليددة ومدددى االفصدداح عنيددا مددع نجدداح الق درار االسددتثماري لممسددتثمر المتغيددر التددابع  ,ولبيددان مددديات تمددك

العالقددات لمشددركات قيددد البحددث تددم االعتمدداد عمددى مجموعددة مددن المقدداييس االحصددائية باالسددتعانة بمخرجددات و البرنددامج
االحصددائي ( , )spss-V20ولتحميددل تمددك العالقددات وبيددان االرتبدداط واالثددر بددين المتغي درات .و ألجددل تحيددل فرضدديات
البحددث ومناقشددتيا واختبارىددا ولمعرفددة عالقددة االرتبدداط واختبددار معنويددة الفرضدديات بددين متغيددر ت دوافر المعمومددات الماليددة
ومدددى االفصدداح عنيددا وبددين متغيددر نجدداح القدرار االسددتثماري لممسددتثمر  ,تددم االعتمدداد عمددى معامددل ارتبدداط بيرسددون ,
فضدالً عددن االسددتعانة باختبددارات (  )f ,tالختبددار معنويددة الفرضدديات  ,فضددال عددن اسددتخدام معامددل التفسددير(التحديد )

( )R2لغدرض قيدداس نسددبة ماتفس دره ت دوافر المعمومددات الماليددة ومدددى االفصدداح عنيددا مددن تغي درات تددأثر بيددا نجدداح الق درار
االستثماري لممستثمر .
 -1اختبار الفرضية االولى

ألجل تحيل الفرضية االولى ومناقشتيا واختبارىا والتي تنص عمى (توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية

بين متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا وبين متغير نجاح القرار االستثماري لممستثمر في سوق
العراق لالوراق المالية) تم االعتماد عمى معامل ارتباط بيرسون  ,فضالً عن االستعانة باختبار (  ) tالختبار

معنوية الفرضية  ,و يبين الجدول رقم ( )3معامل االرتباط بمغ ( )0.70ويمثل عالقة ارتباط قوية ,وان ىناك تاثي أر
احصائياً معنوياً لتوافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا في نجاح القرار االستثماري لممستثمر  ,اذ كانت

قيمة  tالمحسوبة ) (3.27وىي اكبر من  tالجدولية التي بمغت ) (2.31وبمعنوية ). (0.05
جذول رقى ( )3عالقة االرجباط بُن يحغُرات انبذد
انًحغُر انًسحقم

انًحغُر انًعحًذ

يعايم
االرجباط )(r

قًُة t
انًذسىبة

Sig

جىافر انًعهىيات انًانُة ويذي االفصاح
عنها

نجاح انقرار االسحرًارٌ
نهًسحرًر

0.70

3.27

0.000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية 2.31 = 8
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 -2اختبار الفرضية الثانية

لتحميل الفرضية الثانية ومناقشتيا واختبارىا والتي تنص عمى (يوجد تأثير معنوي ذو داللة احصائية لتوافر

المعمومات المالية ومدى االفصاح عمى نجاح القرار االستثماري لممستثمر في سوق العراق لالوراق المالية) ولمعرفة

عالقة االنحدار ومن اجل التحقق من اثبات ىذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي البسيط (Simple Liner

) , Regressionفضالً عن االستعانة باختبار (  ) Fالختبار معنوية الفرضية ,ويبين الجدول رقم ( )4ان قيمة

معامل االنحدار ( )0.62وىذا مؤشر لمقدار تاثير لتوافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا عمى نجاح
القرار االستثماري لممستثمر اذ يعني ان التغير في لتوافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا بمقدار  1%يتبعو
تغير في نجاح القرار االستثماري لممستثمر بمقدار ) )0.62وىو ذات داللة معنوية اذ بمغت قيمة  Fالمحسوبة

