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 :مستخلص البحث

تعرف على البيانات والمعلومات والمعايير المتوواررة روا األسووال الماليوة ل دموة المسوتامريل الحوالييل هدف هذا البحث إلى ال   

والمرتقبيل عند ات اذهم لقرار االستامار را األورال المالية إضارة إلى التعـرف على مدى وعا المتعامليل را األسووال الماليوة 

ف على العوامل التا تؤثر را كفواةة سوول األورال الماليوة، ثوم تحديود المعلوموات بأهمية المعلومات والبيانات المحاسبية و التعر

التا يتم اإلرصاح عنهوا روا تقوارير الاوركات المدريوة روا السوول الماليوة السوعودية، وذلوأل الرتقوار األسووال الماليوة روا البلودا  

 دميل وبالتوالا عودت توورر دريوة الووعا االسوتامار ، النامية إلى الكفاةة بسبب النقص الاديد را المعلومات المتاحة لدى المسوت

إضارة إلى عدت ويود معايير لإلرصواح وعودت التنمويم المهنوا للمحاسوبة والمرايعوة والتحليول الموالا وإ  ويودت رمنهوا ال تعمول 

 بفعالية وكفاةة.

ة يسوواهم روا تلبيوة احتيايووات إ  اإلرصواح المحاسووبا المناسوب للقووامم الماليو ةالباحاو تولتحقيو  أهوداف البحوث ارترضوو    

مست دما المعلومات وضما  تورر ررص متكارئة لهم، إضارة إلى اعتماد المستامريل را السول المالية السعودية علوى البيانوات 

المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القورارات، وا  المعلوموات والبيانوات المحاسوبية كلموا قصورت رتورة إنتايهوا 

زدادت مالةمتها لقرارات االستامار. وبعد اختبار الفروض تبيل أ  اإلرصواح المحاسوبا للاوركات المدريوة روا السوول الماليوة ا

إلى اعتماد المستامريل را السول المالية السعودية على  المعلومات إضارةالسعودية مناسباً ويسهم را تلبية احتيايات مست دما 

بضورورة ناور المعلوموات والبيانوات  ةالباحا تالمالية بصورة أساسية را ات اذ القرارات. وقد أوصالبيانات المناورة بالتقارير 

المحاسووبية علووى رتوورات دوريووة صووةيرة ع ووهرية، ربوون سوونوية، نصووا سوونويةا حتووى تصووبث القوورارات االسووتامارية أكاوور ر ووداً، 

 . إضارة إلى تورير برنامج مناسب يسهل عملية اإلرصاح المالا باإلنترنت

 قرار، االستاماراإلرصاح المحاسبا، األسوال المالية، تر يد،  الكلمات المفتاحية:
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The Role of Accounting Disclosure in the Stock Market in Rationalizing the Investment 

Decision (Apply to the Saudi Stock Exchange) 

 

 

Abstract 

 To achieve the research Objectives, it is assumed that the appropriate Accounting Disclosure of 

Financial Statements better contribute to meet the needs of Information users and ensure equal 

opportunities for them. It is also assumed that Investors in Saudi Stock Market mostly depend on 

published data and Financial Reports when making decisions. Besides, the shorter the period of 

Information issuing and disclosure, the better to Investment Decisions. Moreover, it is 

hypothesized that Investors face many obstacles to benefit from the disclosed  Information in the 

process of Investment Decisions.                                                                                                                                                              

 After testing the hypotheses, it is found that the Accounting Disclosure of Companies listed in 

Saudi stock market is reasonable and contribute to meet the needs of Information users. The 

recommends the dissemination of Information and Accounting Data at short periodic intervals 

(monthly, quarterly, and semi-annual) for better Investment Decisions. In addition to providing 

an appropriate program to facilitate the process of Financial Disclosure through the internet.   

Keywords:  Accounting disclosure, Financial markets, Rationalization, Decision, Investment 

 

 أوالً: اإلطار المنهجي:

 تمهيد:

أّدى أخذ معمم الدول بفلسفة الحرية االقتصادية والبدة را إيراةات ال ص صة التا حدثت را نهايات القر  العاريل إلى       

تحويل الكاير مل  ركات القطاع العات إلى  ركات مساهمة، وبالتالا رسث المجال بصورة أوسن أمات القطاع ال اص للمااركة 

را التنمية االقتصادية، ومما ال  أل ريه أ  ذلأل يتطلب ويود أسوال مالية ذات كفاةة عالية نمراً لما تقدمه مل مزايا أهمها: 

تورير السيولة، وتقليل م اطر االستامار المالا، وخل  أدوات مالية تتجه إليها ادخارات األرراد والمؤسسات را المجتمن، 

سيل كفاةاتها را األداة والعمل على زيادة األرباح، وتاجين االستامارات الرأسمالية را وتحفيز إدارات الاركات على تح

 االقتصاد القوما باإلضارة إلى إيجاد ررص عمل يديدة، وررن مستويات الدخل، وتسرين معدالت النمو االقتصاد .
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 مشكلة البحث:

االستامار  حيث يتم الحصول على هذه البيانات  المستامر را حاية إلى بيانات ومعلومات تساعده را ات اذ قراره

 والمعلومات مل مصادر عديدة أهمها التقارير والقوامم المالية ومل ثم يمكل تحديد ماكلة البحث ريما يلا:

  هناك تفاوت كبير را درية الوعا بيل المستامريل را أسوال أسهم البلدا  المتقدمة والمستامريل را أسوال األسهم

نامية، ويعود السبب را ذلأل إلى الكمية الهاملة مل المعلومات التا تتورر للمستامريل را البلدا  المتقدمة حيث تقوت للبلدا  ال

الاركات بنار تقاريرها المالية المفصلة كما تقوت أسوال األورال المالية المنممة بنار بيانات ومؤ رات مالية لكل الاركات 

أما را البلدا  النامية رتفتقر سول األورال المالية إلى الكفاةة بسبب النقص الاديد را  المسجلة لديها را الصحا المت صصة.

 المعلومات المتاحة لدى المست دميل وبالتالا عدت تورر درية الوعا االستامار .

 عمل عدت ويود معايير لإلرصاح وعدت التنميم المهنا للمحاسبة والمرايعة والتحليل المالا وإ  ويدت رمنها ال ت

 بفعالية وكفاةة.

ومما سب  هنالأل مجموعة مل التساؤالت يتويه البحث لإليابة عنها مل واقن بيئة العمل را السول المالية       

 السعودية وها:

/ هل يعتبر نطال اإلرصاح المالا الحالا را السول المالية السعودية مناسباً ومفيداً ل دمة متطلبات المستامريل را هذا 1

 السول؟

/ هل يعتمد المستامرو  را السول السعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ 2

 القرارات؟

/ هل يوثر إنتاج الاركات المدرية را السول المالية السعودية للمعلومات والبيانات المحاسبية خالل رترة قصيرة را 3

 ستامار؟مالةمتها لقرارات اال

 

 فرضيات البحث:

عند استعراض الدراسات السابقة تم التوصل إلى مجموعة مل االستنتايات التا أثارت مجموعة مل التساؤالت التا     

سيحاول البحث التويه نحو اإليابة عنها مل واقن البيئة السعودية. ورى هذا الصدد يمكل صياغة تلأل االستنتايات وما ترتب 

 ت را  كل مجموعة مل الفرضيات يمكل بيانها را اآلتا:عليها مل تساؤال

/ إ  اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما  تورر ررص 1

 متكارئة لهم.

الية بصورة أساسية را / يعتمد المستامرو  را السول السعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير الم2

 ات اذ القرارات. 

 / كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامار.3

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثون| اإلصدار ال المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

 
    

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             197  

 ISSN: 2706-6495 

 

 أهمية البحث:

لسالمة  وحساساً  تنبن أهمية البحث مل األهمية التا تحتلها األسوال المالية را االقتصاد العالما عموماً حيث تعتبر مؤ راً دقيقاً 

، كما أنه ال يمكل أل  سول مالية أ  تنمو وتزدهر إال مل خالل تنمية الاقة لدى المستامريل بما تقدمه مل االقتصاد الوطنا

 بيانات ومعلومات مالممة لقراراتهم وهذا ال يتحق  إال مل خالل ويود اإلرصاح المحاسبا 

الجهات المعنية بمراقبة القوامم المالية للاركات المتعاملة را السول  الذ  يحق  يواً مل الاقة بيل المتعامليل مل خالل قيات

 .طاة معلومات غير صحيحة للمساهميلواإل راف على وسامل اإلعالت الم تلفة وبالتالا محاولة التدخل لمنن الةش ولتفاد  إع

 

 أهداف البحث:

 إ  هدف البحث يتل ص بما يلا:

المعايير المتوررة را األسوال المالية ل دمة المستامريل الحالييل والمرتقبيل عند / التعرف على البيانات والمعلومات و1

 ات اذهم لقرار االستامار را األورال المالية.

 / التعـرف على مدى وعا المتعامليل را األسوال المالية بأهمية المعلومات والبيانات المحاسبية.2

 ل األورال المالية./ التعرف على العوامل التا تؤثر را كفاةة سو3

/ تحديد المعلومات التا يتم اإلرصاح عنها را تقارير الاركات المدرية را السول السعودية لألورال المالية 4

 ومقارنتها من تقارير الاركات را البلدا  المتقدمة.

 

 منهج البحث:

 المناهج التالية: ةالباحا تاست دم    

 لدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات./ المنهج الوصفا: لوصا وتفسير نتامج ا1

/ المنهج االستقراما: بهدف استقراة بعض الكتابات والدراسات السابقة التا يتضمنها الفكر المحاسبا المتعل  2

 بموضوع البحث، وكيفية االستفادة منها را معالجة ماكلة البحث.

