
  

 الجميورية العربية السورية

 وزارة التعميم العالي

 فتراضية السوريةالجامعة اال
 

 

 فصاح احملاسبي لتحقيق جودة التقارير املاليت مدى كفايت مستوى اإل
 ستثماريودوره يف اختاذ القرار اال

 
The adequacy of the level of accounting disclosure to achieve 

the quality of financial reports and its role in making 
investment decision 

 
 )دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية(            

 الجودةإدارة ماجستير التأىيل والتخصص في مشروع تخرج أعد لنيل درجة 
 

 

 إعداد الطالب
 هشام مجال املعاز
Hesham_87533 

 
 



  

 إشراف
 األستاذ الدكتور: راغب الغصني

 

 

 م2019 دمشق

 ممخص مشروع الماجستير

مقدمػػػض نتػػػمية اإلمصػػػض محاسػػػاح مدم ادػػػ ف مدمػػػادؿ كدكر  اػػػف  ماصػػػض مدم نمػػػ  مدمػػػادف مػػػف مد ػػػش 
كمدنالعب كنقدصـ محرشػاد مدميادػب دمدػنيدمف مدقػكملـ مدمادصػض  نيػاذ مدقػرمر م دػنلمارم كمدػدكر مد ػاـ مدػذم 

 .صلم ه محاساح مدم اد ف اف نقدـ كرقف مدم نمماة 

 قسػػكر كعػدـ نكماػػؽ اػف منطل ػػاة كمدػػنكل محاسػاح اػػف مدشػػر اة عػرض مشػػ لض مددرمدػض كمدمنمللػػض 
مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض، م  منطل اة محاسػاح مدػذم نطادػب   ػا إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ 

 مدمادصض.

كعػػرض اإلمصػػض مددرمدػػض دنياكد ػػا محاسػػاح مدم ادػػ ف اػػف  صلػػض م عمػػاؿ مددػػكرصض كمدنمػػرؼ علػػ  مػػدل 
دم اد ف مدمملف عيه مف ق ؿ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض دلشػر اة مدمدػاإلمض مدمدر ػض  فاصض محاساح م

 ادشػر اة مدمدر ػض كمدنمػرؼ  مدياسػض مدم اد ف محاساح منطل اة اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض ك صاف
 عل  مدنكل محاساح ددص ا. كاإلدما ا كمي   ا كمددرمداة مددا قض.

 صد   ـ مدمصيض مدمدن داض.كت  ارتصاة دلدرمدض كن د

دادػػصض منػػؿ مدنمػػرض ادػػ   فاصػػض كمنطل ػػاة محاسػػاح مدم ادػػ ف، امديظػػرم عػػد  يقػػاط  محطػػارنيػػاكؿ 
منطل اة  فاصض محاساح مدم اد ف كدر ض  ،مف كـ  فاصض محاساح مدم اد ف كعالقنه   فاء  ادكمؽ مدماؿ

  اد ف.م دنزمـ   ا كمدمكملؽ مدنف ن كؿ دكف  فاصض محاساح مدم

 نياكدػػػة مددرمدػػػض مدمصدميصػػػض  مػػػ  مد صايػػػاة كم دػػػادصب مح سػػػالصض مدمدػػػنيدمض دمماد ػػػض اددػػػض مددرمدػػػض
كمدنيدمـ مدمماد ض مد رم صض  ين ار ارتصاة مددرمدض كمدكسػكؿ مدػ  مدينػالا كمدنكسػصاة مدنػف نقػدـ شػر ا 

 دليقاط محص ا صض كمددل صض مدنف نـ مدنكسؿ مدص ا.
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Abstract 
Introduction The story included the release of CPAs 

Presenting and approving the study problem in the Damascus Securities Ex-

change affiliated companies, with the disclosure requirements developed by the 

Securities and Exchange Commission. 

Presenting the results of the study of its employees in the Syrian business 

environment and comments over their period of work in the Securities and Fi-

nancial Markets Authority. And objectives and methodology and previous stud-

ies. 

Develop hypotheses for the study and determine the size of the target. 

Dealing with the theory Several key points in dealing with the adequacy and 

requirements of accounting success. 

Conducting the field study, collecting the study and supervising the study. 

Put references that were used in project preparation. 

 
  



  

 ا 

 اإلهداء
 

 معناد اف ص رع مد أس اارغا دصدقصيف قطر   ب
 ك لة ايامله دصقدـ دف د ظض عطاء

  سد م شكمؾ عف در ف دصم د دف مدطرصؽ 
  .م يالؽ كمدملؿض كدقايف  مرقه دكزرعيف اف رصاض مد صا  غر 

 والدي
 ارتمنيف مد ب ا اية  لدـ مدشفاء د رك ف  

 صي كع مد ياف كمدمطاء مدذم ما ميقط  د ظض عف مدنداؽ 
   .شر ة ميه ا اية مد صا 

 والدتي
 اؤمدم   ـ ص رم اف عركقف كصل ا  ذ رإلـ 

 يفكد ـ  رصلض كقلك  ـ طاإلر  رقصقض 
 ديا ؿ قمح نفن ة اف مركج  صانف 

 إخوتي وأخواتي
 

 اد  مف  اية يمـ مدديد كمدسدصؽ .. 

 اف ا لؾ مدظركؼ .. اف اقد  م كقاة .. 

 مف قّدمة دكف مينظار مقا ؿ .. 

 كن اكزة عف مد لصر  سؿ اد  ما ايا علصه مدصكـ .. 

 أحمد عّباس  كنانو

 

  



  

 ب 

 الشكر كلمت
 

اف يناـ إلذم مدمشكمر مدملمف،   د اف يقؼ كقفض ا ػالؿ كنقػدصر، دألشػياص مدػذصف دعمكيػا ككقفػكم   اي يػا 
اف  ؿ مدل ظاة، سّك كم ايطاءيا، دعمكيا   ػؿ مػا انػاإلـ من مػف قػك ، كدزممػان علصيػا اف يػرّد د ػـ شػصلان كدػك 

  اف  دصطان نقدصرمن مّيا د ـ. 

دق كده محشرمؼ عل  إلذم مد  ث  لمدكتور راغب الغصين لألستاذ ر مدش ر كمدنقدصر دمصضن انقدـ  كما
 مدملمف مدمنكمت ، ا اف يصر ممصف كمدُمرشد مدمادم كمدمميكم اف  مص  مرم ؿ اعدمده. 