) (7.23وىي اكبر من  Fالجدولية التي بمغت ) (5.1وبداللة معنوية ( )0.05كما ىو واضح في الجدول رقم
( , )4كما بمغت قيمة ) (R2معامل التحديد ) (0.22مما يعني بان ( )22%من التغيرات الحاصمة في نجاح
القرار االستثماري لممستثمر يمكن تفسيرىا من خالل التغييرات التي تحدث في توافر المعمومات المالية ومدى
االفصاح عنيا كما ىوا واضح في الجدول رقم (. )4
جدول رقم ( )4عالقة االنحدار بين متغيرات البحث
انًحغُر انًسحقم

انًحغُر انًعحًذ

يعايم
االنذذار
b1

قًُة F
انًذسىبة

يعايم
انحذذَذ
R2

قًُة
انرابث

يسحىي
انًعنىَة

اخحبار
انًعنىَة

جىافر انًعهىيات انًانُة
ويذي االفصاح عنها

نجاح انقرار
االسحرًارٌ نهًسحرًر

0. 62

7.263

0.22

6.23

0.05

ِؼٕ٠ٛح

قيمة  fالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( 5.1 = ) 1 , 9
المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

اوال :االستنتاجات

من خالل دراسة وتحميل اثر التوسع االفصاح المالي عمى ق اررات االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية توصل
الباحثان الى االستنتاجات االتية :
 .1وجود عالقة ارتباط قوية ذات داللة معنوية بين كفاية االفصاح المالي وبين نجاح القرار االستثماري في سوق
العراق لالوراق المالية مما يعطي اىمية كبيرة لدور االفصاح المالي في جذب االستثمار لمسوق المالي العراقي .

 .2وجود تأثير ذو داللة معنوية قوية ذات داللة معنوية بين كفاية االفصاح المالي وبين نجاح القرار االستثماري
في سوق العراق لالوراق المالية مما يعني ان اي تغير في لالفصاح المالي يؤدي تغير في ق ار ارت االستثمار

في سوق المالي العراقي.
 .3االثر الكبير لإلفصاح المالي عمى ق اررات االستثمار في سوق العراق لألوراق المالية حيث اظيرت الدراسة وجود

عالقة ارتباط واثر ذات داللة احصائية بين متغير توافر المعمومات المالية ومدى االفصاح عنيا ومتغير نجاح

القرار االستثماري لممستثمر وىذا يعطي دور ذا اىمية لمصادقية االفصاح المالي في جذب االستثمار باتواعو.
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 .4اىمية وضع القواعد والتقارير المالية بشكل يعكس واقع حال الشركات ألجل اعتمادىا في اتخاذ الق اررات
االقتصادية واالستثمارية من قبل المستثمرين .

 .5كمما تعددت التقارير وقصرت دورتيا خالل السنة المالية واحتوت معمومات اكثر واقعيو سوف تصبح اكثر
مالئمة لخدمة اىداف المستثمرين .

 .6ان اي تضميل في المعمومات المتضمنة في القوائم من شأنو أن يفقدىا اىميتيا وبالتالي التأثير عمى قرار
االستثمار الذي يعتبر من الق اررات اليامة والخطيرة مما يستمزم توافر معمومات عمى درجة كبيرة من الدقة

 .7بروز اىمية توصيل المعمومات المالية اليامة لشرائح مختمفة وواسعو في المجتمع .
ثانيا :التوصيات

 .1ضرورة التزام الشركات التي تتداول اسيميا باإلفصاح عن البيانات المالية واي معمومات اضافية تكون ضرورية

لبث األطمئنان لدى المساىمين عمى امواليم وكيفية ادارتيا داخل الشركات وتقميل المخاطر التي يتعرضون ليا

نتيجة الكميات المتداولة من االسيم
 .2ضرورة تشجيع قيام مكاتب او شركات اوبيوت خبرة متخصصة في مجال التحميل المالي وتقدير المخاطر
بيدف تقديم الرأي الفني لممساىمين دون مقابل عمى ان يتم تمويميا من خالل نسبة تستقطع سنويا من ارباح

الشركات التي تتداول اسيميا .