 

 أساليب جمع المعلومات:

 لومات والبيانات:تم االعتماد على أسلوبيل لجمن المع    

/ المقابلة: وذلأل مل خالل إيراة المقابالت من بعض القامميل على السول المالية السعودية، واالستفسار منهم عل 1

 كيفية العمل را السول، والحصول على بعض التقارير واإلحصاميات.

 غيرها را تر يد قراراتهم االستامارية./ االستبيا : وذلأل الستطالع آراة أرراد العينة عل أهمية المعلومات المالية و2
 

     فصاح المحاسبي )المفهوم، األسس(:اإل: نيا  ثا

سواة را نمرية المحاسبة، أو را  دوراً مهماً ومركزياً  Adequate Disclosureمعيار اإلرصاح المناسب  يلعب     

الجمعيات المهنية  منها:ت كبير مل عدة يهات وقد تكرست أهمية هذا المفهوت بعدما لقيه مل اهتما المحاسبية.الممارسات 

المهتميل منهم ببحث الجوانب الم تلفة لفرضية السول  وإدارات البورصات العالمية وكذلأل الباحاو  خصوصاً  المحاسبية،

 .تا2004مطر، عالمالية المالا الكاة ودراسة انعكاساته على حركة تداول وتقلبات أسعار األورال 
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البد وأ  تتم را إطار أغراض المحاسبة المالية التا تتمحور را نهاية  المناسب،أو بحث لطبيعة اإلرصاح    أ  مناقاةأو    

األمر حول غرض رميس هو تورير المعلومات المالممة للفئات التا تست دت البيانات المحاسبية را ات اذ قرارات اقتصادية 

مست دميل بعض المؤ رات المالية التا تمكنهم مل التنبؤ ببعض المتةيرات كما تهيئ لهؤالة ال البيانات،تتعل  بالمناأة مصدرة 

  األيل.أو قدرتها على الوراة بالتزاماتها القصيرة أو الطويلة  ماالً،الرميسية لتلأل المناأة كقوتها اإليرادية 

اهتمت المعاهد والجمعيات واعتراراً بأهمية اإلرصاح المحاسبا را صنن قرار االستامار را سول األورال المالية رقد 

عايير المحاسبة المالية رقد حدد مجلس م تواررها،العلمية بمعايير اإلرصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات التا ال بدَّ مل 

 تقديم معلومات للمستامريل الحالييل :تا2004عحماد،  ا أهداف التقارير المالية كاآلتا1را نارته رقم ع اFASBع األمريكا

 والمرتقبيل وكذلأل الدامنيل ومست دما البيانات را تحديـد وتوقيت درية عدت التأكد للتدرقات النقدية المتوقعة مل التوزيعات

وهذه التدرقات المتوقعة تتأثر بقدرة  والقروض،أو الفوامد والتدرقات الناتجة عل بين أو استيراد أو استحقال االستامارات المالية  

نقدية كارية لموايهة االلتزامات را التوزيعات والفوامد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقها، كما تتأثر المناأة على خل  

تقديم معلومات عل باإلضارة إلى  أيضاً بتوقعات المستامريل والدامنيل بالمقدرة الكسبية للمناأة مما ينعكس على أسعار األسهم.

االستامار والتمويل تعكس توقعات المستامريل باألداة المستقبلا للمناأة، إال أ  هذه األداة المالا للمناأة، ورغم أ  قرارات 

 التوقعات تبنى را الةالب على تقييم األداة الساب .

 المحاسبي:اإلفصاح  مفهوم -1

الاقة بيل راإلرصاح المحاسبا يحق  را حال توارر يواً مل  نجاحه،اإلرصاح المحاسبا روح أ  سول مالية وأساس  يعتبر   

المتعامليل مل خالل قيات الجهات المعنية بمراقبة ميزانيات الاركات المتعاملة را السول واإل راف على وسامل اإلعالت 

 تا1191عاإلمات،  للمساهميلوالتدخل إلزالة الةش ومنن إعطاة معلومات غير صحيحة  الاركات،الم تلفة التا تاكلها هذه 

 اإلرصاح.سيتم إلقاة الضوة على عدة تعاريا ومناقاتها للوصول إلى يوهر وبالعودة إلى عدة مؤلفات    

القوامم المالية على يمين المعلومات الالزمة والضرورية إلعطاة المست دميل صورة  تحتو أ   المحاسبا يعناراإلرصاح    

 .تا2003محمد، عالمحاسبية واضحة وصحيحة عل الوحدة 

للمعلومات والبيانات إلى المست دميل باكل ومضمو  صحيث ومالمم  تقديملى أنه كما ُعرف اإلرصاح المحاسبا ع   

 .تا1110عحلوة،  لمساعدتهم على ات اذ القرارات، لذلأل رهو يامل المست دميل الداخلييل والمست دميل ال اريييل را آ  واحد

ية على يمين المعلومات الالزمة الضرورية التقارير المال عإظهارومل يهة أخرى تم تعريا اإلرصاح المحاسبا على أنه    

 .تا2001عيربوع،  المحاسبيةاإلعطاة مست دما القوامم المالية صورة واضحة صحيحة عل الوحدة 

ونالحظ مل خالل التعاريا السابقة تركيزها على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيديل منها بصيةة توضث حقيقة   

 القرارات.ليل بالاكل الذ  يسمث باالعتماد على تلأل المعلومات را ات اذ الوضن المالا للمناأة دو  تض

 يلا:وبتحليل التعاريا السابقة إلى مكوناتها األساسية يتضث ما 

الاالثة السابقة أ ارت إلى ضرورة تضميل القوامم والتقارير المحاسبية المعلومات  أ  التعاريايالحظ  :المعلوماتـ أ

إال أنها اختلفت را تحديد كمية المعلومات بمعنى أ  يكو  اإلرصاح را حدود الضرورة بالاكل الذ   الضرورية أو الكارية،

را حيل يتطرل التعريا الاالث إلى مفهوت الامولية حيث يرى أ  اإلرصاح يتطلب  المناسب،يمكل المست دت مل ات اذ القرار 

 المعلومات.إظهاراً لكل 
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 مضللة.وغير  وحقيقية، صحيحة،ة أ  تكو  هذه المعلومات لكل تلتقا هذه التعاريا عند ضرور

نالحظ أ  كالً مل التعريفيل األول والاالث لم يحدد طبيعة مست دما المعلومات را حيل أ ار  :المعلوماتـ مستخدمي ب 

مهم يداً إذ التعريا الاانا إلى نوعيل مل المست دميل وهما المست دمو  الداخليو  والمست دمو  ال ارييو ، وهو أمر 

 مستوياتهم.تتفاوت حاية المست دميل وقدرتهم على تفسير تلأل المعلومات باكل سليم ورهمها على أساس صحيث بتفاوت 

رالمست دت الداخلا يتمال بمدارة المناأة حيث يتم توصيل المعلومات إليه مل خالل التقارير بسهولة نايمة عل االتصال المبا ر 

 بيل المحاسب واإلدارة.

ما المست دت ال اريا ريتمال را أطراف عديدة ذات مصالث متباينة كالمستامريل والمقرضيل والمحلليل المالييل والجهات أ

الدخل ـ قاممة المركز  عقاممةويقتضا إيصال المعلومات إلى هذه الفئات إعداد القوامم المالية األساسية وها  الخ،الحكوميـة... 

 ديةا.النقالمالا ـ قاممة التدرقات 

ويعود هذا التميز إلى عدت تجانس مصالث هذه األطراف األمر الذ  يدعو كل طرف منها إلى المطالبة باإلرصاح بما 

     هدره.يتناسب من تحقي  
 

 المحاسبية:المقومات األساسية لإلفصاح عن المعلومات  – 2

عمطر، نمرية رة على المقومات الرميسية التالية يرتكز اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را القوامم المالية المناو    

 :تا2010المحاسبة، 
 

 المحاسبية:/ المستخدم المستهدف للمعلومات أ

رمنها مل تست دمها بصورة  المعلومات.تتعدد الفئات المست دمة للمعلومات المحاسبية، كما ت تلا طرل است دامها لهذه       

حملة األسهم والمستامريل المالية، ومل األمالة على مست دما القوامم  مبا رة.ومنها مل تست دمها بصورة غير  مبا رة،

اآلخريل، والدامنيل والجهات الحكومية أ  أنها تويه بصفة عامة إلى قراة التقارير المالية، والمطلعيل على النماذج األخرى مل 

ت دمة للمعلومات المحاسبية وذلأل كركل أساسا أهمية تحديد الجهة المس (Devine). وقد كرس تا1110أبو زيد، عاإلرصاح 

أهمية تحديد الجهة التا ستست دت المعلومات المحاسبية تنبن مل حقيقة  عإ  بالقول:مل أركا  تحديد إطار اإلرصاح المناسب 

لتحديد الجهة لذا را  الحاية  م تلفة.أساسية ها أ  األغراض التا ستست دت ريها هذه المعلومات مل يهات م تلفة تكو  أيضا 

سيساعد أيضا را تحديد  الجهة،كما أ  تحديد هذه  است دامها،أو الفئة المست دمة للمعلومات تسب  الحاية لتحديد غرض 

أو  كل  Contentال واص الوايب تواررها را تلأل المعلومات مل ويهة نمر تلأل الجهة وذلأل سواة مل حيث المحتوى 

ستتوقا را  المالية،مدى مالةمة مجموعة مل اإليضاحات المتواررة را البيانات   ذلأل أل .Presentationوصورة العرض 

مما يعنى أ   اإليضاحات.يانب كبير منها على مدى ما تمتلكه الجهة المست دمة لهذه البيانات مل مهارة وخبرة را تفسير تلأل 