 مػػػا انقػػػدـ  ادشػػػ ر مد زصػػػؿ د ػػػادر مد اممػػػض م انرمتػػػصض مددػػػكرصض منمللػػػصف  اددػػػصد رلػػػصس مد اممػػػض كمددػػػاد  
 مف   د اف د صؿ را  رمصض مدملـ كمد ؽ.  –كما زمدكم  –لض مدندرصدصض دما  ذدكه اعتاء مد ص

 كاف مديناـ، مدش ر مكسكؿ د مص  مف داإلـ اف اعدمد إلذم مد  ث  يسٍح اك  لمٍض اك نك صه. 

 
  



  

 ج 

 المحتويات فيرس
 مدما دنصر ..........مليص مشركع 

 1............................................................................................. محإلدمء

 ب  .......................................................................................  لمض مدش ر

 ج  .................................................................................. ا رس مدم نكصاة

 1.................................................................. محطار مدماـ دلدرمدض مدفسؿ م كؿ

 1........................................................................................ مدمقدمض:

 2............................................................................. :اك ن: مش لض مددرمدض

 3............................................................................. لايصان: اإلمصض مددرمدض:

 4............................................................................ لادلان: اإلدمؼ مددرمدض:

 4............................................................................. رم مان: مي ا مددرمدض

 6........................................................................ اة مددا قضيامدان: مددرمد

 6............................................................................. مددرمداة مدمر صض

 18 ............................................. إلذه مددرمدض عف مددرمداة مددا قض. اينالؼداددان: 

 18 ....................................................................... دا مان: ارتصاة مددرمدض

 19 .......................................................................... كد مددرمدض. د :لاميان 

 20 .................................................  فاصض كمنطل اة محاساح مدم اد ف مدفسؿ مدلايف

 20 ........................................................................................ نم صد:

 22 ....................................................... مدم اد ف مدم  ث م كؿ مف ـك محاساح

 23 ........................................................... نمرصؼ محاساح مدم اد ف: :اك ن 

 26 ............................................................ لايصان: ايكمع محاساح مدم اد ف:



  

 د 

 31 ............................................ مدم اد ف: اف محاساح نؤلر مدنف مدمكممؿ :دلان لا

 32 ................................................................... اك ن: مدمكممؿ مددميلصض:

 34 ............................................................... مدمكممؿ مديار صض: –لايصان 

 35 ............................... عف مدمملكماة مدم اد صض: مدمقكماة م دادصض دإلاساح :رم مان 

 36 ....................................... ن دصد مدمدنيدـ مدمدن دؼ دلمملكماة مدمادصض: -1

 37 ................................................. اغرمض مدنيدمـ مدمملكماة مدمادصض: -2

 38 ................... ن دصد ط صمض كيكع مدمملكماة مدم اد صض مدنف ص ب محاساح عي ا: -3

 38 ...................................... ادادصب كطرؽ محاساح عف مدمملكماة مدمادصض: -4

 39 .......................................... لكماة مدم اد صض:نكقصة محاساح عف مدمم -5

 47 ..................... مدم  ث مدلايف مف ـك  فاصض محاساح مدم اد ف كعالقنه   فاء  ادكمؽ مدماؿ

 48 ............................ اك ن: مف كـ  فاصض محاساح مدم اد ف كماإلصض محاساح مدميادب:

 50 ............................................. :كمد ك مض لايصان: مدنكد  اف محاساح مدم اد ف

 53 ........................................................... لادلان:  دكد مدنكد  اف محاساح:

 54 .......................... مدمادصض: م كرمؽ دكؽ   فاء  مدم اد ف محاساح  فاصض عالقض :رم مان 

 60 ............................ مدم  ث مدلادث منطل اة  فاصض محاساح مدم اد ف كدر ض محدزمـ   ا

 60 ...................................................... منطل اة مماصصر مدم اد ض مددكدصض::اك ن 

 64 ....................................... لايصان: منطل اة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض:

 74 ........................................... لادلان: در ض محدزمـ  منطل اة محاساح مدم اد ف:

 78 ............................................ مدفسؿ مدلادث مددرمدض مدمصدميصض كمين ار اركض مد  ث.

 79 .................................... صؿ مد صاياةمدم  ث م كؿ م نم  كعصيض مددرمدض كادادصب ن ل

 79 ................................................................. م نم  كعصيض مددرمدض: -1

 80 ............ م دن صاف مدمدنيدـ اف مددرمدض كمح رمءمة مدمدنيدمض اف مماد ض م دن صاف: -2



  

 ق 

 81 .......................................................... م دادصب مح سالصض مدمدنيدمض: -3

 82 ......................................... مدنأ د مف ل اة م دن صاف كمدسدؽ مدن كصيف ده: -4

 83 ................................................. يسالص نكزص  مددرمدض دلمصيض م كد : -5

 86 .................................................. يسالص نكزص  مددرمدض دلمصيض مدلايصض. -6

 87 ................................................... ن لصؿ ارمء عصينف مددرمدض كمياقشن ا: -7

 99 ...................   كعكملؽ م اساح مدم اد ف مدم  ث مدلايف مين ار مدفرتصاة كن لصؿ مدينالا

 99 ..................................................................... مين ار مدفرتصاة: -1

 110.............................. فاصض م اساح مدم اد ف:......... _مدمكملؽ مدنف ن كؿ دكف2

 111.............................اك : تمؼ مدصض م دنزمـ  منطل اة م اساح مدم اد ف :.......

 112.............................لايصا: تمؼ مدنأإلصؿ مدملمف ك مدم يف دلم اد صف:.............

 113..............................:.... دـ ك كد عقك اة رمدعه عل  عدـ  فاصض م اساحلادلا: ع

 118........................................................مدم  ث مدلادث مدينالا ك مدنكسصاة:

 118........................................................................_ ينالا مددرمدض :1

 121...................................................................._ نكسصاة مددرمدض :2

 123............................................................................قالمض مدمرم   :

 123...................................................................................: مد نب

 124........................................................................مدردالؿ مد اممصض :

 125................................................................................مددكرصاة :

 126.................................................................لايصا : مدمرم   م  ي صض :

 126....................مديانمه :.............................................................
  مم



  

 ك 

 الجداول فيرس
 

 84 ................................................................................. (:1مد دكؿ رقـ )

 84 ................................................................................. (:2مد دكؿ رقـ )

 85 ................................................................................. (:3مد دكؿ رقـ )

 85 ................................................................................. (:4مد دكؿ رقـ )

 86 ................................................................................. (:5مد دكؿ رقـ )