 .3وضع معاير لمتوسع باالفصاح المالي من قبل السوق المالي والمؤسسات المعنية باالعتماد عمى معاير
االفصاح الدولية تمزم الشركات التي تتداول اسيميا باإلفصاح عن كميات مناسبة من البيانات المالية واي
معمومات مالية ضرورية لبث االطمئنان لدى المستثمرين .
 .4العمل عمى زيادة جودة المعمومات التي يتم اإلفصاح عنيا من قبل الشركات المساىمة العامة العراقية ,وذلك

باحتكاميا إلى الخصائص النوعية لممعمومات المالية كالمصداقية مع مراعاة التوقيت في االفصاح لزيادة

مالئمتيا لعممية اتخاذ القرار االستثماري والتمويمي .
 .5حتى يكون لصغار المستثمرين دور فعال في الرقابة عمى اداء الشركات وااللتزام بحضور الجمعيات العمومية
فأنو يجب العمل عمى ضرورة توزيع التقارير السنوية .

 .6ضرورة تشجيع االبحاث والدراسات التي تيدف الى نشر الوعي االستثماري وعقد الندوات لمناقشة نتائج ىذه
االبحاث ودراسة المقترحات والتوصيات التي يعرضيا الباحثون .
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و.و يصطفً اكرو دنحىش ,و.و كاظى يذًىد

جأذُر انحىسع فٍ االفصاح انًانٍ ....
المصـــــــــادر
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 الدوريات والمجالت العممية المنشورة: ًثالثا
 جاِؼح: اٌما٘شج,  اإلفصاحٟعغ فٛ اٌطشق اٌّؼاصشج ٌٍرٛاخ اٌّغرثّش ٔذٙجٛدساعح ٌر. ) 1990(, ٍٟ ػ, ٞشاص١ اٌش.7
. يٚ اٌؼذد اال,  اٌّجٍذ اٌخاِظ ػشش, ح٠ز اٌرجاسٛ ِجٍح اٌثذ, اٌما٘شج
, ق سأط اٌّايٛادج وفاءج ع٠صٚ ِاخٍٛط ػذَ ذّاثً اٌّؼ١ ذخفٟس االفصاح فٚ د. )2014(, ٓ٠ وّاي اٌذ, ٞٚ اٌذ٘شا.8
.يٚ اٌؼذد اال, ح٠ز اٌرجاسٛ ِجٍح اٌثذ, ح٠ جاِؼح اإلعىٕذس: ح٠اإلعىٕذس
ح١ػاخ اٌصٕاػٚ اٌّششٟا فٙ ذىٍفرٍٝاٌشلاتح ػٚ ح١ذ اعرخذاَ اٌطالح اإلٔراج١ذششٚ ػ١ ذخط. ) 1977(,دّٛش ِذ١ِٕ , ٌُ عا.9
.  اٌؼذد اٌشاتغ, االداسجٚ  ِجٍح االلرصاد, ح١ّٕاٌرٚ زٛ ِشوض اٌثذ, ض٠ جاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض: ( جذج
ٟح ف١ح ٌٍششواخ اٌّغاّ٘ح اٌؼاِح اٌصٕاػ٠ٕٛح اٌغ١ٌش اٌّا٠ اٌرماسٟعاداخ ف٠فش االٛ ذٜ ِذ.)1987 ( ,ٞصٛ ف, ثح٠ غشا.:
. ِٓ اٌؼذد اٌثا,  اٌّجٍذ اٌشاتغ,  ِجٍح دساعاخ: ْ ػّا, ْاالسد
 ِرطٍثاخ االذجا٘اخ اٌّؼاصشجٍٝؼح إٌشاغ ػ١غثٚ ُح ألثش اخرالف اٌذج٠دساعح اخرثاس. ) 1997(, ُح ٘اشٚ ِّذ,  ِشاد.;
. يٚ اٌؼذد اال,  اٌّجٍذ اٌراعغ ػشش, ح٠ز اٌرجاسٛ ِجٍح اٌثذ, ك٠ جاِؼح اٌضلاص: ك٠ اٌضلاص,  اإلفصاحٟعغ فٌٍٛر
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