ضرورة مالممة الست دامات رئة أو يهة أخرى ال قد ال تكو  بال معينة.تكو  مالممة الست دامات رئة أو يهة  التااإليضاحات 

على ذلأل يجب إعداد التقارير المالية را ظل ررضية أساسية ها  اإليضاحات. وبناةً تمتلأل المهارة وال برة الكاريتيل لفهم تلأل 

  التقارير،ويود مستويات م تلفة الكفاةة را تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المست دمة لهذه 
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يكو  بمعداد التقرير المالا الواحد ور  نماذج متعددة حسب  الخيار األول رميسيل:يضن معد  هذه التقارير أمات خياريل  مما

ويتعارض من  مكلا يداً  نه أيضاً مر تطبيقه،وخيار كهذا إضارة إلى صعوبة  التقرير.تعدد احتيايات الفئات التا ستست دت هذا 

 منها.تزيد عل العامد المتوقن  أالالتا تؤكد على أ  تكلفة المعلومات يجب  مبدأ الجدوى االقتصادية للتقارير

بحيث يلبى يمين  Multi-Purpose Reportريكو  بمصدار تقرير مالا واحد لكنه متعدد األغراض  الخيار الثانيأما  

ال  تطبيقه سيجعل التقارير  يقه،تطبومل الصعب  واقعا،وهذا ال يار أيضا مال سابقه غير  المحتمليل.احتيايات المست دميل 

  التفاصيل.ومفرطة يدا را  الحجم،المالية كبيرة 

را  على ما تقدت رقد استقر الرأ  النهاما را عالم المهنة على يعل المست دت المستهدف للمعلومات المحاسبية مماالً  وبناةً      

نحو احتيايات ثالث رئات رميسية منها ور   أكبرايالة عناية مجموعة الفئات التا يحتمل است دامها للتقارير المالية ولكل من 

 والمالك المحتملو  والدامنو . الحاليو ،المالك  هنا:والفئات الاالث المقصودة  األولويات.ترتيب 

 

  المحاسبية:/ أغراض استخدام المعلومات 2

ما يعرف بمعيار أو خاصية المالةمة  يجب ربط الةرض الذ  تست دت ريه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسا هو    

Information Relevance.  ،وهما:ورى هذا اإلطار تلتقا ويهتا نمر أهم مجمعيل مهنييل را الواليات المتحدة األمريكية 

رقد عبرت الاانية عل ويهة  .(AAA)والجمعية األمريكية للمحاسبيل  (AICPA)المعهد األمريكا للمحاسبيل القانونييل 

 Materialityحيل تعتبر األهمية النسبية  را يلا:ت على ما 1111يال ذلأل بالنص را أحد التقارير الصادرة عنها عات نمرها ح

المعيار  Relevanceتعتبر المالةمة  اإلرصاح،بماابة المعيار الكما الذ  يحدد حجم أو كمية المعلومات المحاسبية الوايبة 

لذا تتطلب خاصية المالةمة ويود صلة وثيقة بيل  اإلرصاح.ات المحاسبية الوايبة النوعا الذ  يحدد طبيعة أو نوع المعلوم

 والةرض الرميسا الست دات هذه المعلومات مل الجهة األخرى. يهة،طريقة إعداد المعلومات واإلرصاح عنها مل 

المعلومات خاصية المالةمة  ولكا تكو  المعلومات مفيدة رمنها يجب أ  تكو  مالممة لحايات صناع القرارات. وتمتلأل    

عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمست دميل بمساعدتهم را تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد 

 .تا2004حماد، عالماضية أو تصحث تقييماتهم 

إذ أ   ريه.أ  يحدد أوال الةرض الذ  ستست دت البد قبل تحديد ما إذا كانت معلومات معينة مالممة أو غير مالممة مل  لذا    

ومل الاواهد  بديل.معلومة مالممة لمست دت معيل را غرض معيل قد ال تكو  بالضرورة مالممة لةرض بديل أو لمست دت 

مار ذلأل على عينة مل محللا االستا (Baker)الباحايل وهو  أحدالعملية على صحة هذا الرأ  نتامج دراسة اختباريه قات بها 

هاتيل الفئتيل الرميسيتيل مل مست دما المعلومات المحاسبية توليا  اهتماما  أ وقد كافت دراسته هذه عل  االمتما .ومحللا 

كما توصلت إلى النتيجة نفسها دراسة ميدانية قات بها باحث آخر وذلأل على قطاعا  ،الماليةم تلفا نحو بنود معينة را القوامم 

مطر، األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عل الاركات المساهمة بدولة عالكويت ولة البنوك واالستامار را د

 .تا1111الكويت لمت ذ  قرارات االستامار واإلقراض، 

عل عدت ويود  المالييل كافتولكل على رئتا المستامريل األرراد والمحلليل  األرد ،را حيل أ  دراسة أيريت را     

ير بيل االهتمات الذ  تبديه كل رئة منهما نحو بنود المعلومات التا تحتويها التقارير المالية السنوية للاركات اختالف كب

. وال عجب مل اختالف نتيجة هذه الدراسة عل النتامج التا توصلت إليها تا1119عغرابية و النبر،  المساهمة العامة الصناعية

  االمتما .ف مرتبط أساسا باختالف طبيعة المعلومات التا يحتايها قرار إذ أ  هذا االختال السابقتا ،الدراستا  
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 عنها:/ طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح ج

وكذلأل الةرض الذ  ستست دت ريه تمال ال طوة التالية را تحديد  ،بعد تحديد المست دت المستهدف للمعلومات المحاسبية    

حيث أ  كارة المعلومات المرتبطة بأ  وحدة اقتصادية ال يمكل أ  يتم  التا يجب اإلرصاح عنها طبيعة ونوع المعلومات

اإلرصاح عنها را القوامم المالية، حيث أ  اإلرصاح عل كارة تلأل المعلومات يمكل أ  يجعل القوامم المالية صعبة وغير عملية 

لمعلومات المحاسبية التا  يجب اإلرصاح عنها حاليا، را ،وتتمال اتا2001علطفا،  وض مة ومكلفة وربما أكار تاويااً 

 ،وقاممة الدخل  وقاممة األرباح المحتجزة ،: قاممة المركز المالاوهى ،القوامم المالية التقليديةالبيانات المالية المحتواة را 

تعبير بوضوح مل خالل القوامم ثم قاممة التةيرات را المركز المالا، والهدف مل اإلرصاح عل هذه المعلومات يتمال را ال 

المالية وباكل عادل عل الوضن المالا ألداة المناأة والتةيرات را الحالة المالية ويمكل تحقي  ذلأل مل خالل التطبي  المتكامل 

 ،تا2009عالناغا،  للمعايير الدولية وتورير ال صامص النوعية را المعلومات

ضرورية لكل نمرا لتعذر اإلرصاح عنها را صلب القوامم المالية تعرض را  هذا إضارة إلى معلومات أساسية أخرى تعتبر 

 القوامم.المالحمات المررقة بالقوامم المالية والتا تعتبر يزةا ال يتجزأ مل تلأل 
 

 المعلومات./ أساليب وطرق اإلفصاح عن ج

لى مت ذ  القرارات ممل يست دمو  تلأل م تلفة ع أساليب وطرل عرض المعلومات را القوامم المحاسبية تترك آثاراً        

ترتيب وتنميم  ولذا يتطلب اإلرصاح المناسب أ  يتم عرض المعلومات ريها بطرل يسهل رهمها. كما يتطلب أيضاً  المعلومات.

المعلومات ريها بصورة منطقية تركز على األمور الجوهرية بحيث يمكل للمست دت المستهدف قراةتها بيسر وسهولة. وهناك 

 :ا2004عالمبارك، وها ث وسامل لإلرصاح عل المعلومات ال اصة بالقوامم المالية، ثال

أ/ إظهارها كجزة مل مكونات القوامم المالية أ  را صلب القوامم المالية ذاتها كميضاحات بيل األقواس بجانب القيمة الواردة را 

 القوامم المالية.

مالية وذلأل لإلرصاح عل أحداث أو معامالت مالية ال تتضمنها القوامم المالية ب/ إظهارها كمالحمات إر ادية مررقة بالقوامم ال

 بالرغم مل أهميتها را دراسة إدارة المناأة ومركزها المالا، ومل ثم را  هذه المعلومات تعتبر يزةاً مكمالً للقوامم المالية.

أسس محاسبية أخرى خالراً لألساس التاري ا ج/ إظهارها كمعلومات إضارية أخرى لعرض بيانات مست رية باالعتماد على 

والتا قد تكو  ذات درية عالية مل المالةمة والداللة را ات اذ القرارات را حيل تفتقر إلى إمكانية االعتماد عليها لعدت 

 استنادها على أدلة موضوعية أو قابليتها للتحق .
 

 أنواع أسواق األوراق المالية:: ثالثا  

 :تا2002الحناو  و العبد، عإلى رال المالية تقسم أسوال األو    

  .السول األولية عسول اإلصدارا 

   .السول الاانو  عسول التداولا 

 السوق األولية  -1

را السول األولية: حيث تطرح الحكومة السندات وأذونات ال زانة لتمويل  يتم بين األسهم والسندات التا تم إصدارها حديااً     

 اإلنفال العات،
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نما تطرح الاركات ومؤسسات اإلعمال السندات واألسهم للحصول على احتياياتها التمويلية لتنفيذ خططها االستامارية. بي 

وعندما تطرح األورال المالية للمرة األولى مل خالل السول األولية لألورال المالية رقد يكو  المصدر  ركة يديدة أو  ركة 

للمصدر أو تمال كميات إضارية لورقة مالية  مال األورال المالية المصدرة نوعا يديداً وقد ت ،قاممة را السول منذ سنوات عدة

سب  أ  طرح لها إصدارات عدة را الماضا، والمسألة األساسية التا يجب أ  توضن را االعتبار ها أنه أياً كا   كل 

اعلى عكس السول الاانوية لألورال المالية  األورال المالية المصدرة رم  هذه األورال تمتص أمواالً يديدة لحساب مصدريه

يتم مل خاللها تحويل األورال المالية المويودة والقاممة بيل األطراف المااركة را السول الاانوية دو   –كما سنرى  –والتا 

ح لألورال نه يويد نوعا  مل الطرأمصدر  األورال المالية أ  أموال إضارية . والجدير بالذكر  اأ  يترتب على ذلأل تلق

 المالية لالكتتاب العات را السول األولية، 

. حيث يتم طرح األورال Private Placementوالطرح للتداول ال اص  Public Placementهما: الطرح للتداول العات 

مل المستامريل  المالية للبين للمستامريل بصفة عامة را السول را حالة الطرح العات، بينما تطرح األورال المالية لعدد محدود

 را ظل أسلوب الطرح ال اص وغالبا ما يكونوا المالك الحالييل للاركة باإلضارة إلى عدد قليل مل المستامريل المحتمليل.