 86 ................................................................................. (:6مد دكؿ رقـ )

 87 ................................................................................. (:7مد دكؿ رقـ )

 87 ................................................................................. (:8مد دكؿ رقـ )

 88 ................................................................................. (:9مد دكؿ رقـ )

 91 ............................................................................... (:10مد دكؿ رقـ )

 95 ............................................................................... (:11مد دكؿ رقـ )

 99 ............................................................................... (:12مد دكؿ رقـ )

 102 ............................................................................. (:13مد دكؿ رقـ )

 106 ............................................................................. (:14مد دكؿ رقـ )

 

 

  



  

1 

  األول الفصل
 لمدراسة العام اإلطار

 

 :المقدمة
 كممصػػػارمن ديمػػػػك كمزدإلػػػار ام دػػػػكؽ مػػػػادف، من ػػػر يظػػػػـ محاسػػػاح مؤشػػػػرمن ددػػػالمض م قنسػػػػاد مدػػػػكطيفنُ  

اا دػػكمؽ مدمادصػػض نيمػػك كنزدإلػػر مػػف يػػالؿ نيمصػػض مدلقػػض دػػدل مدمدػػنلمرصف  مػػا نقدمػػه مػػف  صايػػاة كمملكمػػاة 
دندػاعدإلـ اػف ، دلمقاريػض مػ  مد صايػاة م يػرل مدميػاظر ماللمض نندـ  در ػض مرنفمػض مػف مدمسػدمقصض كمدقا لػض 

 .ماة مد ااصض كمدماللمض  شأف نقصصـ مدشر ضمدمملك  اد كمنياذ مدقرمرمة مدمدنيد  ، محدمر نقصصـ  فاء  

كمػا نالإلػا مػف ، مي صار شر اة كمؤددػاة   صػر  اقد ا دة م زمض مدمادصض مدمادمصض كما ينا عي ا مف 
ميػػػنالؿ ك  ،عػػف مانقػػار ادمرمن ػػػا ادػػ  مدمماردػػض مددػػلصمض اػػػف مدرقا ػػض كمحشػػرمؼيان ػػػض   ايػػة، اتػػالح عليصػػض

دميلػػض  ااصػػض ددػػدمد م دنزممػػاة مدمدػػن قض  عػػدـ مدقػػدر  علػػ  نكدصػػد نػػداقاة يقدصػػضمػػ  ، إلصا ػػؿ مدنمكصػػؿ اص ػػا
دف عػػدـ ك ادنػػا، م إلنمػػاـ  نط صػػؽ مدم ػػادا مدم ادػػ صض كعػػدـ كمحاسػػاح اتػػااض ادػػ  يقػػص مدشػػفااصض، علص ػػا
 مدمملكماة مدم اد صض د قصقض م كتاع مدمادصض دلشر ض. اظ ار

 اف ادصاة كيظـ مدرقا ض عل  مدمدكمم ي صار كقد ميم س ذدؾ اف م مكعض مف مآللار مددل صض اإلم ا 
اقػػػدمف مدلقػػػض اػػػف مدمملكمػػػاة ك  مدلقػػػض اػػػف م دػػػكمؽ مدمادصػػػض مدػػػذم يػػػنا عيػػػه اقػػػدمف، عمػػػؿ م دػػػكمؽ مدمادصػػػض

م مر مدذم نطلب ك كد ااساح دكمء م اد ف اك غصر م ادػ ف ، كميسرمؼ مدمدنلمرصف عي ا، مدم اد صض
مدمدػاإلمكف كمدمػكردكف كمدمػدرمء )دمملكماة د ا الر  كإلرم عل  قرمرمة مدمنماملصف مػف م طػرمؼ مدمينلفػض 

 كمدمكظفكف كمددمليكف كمدمامض( عل  منياذ قرمرمة دلصمض كزصاد  لقن ـ اف مددكؽ.

علػػ   ماصػػض مدم نمػػ  مدمػػادف مػػف مد ػػش كمدنالعػػب صممػػؿ مدمػػادف مدمنملػػؿ  ا دػػكمؽ مدمادصػػض  ادم نم اػػ
 ملا ػػػػض نػػػػديؿ  مدم ادػػػػ ف مدػػػػذم صمػػػػدمحاسػػػػاح  كياسػػػػض، علػػػػ  مزصػػػػد مػػػػف محاسػػػػاحكصؤ ػػػػد ، كمدنتػػػػلصؿ

نل صض  ا ػاة الػاة ك ، دمي  مد ش كدنفادم اعطاء مملكماة غصر س ص ض كمتلله دلمداإلمصف« مدن اقف»
، كم   ػػػػاـ مدرقا ػػػػض علػػػػ  مدشػػػػر اة مدمدر ػػػػض دراػػػػ  ادمء يظػػػػـ مدمملكمػػػػاة مدم ادػػػػ صض اص ػػػػا .مدمػػػػادف مدم نمػػػػ 

نػػكمار  ػػد اديػػ  مػػف   احتػػااض ادػػ  مدنأ صػػد علػػ ، مدنكقصػػة كمديكعصػػضك  مدماللمػػض كمدلقػػض ك ياسػػض مػػف  صػػث
 .مدنكل محاساح كزصاد  مدكعف مدم اد ف كزصاد ، محاساح مدم اد ف مدميظـ
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مدمدصػد مػف مد صلػاة مدملمصػض  مػف ق ػؿ أإلمصػض   صػر  ص ظػ   اف ممظـ دكؿ مدمػادـ اد ف احاساح مدما
ينص ػػػػض  كذدػػػػؾ، مدػػػػنيدمف مدقػػػػكملـ كمدنقػػػػارصر مدمادصػػػػضك  ادػػػػكمؽ راس مدمػػػػاؿ ق ػػػػؿ مػػػػفك ، كمدم يصػػػػض مدم ادػػػػ صض

 ن نػػاج مدمدصػد مػف مدمشػػ الة مدم ادػ صض مدنػفعي ػا مدنطػكرمة مدمنال قػض اػف مد صلػػض م قنسػادصض كمدنػف نكدػػد 
اتػال ، مماصصر م اد صض نداعد مدك دمة مدم اد صض اف قصاس مدمياسر مدمرن طض   ػا كمحاسػاح عي ػا اد 

نػػػـ ، كمػػػا ننتػػػميه مػػػف  صايػػػاة كمملكمػػػاة كادػػػس قصػػػاس،  ػػػادقكملـ كمدنقػػػارصر مدمادصػػػض محاسػػػاحعػػػف مرن ػػػاط 
محاسػػاح اػػف زصػػاد  مدػػنصماب  احتػػااض ادػػ  اإلمصػػض ، ان اع ػػا دلكسػػكؿ ادػػ  ممظػػـ عياسػػر إلػػذه مدنقػػارصر

 كمدنقارصر مدمادصض دلمملكماة مدمدر ض  نلؾ مدقكملـ كمدنقارصر. مدنيدمف مدقكملـ

كمػػا صن م ػػا ، محاسػػاح مدم ادػػ ف يقػػص ك ايصػػرم مػػا زمدػػة ادػػكمؽ مدمػػاؿ مدمادمصػػض نمػػايف مػػف مشػػ الة
سػاح مدم ادػ ف مدمطلػكب إليػاؾ مد لصػر مػف مدممكقػاة مدنػف ن ػكؿ دكف محاك  ،مف الار علػ  ادمء م دػكمؽ

  مف ق ؿ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض اك   دب ما ننطل ه مماصصر مدم اد ض مددكدصض.

نأنف إلذه مددرمدض  يطك  ددرمدض مدل  فاصض محاساح مدم اد ف مدمملف عيػه دلشػر اة مدمدر ػض اػف  
طل ػاة إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ كمحتاااة مدكم  ض اصه كمدل ميد امه مػ  من، دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض

در ػػػض قصػػاس ك ، منطل ػػػاة مدممػػاصصر مددكدصػػػض كمدنػػف ننطل  ػػػا تػػميان إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػػضك ، مدمادصػػض
إلصلػػض م كرمؽ مقاريػػض  منطل ػػاة محدػػزمـ مدنػػف نماردػػ ا مد  ػػاة مدرقا صػػض علػػ  مدشػػر اة مدمدػػاإلمض مدمدر ػػض 

مػرض مد ا ػث اػف إلػذه كصميد مض م  مماصصر مدم اد ض مددكدصض  كمدنف  اءة، اف دمشؽكم دكمؽ مدمادصض 
مددرمدػػض مػػدل  فاصػػض محاسػػاح مدم ادػػ ف دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض كذدػػؾ مػػف 

 يالؿ مدفسكؿ مديظرصض مدقادمض كمددرمدض مدمصدميصض.

 :الدراسة مشكمة أواًل:
محاسػاح اػف مدشػر اة  كمدػنكل اػف منطل ػاة  أف إلياؾ قسكر كعدـ نكماػؽ مددرمدضننليص مش لض 

مدػذم نطادػب   ػا إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ  محاسػاحمنطل اة  م ، مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض
مد صاياة كمدمملكماة مدكمرد  اف مدقػكملـ مدمادصػض   مؿصك  ،داإلـ  ش ؿ   صر اف مدتمؼ مدمادفص مما، مدمادصض

مدمدػػػنلمرصف ك  صفمػػػف  ايػػػب مدمدػػػاإلم مدماللػػػـ منيػػػاذ مدقػػػرمريم س علػػػ  إلػػػذم صػػػك ، دػػػ مض مدشػػػر اة متػػػللض
نقصػصـ مكقػؼ ك  م طملياف ادػ  مدمكقػؼ مدمػادف دلشػر ض ك  صم ي ـ مف، ذمة مدمالقض  أدمء مدميشأ  كم طرمؼ

 .مدمادصض مدقكملـك  مدنقارصرم دنفاد  مف ك  م دنلمارمة
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 مدنادصض: دنداؤ ةمددرمدض مف يالؿ طرح م مش لض ن دصد كصم ف

م  مدنكل محاساح مدمملف عيه دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض صنكماؽ إلؿ  .1
 ؟إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصضمدنكل محاساح مدذم نطادب  ه 

مدمدر ض اف دكؽ  مدمادصض دلشر اةاف مد صاياة كمدنقارصر مدنكل محاساح مدمملف عيه صل ف إلؿ  .2
 ؟منطل اة منيذم مدقرمر م دنلمارمؽ مدمادصض دمشؽ دألكرم

دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  ممكقاة ن كؿ دكف ظ كر  محاساحإلؿ صنألر مدنكل  .3
 ؟محاساح  ادش ؿ مدمطلكب مدذم طاد ة  ه إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض

 :الدراسة أىمية ثانيًا:
يػالؿ  كذدػؾ مػف صلض م عمػاؿ مددػكرصض محاساح مدم اد ف اف  ني   اإلمصض مددرمدض مف يالؿ نياكد ا

 مدنادصض:مديقاط 

دلشػر اة عيػه مػف ق ػؿ إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض مدل  فاصض محاسػاح مدم ادػ ف مدمملػف  درمدض
مػػػدل  فاصػػػض محاسػػػاح د مػػػف يػػػالؿ درمدػػػض مصدميصػػػض ألكرمؽ مدمادصػػػض دػػػمدمدػػػاإلمض مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ 

 .دنلؾ مدشر اةمدم اد ف 

، مدػنكل محاسػاح دػدص ا درمدػض ادشػر اة مدمدر ػض ك  مدياسػض مدم ادػ ف محاسػاح منطل ػاة  صػاف
كمنطل ػػاة مدممػػاصصر ، مدمادصػػضكم دػػكمؽ مػػ  منطل ػػاة إلصلػػض م كرمؽ  دصيدػػ ـمحتػػاااة مدكم  ػػض اصػػه  صػػاف ك 

 .كم دكمؽ مدمادصضم كرمؽ كمدنف ننطل  ا تميان إلصلض  نط صؽ م دا مد ك مض ظؿاف  مددكدصض

مما صدمح دلدكؽ مدنف نمارد ا مد  اة مدرقا صض عل  مدشر اة مدمداإلمض مدمدر ض،  محدزمـدر ض  صاف 
 مدمادف  ادقصاـ  دكره م قنسادم  ادش ؿ مدمطلكب.