 :تا1119 ،عهند  هاويتم طرح اإلصدارات الجديدة مل األسهم والسندات باست دات ثالثة أساليب،      

عملية اإلصدار لحساب الاركة  Underwriterتسمى ببنأل االستامار أو المتعهد  أ/ أ  تتولى مؤسسة مالية مت صصة عادة ما

أو الجهة الحكومية، ويعتبر بنأل االستامار هو الوسيط الرميسا را التقريب أو الوساطة بيل بامعا أو مصدر  األورال المالية 

مليل للورقة المالية المصدرة والجهة التا قررت وماتريها وبالتالا را  دوره ال ي رج عل كونه وسيطاً بيل المستامريل المحت

إصدارها. وتبعاً لذلأل رم  بنأل االستامار يعتبر بماابة صانن السول حيث يقوت را اغلب األحيا  باراة اإلصدارات الجديدة مل 

ر أعلى  ورى هذه األورال المالية مل الاركات المصدرة عند سعر متف  عليه بأمل أ  يعيد بيعها لجمهور المستامريل عند سع

الحالة يمكل القول أ  بنأل االستامار يتعهد أو يضمل طرح اإلصدار وتصريفه  وقد ياكل بنأل االستامار اتحاداً لضما  

ورى يمين األحوال يحصل بنأل االستامار على عمولة تتمال را قيمة  Underwriting Syndicateتصريا اإلصدار 

ورى سبيله للقيات بمهمة تصريا اإلصدارات عند  ،ة المصدرة وسعر بيعه لإلصدارالهامش بيل سعر  رامه لإلصدار مل الجه

السعر الذ  يضمل تحقي  الربث أو الهامش المناسب .  ويقدت بنأل االستامار النصيحة والماورة للجهة المعنية ريما يتعل  بنوع 

                                                   الورقة المصدرة والتوقيت المناسب لإلصدار، وحجم وسعر اإلصدار.         

ويأخذ بيل اإلصدارات الجديدة مل خالل بنأل االستامار أ كاال عدة: رقد يتعهد البنأل بتصريا كل اإلصدارات أو حد أدنى     

در معيل، ويلجأ منه، وقد يقتصر تعهد بنأل االستامار على بذل أقصى يهد لتصريا اإلصدار دو  أ  التزات منه بتصريا ق

البنأل إلى ذلأل را األحوال التا ال يستطين أ  يؤمل أو يضمل تصريفاً كامالً لإلصدار، ورى تلأل الحالة يتم إرياع أ  أورال 

مالية لم يتم بيعها للجهة المصدرة، ويوظا أسلوب " بذل أرضل يهد " لتصريا اإلصدار را عمليات األورال المالية ال اصة 

 األورال المالية:بنوعيل مل مصدر  

الاركات الصةيرة الجديدة التا تاكل خطرا كبيراً على بنأل االستامار عند قبوله ضما  تصريا إصداراته، وتبعاً لذلأل  -

 يفضل إتباع صيةة بذل أقصى يهد لتصريا الصادر.
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ى تلأل الحالة تكو  تاعر الكاير مل الاركات أ  إصدارتها الجديدة سوف توايه بمقبال وحماس كبيريل مل الجمهور، ور -

صيةة بذل أرضل يهد لتصريا هذه اإلصدارات أقل تكلفة مل صيةة الضما  الكامل لتصريا هذه اإلصدارات مل قبل 

بنأل االستامار، حيث تجد الاركة أو الجهة المصدرة أ  اإليراة األخير ينطو  على تكلفة غير مبررة را ظل اإلقبال 

 المتوقن على هذه اإلصدارات.

 إل ارة أنه را الدول التا تتسم بصةر حجم سول األورال المالية، قد تتولى البنوك التجارية مهمة الترويج لإلصدار.وتجدر ا

ب/ أ  تقوت يهة اإلصدار بنفسها باالتصال مبا رة بعدد مل المستامريل مال المؤسسات المالية الض مة، لكا تبين األسهم 

ض بنأل االستامار مساعدته للجهة المصدرة را البحث عل الجهة المستامرة أو والسندات المصدرة، ورى تلأل الحالة قد يعر

 الماترية لإلصدار.

 :Auction Approach ج/ أسلوب المزاد

تتضمل الكميات المراد  راؤها وسعر  Bidsوبمقتضى هذا األسلوب تتم دعوة المستامريل المحتمليل لتقديم عطاةات     

ت السعر األعلى ثم العطاةات ذات السعر األقل إلى أ  يتم التصريا الكامل لإلصدار. وعادة ما الاراة، ويتم قبول العطاةات ذا

 يتم است دات ذلأل األسلوب لتصريا إصدارات السندات الحكومية وأذو  ال زانة.

قنوات التوزين بيل را السول التقليد  الذ  يتم ريه تبادل السلن وال دمات تكتسب وريما يتعل  باراة اإلصدارات الجديدة     

المنتج وتاير الجملة وتاير التجزمة أهمية كبيرة، ورى سول األورال المالية ينمر لمصدر الورقة المالية كما لو أنه المنتج، ريما 

يقوت بنأل االستامار بالدور الذ  يقوت به تاير الجملة را السول التقليد . ويقوت بنأل االستامار بتحديد المستامريل وتنفيذ 

معامالت معهم مل خالل منارذ التجزمة التا ياار بها إلى  ركات السمسرة، وتجدر اإل ارة أ  بعض بنوك االستامار تقوت ال

والماتريل بمهمتا السمسرة والتعامل، بمعنى أنها تقوت بمدارة وتنميم عمليات التبادل وتورير المعلومات الالزمة للبامعيل 

 .تا2001الصيررا، ع

وتمال هذه النارة  ،Prospectusلمستامريل بويود إصدارات يديدة مل خالل ما يسمى بالنارة التمهيدية ويتم إعالت ا   

والهدف مل هذا المستند هو ضما  أ   ،مل صاً للحقام  المهمة المتصلة بالجهة المصدرة واألورال المالية المزمن طرحها

رهم عند تقييم األورال المالية محل اإلصدار كارة الحقام  ال اصة المستامريل المحتمليل لإلصدارات الجديدة يأخذو  را اعتبا

وبمعنى آخر را  اإلصدارات الجديدة تكو  متاحة رقط للمستامريل مل خالل هذه  ،بها والتا تنعكس على قيمة هذه اإلصدارات

صدار بيل منارذ التجزمة الاركات ع السماسرة ا باعتبارها يزة مل مجموعات التوزين بالتجزمة . ويتم ت صيص حصص اإل

 أو  ركات السمسرة المحلية ورقا ألنصبة تتحدد بعوامل عدة أهمها:

 حجم اإلصدار الكلى. -

 عدد  ركات السمسرة. -

رماال را حالة اإلصدارات التا تتمتن بدرية عالية مل اإلقبال يتم توزيعها على نطال  ،درية االستفادة المحلية أو اإلقليمية -

ة قد نجد أ  نصيب السمسار الماارك را توزين اإلصدار را مدينة معينة ال يتجاوز بضعة مئات عريض ورى تلأل الحال

  ،مل الورقة المالية المصدرة

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثون| اإلصدار ال المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

 
    

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             204  

 ISSN: 2706-6495 

 

ولكا يصبث للسمسار حصة أو نصيب مل اإلصدار الجديد على المستوى المحلى قد يقوت المستامر بتحديد اسم المروج 

زعا التجزمة لهذه اإلصدارات وبناة عليه ي تار المستامر سمساره الذ  والضامل لإلصدار يقوت باالستعالت منه عل مو

وثمة أسلوب بديل لما سب  يتمال را أ  يطلب المستامر مل سمساره بأ  يعلمه بأ  إصدارات  ،ينهى له عملية الاراة

 يديدة ياارك را عملية بيعها.

أسهم قاممة لاركات حالية لالكتتاب العات را  ذلأل يتم عند وتجدر اإل ارة إلى أنه عندما تطرح اإلصدارات الجديدة مل      

أسعار قريبة مل أسعار تداول نميرتها الحالية. غير أ  اإلصدارات الجديدة ألورال مالية غير قاممة تجذب الكايريل بسبب 

يدرعه بنأل االستامار  ان فاض مصاريا تداولها عالسمسرة وغيرهاا، وتتمال غالبا رقط را الهامش أو المدى بيل السعر الذ 

 لمصدر الورقة وبيل سعر إعادة الورقة مل قبل بنأل االستامار للمستامريل.

وتعد السول األولية بالسول الذ  ياهد اإلصدارات األولية لألورال المالية سواة كانت مل قبل الاركات أو الحكومات،        

ة األساسا للاركات تحت التأسيس، أو بهدف زيادة رأس مال وها اإلصدارات التا تتم بهدف الحصول على رأس مال الارك

  ركات قاممة بالفعل.