كندػػلصط مدتػػكء علػػ  مدنمػػرض دلقػػكميصف كم يظمػػض كمدنشػػرصماة مدميظمػػض دمملصػػض محاسػػاح اػػف دػػكرصا 
 مان ا كل رمن ا.عمكمصن ا كنقاط

نرشػصد قػرمرمن ـ  صداإلـ افمما  قرمرمة مدمدنلمرصف عل   صاف الر ن دصف مدنكل محاساح مدم اد ف 
 م دنلمارصض.
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 ادشػػ ؿ  منطل ػػاة محاسػػاح مدم ادػػ ف  مدنػػزمـ مدشػػر اةمدنػػف ن ػػكؿ دكف ك  دممكقػػاةم دػػ اب كم صػػاف 
 كد  ادصان. فاصض محاساح مدمك  صداإلـ اف را  مدنكلكمدذم مدمطلكب 

 :الدراسة أىداف ًا:ثالث 
ن ػػدؼ إلػػذه مددرمدػػض  سػػفض عامػػض ادػػ  درمدػػض مػػدل  فاصػػض محاسػػاح مدم ادػػ ف دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف 

 كذدؾ مف يالؿ مديقاط مدنادصض:ددكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض 

 مدل  فاصض محاساح مدم اد ف اف مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض درمدض .1
 .دن قصؽ  كد  مدنقارصر مدمادصض

مدنر صز عل  منطل اة محاساح مدم اد ف دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  .2
 .دمنيذم مدقرمرمة م دنلمارصضكمدل اإلمص ا 

 مدم اد ف.  منطل اة محاساح مدشر اة مدنزمـ دكف ن كؿ مدنف كمدمكملؽ م د اب  صاف .3

  الدراسة منيج ًا:رابع
محاسػػػػاح  اما مػػػػ  اإلػػػػدمؼ مد  ػػػػث ككسػػػػك ن  اتػػػػؿ م دػػػػادصب كمدطػػػػرؽ دل شػػػػؼ عػػػػف مدػػػػنكلميدػػػػ 

مدمطلػكب ن قصق ػا اػ  ظػؿ  محاساح مدم اد ف دلشر اة مدمدر ػض اػف دػكؽ دمشػؽ دػألكرمؽ مدمادصػض كمػدل
، مػػف يػػالؿ محاسػػاح  ادنقػػارصر مدمادصػػض اػػف مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ م كرمؽ مدمادصػػض،  ك مػػض مدشػػر اة

ديدمػػػض دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض  كممراػػػض مػػػدل نػػػألصر ذدػػػؾ علػػػ  مدمملكمػػػاة كمد صايػػػاة مدمنػػػكار  اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ
 .مدمدنلمرصف مد ادصصف كمدمرنق صف عيد منياذإلـ دقرمر م دنلمار اف م كرمؽ مدمادصض

الوصفي التحميمي من خالل إتبااع عمى المنيج  يعتمدسوف  كمعالجة لمشكمة البحث فإن الباحثو 
 :يما يم

  مديظػػرم مدممراػػف دل  ػػث مػػف يػػالؿ م طػػالع  محطػػار مػػ  مد صايػػاة مدنػػف ننتػػمي ا مددرمدػػض د يػػاء
علػػ  مددرمدػػاة مددػػا قض كمدػػدكرصاة كمد نػػب كمدمرم ػػ  مدملمصػػض كشػػ  ض م ينريػػة ك ػػذدؾ نػػـ م عنمػػاد 

 دكرصض.اف دكؽ م كرمؽ مدمادصض مد عل  مدنقارصر كمد صاياة مدمادصض مدميشكر  دلشر اة مدمدر ض

  درمدػػض كن لصػػػؿ  صايػػػاة مدقػػػكملـ مدمادصػػػض اػػػف مدشػػر اة مدمدر ػػػض كممراػػػض مػػػدل نكماق ػػػا مػػػ  منطل ػػػاة
 . ساح مدم اد فكقكمعد م ا
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 ين ػػار اػػركض    ػػا مد ا ػػث قػػكـصالا مددرمدػػض مدنط صقصػػض مدنػػف دػػكؼ كسػػؼ كنفدػػصر كن لصػػؿ ينػػ 
  .مد  ث كمدن قؽ مف ينالا م ين ار

 دنقرملف كمدمنملؿ مدقصاـ  اديطكمة مآلنصض:م  مي امددن قصؽ اإلدمؼ مددرمدض نـ ان اع 

كذدؾ  مد مدنمرؼ عل  مددرمداة مددا قض ذمة مدسلض كن دصد  مال ظض كن دصد مش لض مددرمدض .1
 مينالؼ إلذه مددرمدض عف مددرمداة مددا قض.

 كت   لكؿ م دلصض دمش لض مددرمدض منمللض  فركض مددرمدض كمدنف  ّددة  لاللض اركض رلصدصض  .2
 .كمدنف نملؿ  لكؿ مقنر ض دلمش لض مدنف عرت ا مد ا ث

 نكرم  ذمة كمدد  م  مد صاياة مدالزمض مف مد نب كم   اث مدملمصض مدم  مض كردالؿ مدما دنصر .3
عل  مدقكميصف دمن صرمة مددرمدض اتااض اد  مدنمرؼ مدسلض كذدؾ دن طصض محطار مدمفاإلصمف 

 كمدنشرصماة كمحسدمرمة مدم يصض ذمة مدمالقض.

مف يالؿ  ننليص اف  م  مد صاياة مدالزمض كم  رمء مدمقا الة كمدمال ظاة درمدض مصدميصض ا رمء .4
 كقصد محدرمج كمدمنمللض  ادمدرمء مدمادصصف دلشر اة مدمدر ض مددرمدض عصينف مدن ايض  دنقساء ارمء

 مصيض اكد  كمدمدنلمرصف اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  مصيض  اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض
كقد نـ نسمصـ م دن صاف  ادش ؿ مدذم صؤدم اد  مد سكؿ عل  مدمملكماة مدمطلك ض  دقض  لايصض

نتمية مدم مكعض م كد   ،مف م دللض نصفم دن صاف م مكع  صث نتمفكمكتكعصض 
مدمصيض اما مدم مكعض مدلايصض انتمية م دللض مدمنملقض  درمدض  اارمدمدمملكماة مدمامض عف 

 مد ن كصؿ مآلرمء  كمف لـ  م  مد صاياة كن لصل اارتصاة مددرمدض مكزعض  دب ارتصاة مددرمدض 
مادمن عل  مد زمض معن كمدنكسؿ اد  مدينالا اركض مد  ثكمين ار  مدكسفصض اد  قصـ  مصض

 مؼ مدممصارم.كعل  مح ساء مدكسفف  ادكدط مد دا ف كم ي ر  SSSSمح سالصض 

ك رمما مح ساء  SSSS مح سالصضن لصؿ مد صاياة كمين ار مدفركض مف يالؿ مدنيدمـ مد زمض  .5
مد ادك صض م يرل كمددك ة مح ساء مدكسفف كمدكسكؿ اد  ينالا مين ار اركض مد  ث 

 .عل  ادللض مش لض مددرمدضكمح ا ض 
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كاف اطار قصاس مش لض مددرمدض نـ ن دصد مقاصصس دإل ا ض عل  م دللض مدكمرد  اص ا  ادنيدمـ  .6
مقصاس دص رة مديمادف اف قصاس رام اارمد مدمصيض  كؿ مدم اكر كم دللض مدنف نتمي ا م دن صاف 

 :ل  مدي ك مدنادفكنـ ن دصد  دمصض كي اصض  ؿ در ض دنم ر عف مقصاس م دن صاف ع

 1اعطصة مح ا ض  ػ غصر مكماؽ نمامان مدقصمض  -

 2اعطصة مح ا ض  ػ غصر مكماؽ مدقصمض  -

 3اعطصة مح ا ض  ػ م اصد مدقصمض  -

 4اعطصة مح ا ض  ػ مكماؽ مدقصمض  -

 5اعطصة مح ا ض  ػ مكماؽ نمامان مدقصمض  -

كف مدفرتصض مق كدض عيد يد ض  صث دن  ،كمعنمد مد ا ث عل  إلذم مدمقصاس اف مين ار مدفرتصاة
در اة  دب مدمقاصصس مددا قض، كنمن ر مدفرتصض مراكتض عيدما  3% كإلف نداكم 60ا  ر مف 

 ن كف اقؿ مف ذدؾ.

اف إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض كمدنمرؼ عل   محاساحمدقصاـ  زصارمة مصدميصض ددملر   .7
نقكصم ا د فاصض ااساح مدشر اة مدمداإلمض مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ  عمل ا اف ادصض

 .مدمادصض

 .ينالا كنكسصاة مددرمدضكت   .8

 السابقة الدراسات ًا:خامس
صك د درمداة  لصر  دا قض ذمة سلض  ادمكتكع نياكدة محاساح مدم ادػ ف كقػد اكرد مد ا ػث  مػض 

 مدنادصض:إلف إلذه مددرمداة 

 :عربيةال الدراسات أواًل:
 /2010دراسة الحسين / (1

يشرة إلذه مددرمدض ن ة عيكمف "قدر  محاساح مدم اد ف اف مدقػكملـ مدمادصػض علػ  زصػاد    ػـ اعمػاؿ 
مدمقػػدـ مػػف ق ػػؿ  محاسػػاحادػػ  قصػػاس مدػػنكل  مد يػػكؾ  ػػادنط صؽ علػػ  مد يػػكؾ مدياسػػض اػػف دػػكرصض" كإلػػداة

اف مد يكؾ مدياسض  يسػالص مد يػؾ ك  ػـ معمادػه  محاساحمد يكؾ مدماملض اف دكرصض كممراض مدل نألر 



  

7 

كمف اإلـ مدينالا مدنف نكسلة د ا مددرمدض عدـ  فاصػض يظػاـ محاسػاح عػف مدمملكمػاة اػف مد يػكؾ مدياسػض 
مف ك  ض يظر مدمدنلمرصف كاف مد  اة مدرقا صض مددكرصض كمسرؼ دكرصض مدمر ػزم قػد عملػة  اإلػد  علػ  

 سادر  عف مدميظماة مددكدصض. ادزمـ مدمسارؼ  نط صؽ مدنكسصاة مد

 /2009زغدار /دراسة   (2

 ممػاصصر كاػؽ محاسػاح منطل ػاة مػ   ػادن صؼ مد زملػر يصػاريشػرة إلػذه مددرمدػض ن ػة عيػكمف "
إلػػذه مددرمدػػض ادػػ  ممراػػض م دػػ اب كمدمكملػػؽ مدنػػف ن ػػكؿ دكف  ىاادفتو " (IAS/IFRS)مددكدصػػض  مدم ادػػ ض

 عملصػض كنك صػد نكاصػؽ علػ  مدممػؿ م اكدػض ,مددكدصػض ادػ ض مدن صؼ م  منطل اة محاسػاح كاػؽ ممػاصصر مدم
ومان أىام النتاااج التاي  (IAS/IFRS).مددكدصػض ممػاصصر مدم ادػ ض مػ  مدمادصػض مدمملكمػاة عػف محاسػاح

 توصمت إلييا:

 كنط صقػه م نػكمه مػ  دلن صػؼ   صػر    ػكد صنطلب مددكدصض مدم اد ض مماصصر م  صنكماؽ يظاـ اعدمد اف
 مدم يصػصف نشػ   ظػؿ اف يسكسا، مدسمك اة مف مدمدصد مديصار إلذم صمنرم  صث، مدمؤدداة مف طرؼ
 مدم ػاؿ اػف مدفاعلػض م طػرمؼ  ػؿ مشػنرمؾ ص ػب مػا .مدػكطيف دمػد  طكصلػض دلميطػط مدم ادػ ف كمماصشػن ـ
 م عن ػار  مػصف نأيػذ ادػنرمنص صض  ن يػف ردػمصض كذدػؾ كإلصلػاة مماردػصف كم يصػصف ا ػادصمصصف مف مدم اد ف

  مرمعا  كإلذم،  ادم اؿ مدم اد ف مدم نمض مدمادمصض كمد صلاة مدم اؿ إلذم اف مدداعصض مددكؿ ك  كد اعماؿ
 مديظػاـ  ػصف كمدنقػارب مدنكماػؽ كن قصػؽ، مدنط صػؽ اػف مدنػدرج يػالؿ مػف مدم لػف م قنسػاد كمقػ  يسكسػصض

  دػصما كمدقػكميصف مدنشػرصماة مػف كمدمدصػد مدم ادػ ف مد دصػد مدػذم صن يػ  نط صػؽ ممػاصصر مدم ادػ ض مددكدصػض
 (1) .مدترص صض

  /2009/ بخاتدراسة  (3

 –الر محاساح مدم اد ف اف  فاء  دكؽ مديرطـك دألكرمؽ مدمادصػض يشرة إلذه مددرمدض ن ة عيكمف "
دػػكؽ الػػر محاسػػاح مدم ادػػ ف اػػف  فػػاء   إلػػداة مددرمدػػض ادػػ   صػػاف" ك  لصػػض مددرمدػػاة مدن ارصػػض اػػف مددػػكدمف