 السوق الثانوية: -2

يتم مل خالل السول الاانوية إعادة بين األورال المالية التا سب  إصدارها، وتبعا لذلأل يحصل بامن الورل المالية را السول     

 صدرة لها.الاانوية على قيمتها وليست الاركة أو الجهة الم

وتقوت السول الاانوية لألورال المالية بدور ال يمكل االستةناة عنه أل  اقتصاد متقدت أو حتى را طريقه للتقدت، إذ إنها تجعل    

. بمعنى انه بدو  السول الاانوية قد ال تناأ أصال سوقاً أولية لألورال تا1112سالمة، عممكناً مل ويود السول األولية أمراً 

رفا السول الاانوية يمكل تسييل األورال المالية، أ  تحويلها بسهولة إلى نقود عل طري  البين. وال  أل أ  عملية تسييل  المالية،

 األورال المالية يجعلها أكار قبوال وياذبية، حيث يكو  مل السهل بيعها وتحويلها إلى نقود بسرعة وبدو  خسامر.

ال الرأسمالية ألنها تاكل الجزة األكبر مل العملية االستامارية وأصول إدارة المحارظ وتعتبر األسوال الاانوية مل أهم األسو    

 إضارة إلى أ  األسوال األولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنجاح األسوال الاانوية.

وإلى يانب ما تقدت، تساعد السول الاانوية را عملية تسعير األورال المالية المصدرة را السول األولية، حيث إ      

الماروعات والمؤسسات التا تاترى األورال المالية سوف تدرن للجهة المصدرة سعراً ال يزيد عل السعر التا تعتقد أ  السول 

ة را السول الاانوية زاد سعر الورقة المصدرة را السول األولية ومل ثم قيمة األموال الاانوية تعكسه، وكلما زاد سعر الورق

 التا يمكل أ  تجمعها الجهة المصدرة.

 :وطالما أ  السول مستمرة وداممة، يتعيل عليها القيات بالوظاما التالية   

 .Price Discoveryاستكااف السعر  لألورال المالية محل التداول ريما يسمى بعملية Fair Priceتحديد سعر عادل  -

 إتمات المعامالت عند ذلأل السعر بسرعة ويسر عتورير السيولةا. -

 المساعدة على إتمات المعامالت عند أدنى قدر ممكل مل التكلفة. -

 . ويعمل السماسرة كوسطاة للتقريبDealersأو التجار  Brokersويتم خل  السول الاانوية مل خالل كل مل السماسرة     

بيل الماتريل والبامعيل، بينما يتعامل التجار لحسابهم ال اص، ويحددو  األسعار التا يكونو  عندها على استعداد إلتمات البين 

 أو الاراة.
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 :تا1114عالنقلا، أسلوبيل ويتم التداول را السول الاانوية باست دات أحد     

الطلب، ورا ضومها يتم التفاوض للوصول إلى سعر  أسلوب التفاوض: حيث يقوت كل وسيط بمعال  أسعار العرض أو -

 إتمات الصفقة.

 أسلوب المزاد العلنا: والذ  يمكل مل خالله الوصول إلى أرضل األسعار بالنسبة للبامن والماترى. -

متعامليل السول المنمم يتميز بأ  له مكا  محدد يلتقا ريه ال، وتنقسم أسوال التداول إلى أسوال منممة وأسوال غير منممة    

بالبين أو الاراة ألورال مالية مسجلة بتلأل السول، ويدار هذا السول مل قبل مجلس منت ب مل أعضاة السول "هيئة 

. أما األسوال غير المنممة ها التا يتم على أساسها المعامالت خارج البورصات وعل تا2000عالزرر  و ررح، " البورصة

لمنضدة أو السول الموازية، وترين هذه التسمية تاري ياً إلى حقيقة أ  البنوك كانت طري  وسيط ويطل  عليها المعامالت على ا

 تتولى دور الوسيط األساسا را عمليات التداول التا كانت تتم رعالً على منضدة م صصة لها. 

ة السندات أو أسهم وقد تم االحتفاظ بهذه التسمية حتى اآل  للعمليات التا تتم عل طري  وسيط أو تاير. ويالحظ أ  غالبي

 .تا2002عالحناو  و العبد، األسلوب الاركات الصةيرة تتم بهذا 
 

 السوق المالية السعودية: :رابعاً 

ت، حيث أنائت أول  ركة مساهمة را المملكة العربية 1132تعود البدايات التاري ية للسول المالية السعودية إلى عات     

ت وما تضمنه مل مواد تناولت تأسيس 1112ت، ويعد صدور نمات الاركات را عات الاركة العربية للسيارا وهاالسعودية 

 ركة المساهمة واالكتتاب ريها وتداول أسهمها وتنميم أدامها ومتطلبات اإلرصاح عل أعمالها هو حجر الزاوية لناأة سول 

أخرى خصوصاً را السبعينات الميالدية. إذ  األسهم السعود  مل الناحتيل التاريعية والتنميمية، وتوالت ريما بعد إنااة  ركات

تزايدت أعداد هذه الاركات. ومن تطور عدد الاركات المساهمة ناأ سول غير رسما لألسهم را أوامل الامانينات، إلى أ  

ت بتنميم التداول، وأوكلت مهمة اإل راف على نااط السول وتنفيذ القواعد 1114را عات  1230/1صدر األمر الساما رقم 

 لمنممة لعملية التداول إلى مؤسسة النقد العربا السعود .ا

وهو نمات م تص بالتداول وعمليات  (ESIE)ت بدأ السول انطالقة يديدة، حيث تم تطبي  النمات اآللا 1110ورى عات     

طور مل حيث آليات ت، حيث تم استبداله بنمات عتداولا، وهو نمات مت2001التسوية والتقاص، واستمر العمل به إلى حلول عات 

التداول والتسوية والتقاص. ويورر نمات تداول سوقاً يقوت على استمرارية إعطاة أوامر البين والاراة آلخر سعر مل خالل 

 التوري  بيل هذيل السعريل من إعطاة معلومات أخرى خاصة بحجم التداول وطبيعة المناأة.

ستامريل القامميل أو الراغبيل را الدخول وبيل سول األورال المالية، بمدخال وقد لعبت البنوك التجارية دور الوسيط بيل الم    

األوامر التا تستقبلها مل المستامريل إلى نمات تداول والتا يتم تصنيفها وترتيبها حسب أرضلية السعر والوقت، وعند مقابلة 

 فمة البامن إلى محفمة الماترى.أوامر البين والاراة وتنفيذها من بعضها يتم التحويل الفور  لألسهم مل مح

ا بتاريخ 30وقد  هد السول السعود  مؤخراً نقلة نوعية يديدة بصدور نمات السول المالية ورقاً للمرسوت الملكا رقم عت/    

تتمتن  ت. الذ  قضى بمعادة هيكلة السول المالية مل الناحية التنميمية واإل رارية. وإنااة هيئة السول المالية التا2003/ 31/9

 باالستقاللية المالية واإلدارية، وترتبط مبا رة برميس مجلس الوزراة. 
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وتهدف إلى تنميم وتطوير السول المالية را المملكة العربية السعودية، ولها صالحية وضن اللوامث والقواعد والتعليمات 

هيئة عالمالية لعدالة والكفاةة را سول األورال الالزمة لتطبي  أحكات نمات السول المالية مل ايل حماية المستامريل، وضما  ا

 .تا2002السول المالية، 
 

 : هيئة السوق المالية: خامساً 

أنائت هيئة السول المالية بمويب نمات السول المالية الصادر بالمرسوت الملكا السالا الذكر، ويهدف إنااؤها إلى وضن      

لية را المملكة العربية السعودية. وها هيئة حكومية تتمتن با صية إطار تنميما ورقابا وإ رارا لسول األورال الما

اعتبارية واستقالل مالا وإدار ، وترتبط مبا رة برميس مجلس الوزراة. وتكمل أكبر مهمات هيئة السول المالية را عملها 

ارسات غير النمامية، أو التا على إيجاد سول مالية منممة وعادلة، و فارة، تحق  الحماية لجمين المستامريل مل يمين المم

تنطو  على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تالعب، وضمل هذا اإلطار يمكل تل يص مهمات ومسؤوليات الهيئة را النقاط 

 :تا2002عهيئة السول المالية،  اآلتية
 

 / وضع اللوائح التنفيذية وتطبيقها:1

مات التا يجب على الهيئة القيات بها، وها محددة را المادتيل ال امسة يعد إصدار اللوامث التنفيذية ضرورياً لتنفيذ المه    

والسادسة مل نمات السول المالية، وهذه الضرورة ياةت بسبب أ  نمات السول المالية لم يضن نصوصاً تنميمية تفصيلية لكل 

 المهمات التنفيذية التا على الهيئة السعا للقيات بها.

 فصاح دون تمييز: / تحقيق مبدأ الشفافية واإل2

يويب نمات السول المالية ولوامث الهيئة التنفيذية إظهار الافارية واإلرصاح عل يمين المعلومات المالية والجوهرية ال اصة     

بالاركات المدرية، وذلأل را  كل كامل ودقي  ورى وقت محدد ودو  تمييز، ويعد حقاً مل حقول المستامر الوقوف على 

الكاملة ألداة الاركات، واالطالع على يمين المعلومات التا قد تؤثر على سعر أسهمها. وينطب  ذلأل على الصورة الحقيقية 

يمين الاركات را الصناعات والقطاعات الم تلفة، ويعتبر مبدأ الافارية واإلرصاح المحور الذ  يقوت عليه عمل الهيئات 

ألسوال. ربتحسل مستويات الافارية واإلرصاح تن فض مستويات الم اطر التنميمية لألسوال المالية وتحق  راعلية األداة لهذه ا

 وتسعر األورال المالية ور  أسعارها العادلة.

ومل خالل تحديد نوعية المعلومات الوايب توريرها وررض نارها تسهم هيئة السول المالية را تورير البيئة المحفزة الت اذ     

لمستامريل األرراد مل م اطر القيات بات اذ قرارات استامارية ال تقوت على معلومات القرار االستامار  الصحيث، وحماية ا

 صحيحة، أو تكو  مبنية على معلومات مضللة وناقصة.

وتعمل هيئة السول المالية على ررض مبدأ الافارية واإلرصاح را لوامحها التنفيذية مل خالل أداتيل رميسيتيل، األولى: نارة    

 انية: التزامات اإلرصاح المستمر للاركات.اإلصدار، والا
 

 : مجتمع وعينة البحث:سادساً 

 يتمال مجتمن الدراسة را السول المالية السعودية، أما عينة الدراسة رتتمال ريما يلا:    
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 ا أرراد مل كل  ركة تم اختيارها عاوامية مل كل قطاع مل قطاعات السول 4ا ررد، وذلأل باختيار عدد ع10عدد ع

ا قطاع والذيل يمالو  مجموعة المدراة المالييل ورؤساة الحسابات والمحاسبيل 21لية السعودية والبالغ عددها عالما

 والمرايعيل الداخلييل.

 ا ررد، تم اختيارهم عاوامياً مل مجموعة أساتذة الجامعات المت صصيل را مجال المحاسبة.10عدد ع 

 ة المرايعيل القانونييل.ا ررد، تم اختيارهم عاوامياً مل مجموع11عدد ع 
 

 : اختبار الفرضيات:سابعاً 

( )إن اإلفصاح المحاسبي المناسب للقوائم المالية يساهم في تلبية احتياجات مستخدمي المعلومات وضمان توفر 1الفرض )

 فرص متكافئة لهم(

 ب متوسطات الموافقةاستجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض األول مرتبة تنازلياً حس (1جدول رقم )

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 درجة الموافقة   التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 

اإلرصاح عل المعلومات 

المحاسبية را وقتها المحدد 

يتيث لجمين المستامريل 

ت الحصول على المعلوما

الالزمة را الوقت 

المناسب مما يتيث لهم 

الرؤية الواضحة للوضن 

االستامار  األمر الذ  

يساو  ريما بينهم را 

الحصول على الفرص 

 .االستامارية

 - - - 11 12 ك

4.10 0.401 1 
% 10.2 11.1 - - - 

2 

ما يحصل عليه 

المستامرو  مل معلومات 

مل خالل اإلرصاح 

لهم  المحاسبا يورر

اإلدراك التات بالوضن 

المالا للاركات را السول 

 - 1 4 29 41 ك

4.23 0.124 2 
% 10.2 33.3 4.1 1.2 - 
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مما يلبا الحايات 

المعررية للمستامريل التا 

تمكنهم مل التنبؤ بالوضن 

المستقبلا للسول وبالتالا 

تتيث لهم ات اذ القرار 

 المناسب 

9 

اإلرصاح المحاسبا 

اية المناسب يلبا ح

المستامريل للمعلومات 

حول وضن الاركات را 

 السول بدرية كبيرة 

 - - 9 30 44 ك

4.41 0.123 3 
% 24.3 39.0 1.1 - - 

2 

بدو  المعلومات المفصث 

 اختيارعنها ال يمكل 

القرار الصحيث والذ  

يكفل تحقي  الربث 

 المناسب

 - - 2 32 41 ك

4.44 0.112 4 
% 20.1 43.2 1.2 - - 

1 

أعتقد أ  اإلرصاح 

المحاسبا المناسب هو 

األساس للنجاح را 

 االستامار

 1 1 2 21 42 ك

4.43 0.994 2 
% 22.1 32.1 1.2 1.2 1.2 

3 

المعلومات المحاسبية ذات 

القيمة االسترياعية تمكل 

المستامريل مل اإللمات 

بالوضن السوقا مما 

يفيدهم را ات اذ القرارات 

 المناسبة 

 - 2 1 33 40 ك

4.39 0.932 1 
% 41.4 40.9 9.4 2.2 - 

4 

كايراً ما كانت المعلومات 

المفصث عنها مفيدة را 

اختيار القرار المناسب 

 حول االستامار 

 - 1 1 31 31 ك

4.32 0.194 9 
% 44.4 41.1 9.4 1.2 - 
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 0.404 4.41 المتوسط العام

 المسث الميدانا.، مل واقن بيانات ةالمصدر: عمل الباحا

مل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  بادة على أ  اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم 

ا، وهو متوسط 2مل  4.41المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما  تورر ررص متكارئة لهم بمتوسط ع

ا وها الفئة التا تاير إلى خيار موار  بادة على أداة 2.00إلى  4.21 عملرئات المقياس ال ماسا  يقن را الفئة ال امسة مل

 الدراسة. 

إلى  4.32عويتضث مل النتامج أ  هناك تجانساً را موارقة أرراد عينة الدراسة، حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل     

ات المقياس ال ماسا التا تاير إلى عموار  بادةا على أداة الدراسة، مما ا وها متوسطات تقن را الفئة ال امسة مل رئ4.10

يوضث التجانس را موارقة أرراد عينة الدراسة، ويتضث مل النتامج أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  بادة على أ  يمين رقرات 

تنازلياً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها ا والتا تم ترتيبها 4 ،3 ،1 ،2 ،9 ،2 ،1عالفرضية األولى تتمال را الفقرات رقم 

 بادة كالتالا:

" اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را وقتها المحدد يتيث لجمين المستامريل الحصول على  وها ا1عياةت الفقرة رقم  -1

يساو  ريما بينهم را المعلومات الالزمة را الوقت المناسب مما يتيث لهم الرؤية الواضحة للوضن االستامار  األمر الذ  

مل  4.10عالحصول على الفرص االستامارية" بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

 ا.2

لهم اإلدراك التات  المحاسبا يورر" ما يحصل عليه المستامريل مل معلومات مل خالل اإلرصاح  وها ا2عالفقرة رقم  -2

را السول مما يلبا الحايات المعررية للمستامريل التا تمكنهم مل التنبؤ بالوضن المستقبلا بالوضن المالا للاركات 

للسول وبالتالا تتيث لهم ات اذ القرار المناسب " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة 

 ا.2مل  4.23عبمتوسط 

محاسبا المناسب يلبا حاية المستامريل للمعلومات حول وضن الاركات را " اإلرصاح ال وها ا9عاحتالل الفقرة رقم  -3

 ا.2مل    4.41السول بدرية كبيرة " للمرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط ع

فل تحقي  الربث " بدو  المعلومات المفصث عنها ال يمكل اختيار القرار الصحيث والذ  يك وها ا2عنجد الفقرة رقم  -4

 ا.2مل  4.44عالمناسب " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

" أعتقد أ  اإلرصاح المحاسبا المناسب هو األساس للنجاح را االستامار " احتلت المرتبة ال امسة  وها ا1عالفقرة رقم  -2

 ا.2مل  4.43بمتوسط عها بادة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة علي

" المعلومات المحاسبية ذات القيمة االسترياعية تمكل المستامريل مل اإللمات بالوضن السوقا  وها ا3عاحتلت الفقرة رقم  -1

 4.39بمتوسط عرا ات اذ القرارات المناسبة " المرتبة السادسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة  يقيدهممما 

 ا.2مل 

" كايراً ما كانت المعلومات المفصث عنها مفيدة را اختيار القرار المناسب حول االستامار "  وها ا4عإ  الفقرة رقم  -9

 ا.2مل  4.32بمتوسط عاحتلت المرتبة السابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة 
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سة والذ  ينص على عإ  اإلرصاح المحاسبا المناسب وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدرا    

هذه النتيجة إلى  ةعزو الباحاتللقوامم المالية يساهم را تلبية احتيايات مست دما المعلومات وضما  تورر ررص متكارئة لهما، و

دما المعلومات أ  اإلرصاح المحاسبا المناسب للقوامم المالية يورر معلومات كارية ومفصلة بصورة مناسبة تتيث لمست 

األمر الذ  يتيث للجمين الحصول على  عاليةالحصول بسهولة على ما يريدونه مل معلومات، وبصورة تتميز بافارية 

المعلومات الالزمة التا تكفل لهم المنارسة على الفرص االستامارية المتاحة، مما يساهم را تلبية احتيايات مست دما 

 لهم. المعلومات وضما  تورر ررص متكارئة

( )يعتمد المستثمرون في السوق السعودية لألوراق المالية على البيانات المنشورة بالتقارير المالية بصورة 2الفرض )

 أساسية في اتخاذ القرارات(

 

 استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثاني مرتبة تنازلياً حسب متوسطات اإلفادة (2جدول رقم )

رقم 

 الفقرة
 رةالفق

 درجة الموافقة   التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

2 

دو  معلومات كاملة ومفصلة 

حول وضن الاركات را 

السول ال يمكل ات اذ القرار 

 االستامار  الصحيث 

 - 1 3 32 42 ك

4.41 0.133 1 
% 21.1 43.2 3.9 1.2 - 

1 

يتوقا ات اذ القرار 

أساسية  االستامار  بصورة

على ما يتم الحصول عليه مل 

معلومات عل طري  

 اإلرصاح المحاسبا المناسب 

 - 1 9 21 42 ك

4.44 0.909 2 
% 22.1 34.1 1.1 1.2 - 

2 

كايراً ما يريئ ات اذ القرار 

االستامار  را حالة الاعور 

 معلومات المتعلقة به بنقص ال

 - - 1 34 31 ك

4.31 0.113 3 
% 41.1 42.0 1.1 - - 

3 

أحتاج إلى معررة معلومات 

عل يمين يوانب الوضن 

المالا للاركات را السول 

رالمعررة عل بعض الجوانب 

رقط دو  يوانب أخرى 

 - 1 12 31 39 ك

4.21 0.912 4 
% 42.9 31.3 14.1 1.2 - 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثون| اإلصدار ال المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي

 
    

 

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                             211  

 ISSN: 2706-6495 

 

 يجعل قرار االستامار مرتجالً 

4 

ترتكز القرارات االستامارية 

على ما يصدر مل الاركات 

العاملة را السول مل تقارير 

 مالية 

 1 2 13 31 34 ك

4.19 0.199 2 
% 42.0 31.3 11.0 2.2 1.2 

 0.212 4.32 المتوسط العام

 ، مل واقن بيانات المسث الميدانا.ةالمصدر: عمل الباحا

النتامج الموضحة أعاله يتضث أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  بادة على اعتماد المستامريل را السول السعودية  مل خالل      

ا، وهو 2مل  4.32لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القرارات بمتوسط ع

ا، وها الفئة التا تاير إلى خيار موار  بادة 2.00إلى  4.21 عملال ماسا  متوسط يقن را الفئة ال امسة مل رئات المقياس

 على أداة الدراسة. 