 ما  اءة اإلدمؼ مد  ث اف:  صاف اإلمصض محاسػاح اػف مدقػكملـ مدمادصػض مدميشػكر  ، مدمادصضمديرطكـ دألكرمؽ 
اصتػػان نكتػػصح اإلمصػػض مدمكممػػؿ مدمرن طػػض  ػػادقكملـ ، غصػػرإلـك  مدمقرتػػصفك  اػػف مدنػػألصر علػػ  قػػرمرمة مدمدػػنلمرصف

ؽ مديرطػػػـك  ػػػذدؾ مدنمػػػرؼ علػػػ  اإلمصػػػض مدمكممػػػؿ كمدمقكمػػػاة مدمرن طػػػض  راػػػ   فػػػاء  دػػػك ، مدمادصػػػض مدميشػػػكر 

                                  
 83 اممض مد زملر زغدمر ا مد & دفصر م مد سف ض  -7/2010  ث ميشكر اف م لض مد ا ث مدمدد  (1)
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 احتااض اد  مدكقكؼ عل  اّف محاساح مدم اد ف إلك مددما  م   ر دفلاة مدم نم  ي ك ، دألكرمؽ مدمادصض
 مف لـ مدنكسؿ  إلـ مدينالا مدنادصض: ك  شرمء  كرمق ـ مدمادصضك  م دنلمار مف  ص 

محاسػػػػاح اػػػػف  . نزمصػػػػد مدػػػػدكر م قنسػػػػادم  دػػػػكمؽ مدمػػػػاؿ مدمادمصػػػػض اعطػػػػ   مػػػػدمن اتػػػػااصان  إلمصػػػػض1
 مدمملكماة  سكر  مق كدض اف مدقكملـ مدمادصض مدميشكر .

 ،. شػػمكؿ مدقػػكملـ مدمادصػػض مدميشػػكر  د ااػػض مدمملكمػػاة مدتػػركرصض صزصػػد مػػف لقػػض مدمدػػنلمرصف مد ػػادصصف2 
 صش   ايرصف دلديكؿ اف م اؿ م دنلمار. ك 

لفػػض راس مدمػػاؿ  اديدػػ ض در ػػض عػػدـ مدنأ ػػد مديػػانا عػػف محاسػػاح صػػؤدم ادػػ  نيفػػصض ن  مييفػػاض. 3
 دلميشأ .

. اسػػػػدمر ممػػػػاصصر ملزمػػػػض دلشػػػػر اة مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ مديرطػػػػـك دػػػػألكرمؽ مدمادصػػػػض ص قػػػػؽ ميفمػػػػض 4 
 مدمملكماة مدكمرد  اف مدقكملـ مدمادصض مدميشكر . اإلـ مدنكسصاة  اءة  ما صأنف: 

 اسػاح عػف مدمملكمػاة تركر  ادزمـ  ااض مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ مديرطـك دألكرمؽ مدمادصػض  اح
 مدمادصض مدمطلك ض اف مدكقة مدم دد دذدؾ.

 ء  دػػكؽ نفمصػػؿ مدػػدكر محعالمػػف مػػف ا ػػؿ  ػػذب مزصػػد مػػف مدمدػػنلمرصف ممػػا صدػػاعد اػػف نيشػػصط  فػػا
 (1) .م دنلمارمنفمصؿ دكر شر اة مدك ادض اف يشر مدكعف مديرطـك دألكرمؽ مدمادصض ك 

  /2007/دراسة النجار (4

اف مدقكملـ كمدنقارصر مدمادصض ددل مدشر اة مدمداإلمض مدمامض "درمدض  محاساح )منطل اة إلداة مددرمدض
ادػػ  ن دصػػد مػػدل نػػكار محاسػػاح مدم ادػػ ف اػػف مدنقػػارصر  ن لصلصػػض دلشػػر اة مدمدػػاإلمض مدمامػػض اػػف الدػػطصف(
مدمدػاإلمض كن دصد م د اب مدنف ن كؿ دكف قصاـ مدشػر اة ، مدمادصض مدسادر  عف مدشر اة مدمداإلمض مدمامض

مدمامػػػض  ػػػادنط صؽ مد امػػػؿ دمنطل ػػػاة محاسػػػاح مدم ادػػػ ف ك ػػػذدؾ ن دصػػػد در ػػػض مدنػػػزمـ مدشػػػر اة مدمدػػػاإلمض 
مدمامػػػض  منطل ػػػاة محاسػػػاح كاقػػػان دممػػػاصصر مدم ادػػػ ض مددكدصػػػض كمػػػف لػػػـ نكتػػػصح مػػػدل د دػػػض مدقػػػكملـ مدمادصػػػض 

دمملكمػػػػػاة مدتػػػػػركرصض مدسػػػػػادر  عػػػػػف مدشػػػػػر اة مدمدػػػػػاإلمض مدمامػػػػػض اػػػػػف الدػػػػػطصف  ػػػػػأدم  دإلاسػػػػػاح عػػػػػف م
كن دصػػد در ػػض مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدػػاإلمض مدمامػػض مدفلدػػطصيصض  منطل ػػاة محاسػػاح مػػف ك  ػػض ، دمدػػنيدمص ا

                                  
مشػػرمؼ  ػػا  ر م ػػرمإلصـ مدسػػدصؽ  - مصػػؿ  دػػف م مػػد مدي ػػار-ر دػػادض ما دػػنر غصػػر ميشػػكر  - اممػػض مددػػكدمف دلملػػـك كمدن يكدك صػػا (1)
1/1/2009 www.sustech.edu 
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يظر مدمدنفصدصف مي ا ك ذدؾ ن دصد ممكقاة محاساح اف مدقكملـ مدمادصػض مدسػادر  عػف مدشػر اة مدمدػاإلمض 
 مدمامض.