إلى  4.19عويتضث مل النتامج أ  هناك تفاوتاً را موارقة أرراد عينة الدراسة، حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل     

مسة مل رئات المقيـاس ال مـاسا واللتيل تايرا  إلى عموار  / ا، وها متوسطات تتراوح ما بيل الفئتيل الرابعــة وال ا4.41

 موار  بادةا على التوالا على أداة الدراسة، مما يوضث التفاوت را موارقة أرراد عينة الدراسة،

ت رقم ع ويتضث مل النتامج أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  بادة على أربن رقرات مل رقرات الفرضية الاانية وتتمال را الفقرا 

 ا والتا تم ترتيبها تنازلياً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة كالتالا:3 ،2 ،1 ،2

: " دو  معلومات كاملة ومفصلة حول وضن الاركات را السول ال يمكل ات اذ القرار وها، ا2عياةت الفقرة رقم  .1

 ا.2مل  4.41عالدراسة عليها بادة بمتوسط االستامار  الصحيث " بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة 

أساسية على ما يتم الحصول عليه مل معلومات عل  االستامار  بصورة: " يتوقا ات اذ القرار وها، ا1عنجد الفقرة رقم  .2

 طري  اإلرصاح المحاسبا المناسب " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

 ا.2مل  4.44ع

: " كايراً ما يريئ ات اذ القرار االستامار  را حالة الاعور بنقص المعلومات المتعلقة به " وها، ا2عإ  الفقرة رقم  .3

 ا.2مل  4.31عياةت بالمرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

ين يوانب الوضن المالا للاركات را السول رالمعررة عل : " أحتاج إلى معررة معلومات عل يموها، ا3ع الفقرة رقم .4

بعض الجوانب رقط دو  يوانب أخرى يجعل قرار االستامار مرتجالً " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة 

 ا.2مل  4.21عالدراسة عليها بادة بمتوسط 

واحدة مل عبارات الفرضية الاانية، وتتمال را العبارة رقم  ويتضث مل النتامج أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  على عبارة  

مل 4.19: " ترتكز القرارات االستامارية على ما يصدر مل الاركات العاملة را السول مل تقارير مالية" بمتوسط عوها، ا4ع

 ا.2
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لمستامريل را السول وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدراسة، الذ  ينص على عاعتماد ا    

هذه  ةعزو الباحاتالسعودية لألورال المالية على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة أساسية را ات اذ القراراتا، و

النتيجة إلى أ  المستامريل را السول السعودية لألورال المالية يحرصو  على أ  تكو  قراراتهم االستامارية راعلة وأكار قوة 

قي  المكاسب التا يريونها، ولذلأل عادة ما يعتمد هؤالة المستامرو  على البيانات المناورة بالتقارير المالية بصورة را تح

 أساسية را ات اذ القرارات حتى يضمنوا أ  تكو  قراراتهم واقعية، وتحق  الةرض المطلوب منها.

 ة ازدادت مالءمتها لقرارات االستثمار(( )كلما قصرت فترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبي3الفرض )

 

 استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثالث مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة (3جدول رقم )

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 درجة الموافقة   التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 

ات اذ القرار االستامار  

يتطلب تورير المعلومات 

والبيانات المحاسبية را وقتها 

 المحدد 

 1 1 4 23 22 ك

4.23 0.910 1 
% 14.2 21.4 4.1 1.2 1.2 

2 

قرارات االستامار تسعى إلى 

االستفادة مل الفرص 

االستامارية المتاحة والتا 

سة كبيرة مما عليها منار

يتطلب ضرورة إنتاج 

المعلومات والبيانات 

 المحاسبية را رترة قصيرة 

 - 1 9 31 32 ك

4.32 0.111 2 
% 43.2 41.1 1.1 1.2 - 

1 

إنتاج المعلومات والبيانات 

المحاسبية را أقصر وقت 

يزيد مل استفادة المستامريل 

 منها 

 - 3 1 31 31 ك

4.21 0.990 3 
% 31.3 41.1 1.1 3.9 - 

10 

يسعى المستامر عادة إلى 

الحصول على معلومات 

حدياة عل الوضن السوقا 

مما يتطلب ضرورة إنتاج 

 - 2 10 40 21 ك

4.11 0.943 4 
% 32.1 41.4 12.3 2.2 - 
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المعلومات والبيانات 

المحاسبية را أقصر رترة 

 ممكنة 

3 

تفقد المعلومات المفصث عنها 

تأخرها عل يدواها را حالة 

 رترة االحتياج لها 

 - 2 11 31 30 ك

4.11 0.910 2 
% 39.0 41.1 13.1 2.2 - 

9 

كلما قصرت رترة إنتاج 

المعلومات والبيانات 

المحاسبية المفصث عنها 

زادت قدرتها على تلبية 

حايات المستامريل وتمكينهم 

مل ات اذ قراراتهم را وقتها 

 المناسب 

 1 2 10 31 30 ك

4.11 0.121 1 
% 39.0 41.1 12.3 2.2 1.2 

1 

الةرض مل اإلرصاح 

المحاسبا تلبية حايات 

المستامريل مل المعلومات 

وبالتالا رمنه البد مل 

اإلرصاح عل هذه المعلومات 

 را أقصر وقت ممكل

 - 3 10 44 24 ك

4.10 0.922 9 
% 21.1 24.3 12.3 3.9 - 

 

 راد عينة الدراسة تجاه فقرات الفرض الثالث مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةاستجابات أف (3تابع جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

 درجة الموافقة   التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 

السرعة را ات اذ القرار 

امار  تسهم بدرية االست

كبيرة را نجاح هذا القرار 

وهذا يتطلب ضرورة إنتاج 

معلومات والبيانات 

 - 2 10 41 22 ك

4.01 0.129 1 
% 30.1 20.1 12.3 1.2 - 
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 المحاسبية را أقصر وقت

4 

يفقد المستامر حايته 

للمعلومات والبيانات 

المحاسبية المفصث عنها را 

 حالة تأخرها

 - 1 11 42 22 ك

3.11 0.144 1 
% 29.2 21.1 13.1 9.4 - 

2 

يلجأ المستامر لمعلومات 

سابقة عقديمةا الت اذ قراره 

 االستامار  العايل

 - 12 14 34 11 ك

3.11 1.023 10 
% 22.2 42.0 19.3 11.2 - 

 0.243 4.14 المتوسط العام

 ، مل واقن بيانات المسث الميدانا.ةالمصدر: عمل الباحا

مل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  على أنه كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات       

ا، وهو متوسط يقن را الفئة الرابعة مـــل رئات 2مل  4.14والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامار بمتوسط ع

 ا، وها الفئة التا تاير إلى خيار موار  على أداة الدراسة. 4.20إلى  3.41 عملالمقياس ال ماسا 

إلى  3.11ويتضث مل النتامج أ  هناك تفاوتاً را موارقة أرراد عينة الدراسة، حيث تراوحت متوسطات موارقتهم ما بيل ع     

 ا، 4.23

اللتيل تايرا  إلى عموار  / موار  وها متوسطات تتراوح ما بيل الفئتيل الرابعـة وال امسة مـل رئات المقياس ال ماسا و

بادةا على التوالا على أداة الدراسة، مما يوضث التفاوت را موارقة أرراد عينة الدراسة، ويتضث مل النتامج أ  أرراد عينة 

ا تنازلياً ا والتا تم ترتيبه1 ،2 ،1الدراسة موارقو  بادة على ثالث رقرات مل رقرات الفرضية الاالاة تتمال را العبارات رقم ع 

 حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة كالتالا:

: " ات اذ القرار االستامار  يتطلب تورير المعلومات والبيانات المحاسبية را وقتها المحدد " وها، ا1عياةت الفقرة رقم  -1

 ا.2مل  4.23عبالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

: " قرارات االستامار تسعى إلى االستفادة مل الفرض االستامار  المتاحة والتا عليها منارسة كبيرة وها، ا2عقرة رقم الف -2

مما يتطلب ضرورة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را رترة قصيرة " ياةت بالمرتبة الاانية مل حيث موارقة أرراد 

 ا.2مل  4.32ععينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

: " إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت يزيد مل استفادة المستامريل منها " احتلت وها، ا1ع الفقرة رقم -3

 ا.2مل  4.21عالمرتبة الاالاة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط 

 ،10عرقرات مل رقرات الفرضية الاالاة تتمال را الفقرات رقم ويتضث مل النتامج أ  أرراد عينة الدراسة موارقو  على سبن    

 ا والتا تم ترتيبها تنازلياً حسب موارقة أرراد عينة الدراسة عليها كالتالا:2 ،4 ،1 ،1 ،9 ،3
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: " يسعى المستامر عادة إلى الحصول على معلومات حدياة عل الوضن السوقا مما يتطلب وها، ا10عياةت الفقرة رقم  -1

نتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر رترة ممكنة " بالمرتبة األولى مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة ضرورة إ

 ا.2مل  4.11ععليها بمتوسط 

: " تفقد المعلومات المفصث عنها يدواها را حالة تأخرها عل رترة االحتياج لها " للمرتبة وها، ا3عاحتالل الفقرة رقم  -2

 ا.2مل  4.11عموارقة أرراد عينة الدراسة عليها بادة بمتوسط الاانية مل حيث 

: " كلما قصرت رترة إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها زادت قدرتها على تلبية وها، ا9عالفقرة رقم  -3

موارقة أرراد عينة حايات المستامريل وتمكينهم مل ات اذ قراراتهم را وقتها المناسب " ياةت المرتبة الاالاة مل حيث 

 ا.2مل  4.11عالدراسة عليها بمتوسط 

: " الةرض مل اإلرصاح المحاسبا تلبية حايات المستامريل مل المعلومات وبالتالا رمنه البد وها، ا1ع الفقرة رقمياةت  -4

لدراسة عليها مل اإلرصاح عل هذه المعلومات را أقصر وقت ممكل " ياةت بالمرتبة الرابعة مل حيث موارقة أرراد عينة ا

 ا.2مل  4.10عبمتوسط 

: " السرعة را ات اذ القرار االستامار  تسهم بدرية كبيرة را نجاح هذا القرار، وهذا يتطلب وها، ا1عاحتلت الفقرة رقم  -2

ضرورة إنتاج معلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت " المرتبة ال امسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها 

 ا.2مل  4.01عوسط بمت

: " يفقد المستامر حايته للمعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها را حالة تأخرها " احتلت وها، ا4ع الفقرة رقم -1

 ا.2 مل 3.11عالمرتبة السادسة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

قة عقديمةا الت اذ قراره االستامار  العايل " للمرتبة : " يلجأ المستامر لمعلومات سابوها، ا2ع الفقرة رقماحتالل  -9

 ا.2مل  3.11بمتوسط عالسابعة مل حيث موارقة أرراد عينة الدراسة عليها 

وعليه ومل خالل النتامج الموضحة أعاله يتضث صحة ررض الدراسة والذ  ينص على أنه عكلما قصرت رترة إنتاج     

هذه النتيجة إلى أ  المستامرو  را  ةعزو الباحاتت مالةمتها لقرارات االستامارا، والمعلومات والبيانات المحاسبية ازداد

السول السعودية لألورال المالية يحرصو  على استةالل الفرص االستامارية المتاحة، ولذلأل رهم بحاية إلى ات اذهم قراراتهم 

ت والبيانات المحاسبية ازدادت مالةمتها لقرارات االستامارية بسرعة كبيرة ولذلأل رمنه كلما قصرت رترة إنتاج المعلوما

 االستامار.
 

 : النتائج:ثامنا  

اإلرصاح عل المعلومات المحاسبية را وقتها المحدد يتيث لجمين المستامريل الحصول على المعلومات الالزمة را الوقت  -1

ا بينهم را الحصول على الفرص المناسب، مما يتيث لهم الرؤية الواضحة للوضن االستامار  األمر الذ  يساو  ريم

 االستامارية.

 إلرصاح المحاسبا المناسب يلبا حاية المستامريل للمعلومات حول وضن الاركات را السول بدرية كبيرة.ا -2

را ات اذ القرارات  مما يفيدهمالمعلومات المحاسبية ذات القيمة االسترياعية تمكل المستامريل مل اإللمات بالوضن السوقا  -3

 .المناسبة
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قرارات االستامار تسعى إلى االستفادة مل الفرص االستامارية المتاحة والتا عليها منارسة كبيرة، مما يتطلب ضرورة  -4

 إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را رترة قصيرة.

 إنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية را أقصر وقت يزيد مل استفادة المستامريل منها. -2

اإلنتاج المعلومات والبيانات المحاسبية المفصث عنها زادت قدرتها على تلبية حايات المستامريل كلما قصرت رترة  -1

 وتمكينهم مل ات اذ قراراتهم را وقتها المناسب.

السرعة را ات اذ القرار االستامار  تسهم بدرية كبيرة را نجاح هذا القرار وهذا يتطلب ضرورة إنتاج معلومات  -9

 ا أقصر وقت.والبيانات المحاسبية ر
 

 : التوصيات:تاسعا  

حتى تكو  المعلومات أكار مالةمة لتر يد قرارات المساهم، رمنها يجب أ  تنار على رترات دورية قصيرة، حيث يعتبر  -1

 التقرير الاهر  هو األكار أهمية، ويليه الربن السنو  ثم النصا السنو  ثم السنو .

ير مالية يمكل أ  تلعب دوراً مؤثراً را دعم القوة التفسيرية للقوامم تعديل نطال اإلرصاح ليتضمل معلومات إضارية غ -2

 والتقارير المالية.

وضن السبل المناسبة للحد مل المعوقات التا تحد مل استفادة المستامريل را السول المالية السعودية مل المعلومات  -3

 المفصث عنها را عملية ات اذ القرار االستامار  ال اص بهم.

ين األبحاث والدراسات التا تهدف إلى نار الوعا، وعقد الندوات المستمرة لمناقاة نتامج هذه األبحاث، ضرورة تاج -4

 ودراسة المقترحات والتوصيات التا يعرضها الباحاو .

ضرورة تاجين قيات مؤسسات وبيوت خبرة مت صصة را مجال التحليل المالا وتقدير الم اطر بهدف تقديم الماورة  -2

للمساهميل دو  مقابل على أ  يتم تمويلها مل خالل نسبة تستقطن سنوياً مل أرباح الاركات المدرية والرأ  الفنا 

 بالسول.

العمل على تورير خدمات االنترنت، واالهتمات بصيانة خدمته حتى يستفيد منه المتعاملو  را سول األورال المالية بدرية  -1

 كارية.

 اإلرصاح المالا باإلنترنت.العمل على تورير برنامج مناسب يسهل عملية  -9
 

 : المراجع:عاشرا  

 اتحاد المصارف العربية. أسوال األورال المالية را البالد العربية.تا. 1191/ أحمد رهما اإلمات. ع1

 ال رطوت: كلية التجارة، يامعة النيليل. نمرية المحاسبة.تا. 2003/ الهاد  آدت محمد. ع2

 اإلسكندرية: الدار الجامعية. مرية المحاسبة.نتا. 2001/ أميل السيد أحمد لطفا. ع3

 اإلسكندرية: قسم المالية العامة بكلية التجارة. دراسات را السياسات المالية الدولية.تا. 1112/ رمز  علا سالمة. ع4

 اإلسكندرية: الدار الجامعية. موسوعة معايير المحاسبة.تا. 2004/ طارل عبد العال حماد. ع2

 القاهرة: مؤسسة األهرات. ال ص صة وسول األورال المالية را مصر.تا. 1114. ع/ عاطا حسل النقلا1

 عما : دار وامل للنار. األسوال المالية.تا. 2000/ عبد النارن الزرر ، و غاز  ررح. ع9
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إلرصاح ا. قياس مدى التزات الاركات المساهمة السعودية بمتطلبات معيار العرض وا2004/ رؤاد أحمد المبارك. عيونيو، 1

 .2، صفحة مجلة البحوث التجارية المعاصرةالعات. 

تا. مدى تورر اإليضاحات را التقارير المالية السنوية لاركات المساهمة العامة 1119/ روز  غرابية، و رندا النبر. ع1

 .1، صفحة مجلة دراساتالصناعية را األرد . 

 إلسكندرية: دار الكتب القومية.ا النمرية المحاسبية.تا. 1110/ كمال خليفة أبو زيد. ع10

اإلسكندرية: الدار  بورصة األورال المالية بيل النمرية والتطبي .تا. 2002/ محمد صالث الحناو ، و يالل إبراهيم العبد. ع11

 الجامعية.

 عما : دار وامل للنار. التأصيل النمر  للممارسات المهنية المحاسبية.تا. 2004/ محمد عطية مطر. ع12

 اإلسكندرية: دار الفكر الجامعا. البورصات.تا. 2001مد الصيررا. ع/ مح13

 دما : مناورات يامعة حلب. نمرية المحاسبة.تا. 1110/ محمد رضوا  حلوة. ع14

تا. األهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عل الاركات المساهمة بدولة 1111/ محمد عطية مطر. ع باط، 12

 .23، صفحة مجلة دراساتقرارات االستامار واإلقراض. الكويت لمت ذ  

 عما : الاركة العربية المتحدة للتوريدات. نمرية المحاسبة.تا. 2010/ محمد عطية مطر. ع11

 المنصورة: المكتبة العصرية. اتجاهات معاصرة را نمرية المحاسبة.تا. 2009/ محمود السيد الناغا. ع19

 اإلسكندرية: مناأة المعارف. األورال المالية وأسوال رأس المال.تا. 1119/ منير إبراهيم هند  . ع11

. الرياض، المملكة العربية السعودية: هيئة السول 2تا. االستامار را سول األسهم. الاانا، 2002/ هيئة السول المالية. ع11

 المالية.

. الرياض، المملكة العربية السعودية: هيئة 3، السادس. تا. نمم السول المالية ولوامحه التنفيذية2002/ هيئة السول المالية. ع20

 السول المالية.

 عما : مؤسسة الورال. نمرية المحاسبة.تا. 2001/ يوسا محمد يربوع. ع21
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