 :كقد نكسلة مددرمدض اد  م مكعض مف مدينالا اإلم ا

  ػػػكد  ن دػػصف ادػػػ  صػػؤدم مدمادصػػػض كمدنقػػارصر مدقػػػكملـ اعػػدمد اػػػف مددكدصػػض مدم ادػػػ ض ممػػاصصر مدػػنيدمـ اف -

 .مدم اد ف محاساح

 مد  ـ س صر  مدشر اة مف محاساح  منطل اة مدنزمما ا لر مد  ـ   صر  مدشر اة -
 دػكؼ دإلاسػاح كمدم يصػض مدقايكيصػض  ادمنطل ػاة مدمامػض مدمدػاإلمض مدشػر اة ق ػؿ مػف مدنػاـ م دنػزمـ كاف -

  م دنلمارم مدقرمر سي  عل  مدمدنلمر قدر  مف صزصد
  اديسػػػالص نػػػاـ مدنػػػزمـ صك ػػػد   كد ػػػف مدمادصػػػض مدقػػػكملـ  إعػػػدمد نلنػػػـز مدمامػػػض مدمدػػػاإلمض مدشػػػر اة فا -

 .مدقكملـ نلؾ اف مدممركتض ضمدم اد ص دلمملكماة مديكعصض
 /2006/ دراسة مكية  (5

دكر محاسػاح مدم ادػ ف اػف دػكؽ م كرمؽ مدمادصػض اػف نرشػصد قػرمر يشرة إلػذه مددرمدػض ن ػة عيػكمف" 
إلػداة مددرمدػض ادػ  مدنمػػرؼ علػ  مد صايػاة كمدمملكمػاة كمدممػػاصصر مدمنػكار  اػف م دػكمؽ مدمادصػػض " ك م دػنلمار

كمدمػػرنق صف عيػػد منيػػاذإلـ دقػػرمر م دػػنلمار اػػف م كرمؽ مدمادصػػض كمدنمػػػرؼ علػػ  ديدمػػض مدمدػػنلمرصف مد ػػادصصف 
 مدل كعف مدمنماملصف اف م دكمؽ مدمادصض  أإلمصض مدمملكماة كمد صاياة مدم اد صض. 

 إلـ مدينالا مدنف نكسلة د ا مددرمدض ما صلف:اك 
 كنقدصر مدمياطر  تركر  نش ص  قصاـ مؤدداة ك صكة ي ر  منيسسض اف م اؿ مدن لصؿ مدمادف

  دؼ نقدصـ مدمشكر  كمدرام مدفيف دلمداإلمصف دكف مقا ؿ عل  اف صنـ نمكصل ا مف يالؿ يد ض 
 ندنقط  ديكصان مف ار اح مدشر اة مدنف نندمكؿ اد م ا.

  ما إلك مد اؿ اف م دكمؽ مدمادصض مدمنقدمض اإيه    د مف ادزمـ مدشر اة مدنف نندمكؿ اد م ا مف 
صاياة مدمادصض كام مملكماة اتااصض ن كف تركرصض د ث م طملياف ددل محاساح عف مد 

مدمداإلمصف عل  امكمد ـ ك صفصض ادمرن ا دميؿ مدشر اة كنقلصؿ مدمياطر مدنف صنمرتكف د ا ينص ض 
 (1).دكء محدمر 

                                  
اعػدمد ي ػـ  2007(1( مدمػدد )29مدم لػد ) مدملػـك م قنسػادصض كمدقايكيصػضم لػض  اممػض نشػرصف دلدرمدػاة كمد  ػكث مدملمصػض _ دلدػلض  (1) 

 ا مد اؤمد م صض، اشرمؼ مدد نكر دطصؼ زصكد &  داف قصطـ
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 /2005/ القضاة دراسة (6

 مدشػر اة  دػ ـ صػضمددػكقصض مد قصق مدقصمػض اظ ػار اػف مدم ادػ ف )دكر محاسػاح مددرمدػض إلػذه إلػداة
 ادػ م ا مدمندمكدض  ادشر اة مدياسض مدم اد ف محاساح منطل اة  صاف اد عماف(   كرسض اف مدمندمكدض

 محاسػاح  منطل ػاة مدشػر اة مدنػزمـ مػدل  صػافك  مدمادصػض مد صايػاة دمدػنيدمف كمػدل اإلمصن ػا مد كرسض اف
  صػافك  مدم ادػ ف محاسػاح  منطل ػاة مدشػر اة مدنزمـ دكف ن كؿ مدنف كمدمكملؽ م د اب  صافك  مدم اد ف

 معنمػاد مػدل  صػافك  م دػنلمارم قػرمرإلـ دعػـ اػف دلمدػنلمرصف مدمنػكار  مدمادصػض مد صاياة  فاصضك  ماللمض مدل
 اػف، م دػ ـ نقصػصـ اػف مدمن مػض مدمينلفػض مآلدصػاة مد صايػاة مدمادصػض كيسكسػان مدمدػنلمرصف علػ  مدػنيدمف
 مدشػر اة ادػ ـ  دمار مددكقصض مدقصمض كمرنفاع مييفاض اف نؤلر مدنف مدمكممؿ ك صاف ضم دنلمارص قرمرمن ـ

 عملصض نفمصؿ اف مدرقا صض مد صلاة دكر  صافك  مدشر اة ادمء عف  دصد   صاياة نكار عدـ ظؿ مدمداإلمض اف
 اػف مدم ادػ ف محاسػاح مدنكل ن دف ملر كايصرمن  صاف ،مدمدنلمرصف مسادح ك ماصض مدم اد ف محاساح
 .مدمدنلمرصف قرمرمة

 كمف اإلـ مدينالا مدنف نكسلة ادص ا:

 نفرت ا مدمماصصر مدنف محاساح  منطل اة مدمامض مدمداإلمض مدشر اة ق ؿ مف مدنزمـ إليادؾ 
 إلذم كمف، مدمادصض إلصلض م كرمؽ عف مدسادر  محاساح نملصماةك  مددكدصض مدندقصؽ كمماصصر مدم اد صض
  ندقصؽ صقـك مدنف نلؾ صلص ا، اف مددكؽ عادصض  دممض ننمن  مدشر ض  اية  اؿ اف صزدمد م دنزمـ

 .ممركاضك    رل ندقصؽ شر اة  دا ان ا

 مدشر اة مدمداإلمض ق ؿ مف مدم اد ف محاساح عملصض تمؼ اد  نؤدم منمدد  عكممؿ ك كد ،
 فم مدشر اة صلصه يكؼ، محاساح  منطل اة مدكااء عل  قادر  م يصض  كمدر نكار عدـ اإلم ا
 .مدنياادف كتم ا اف نؤلر مملكماة ندرصب

 عملصض محاساح نفمصؿ اف دكر مدمينلفض مدرقا ض د صلاة اف مددرمدض عصيض الاة  مص  نمن ر 
 دمرمقب لـ م كرمؽ مدمادصض د صلض م   ر مددكر ممطصض، مدمدنلمرصف مسادح ك ماصض مدم اد ف
 مديار ف دلمدقؽ لـ مدشر اة
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  مدقصمض اف اظ ار ملر ذك مدم اد ف محاساح مدنكل ن دصف اف نمن ر مددرمدض عصيض الاة  مص 
 (1).م دنلمارصض نرشصد قرمرمن ـ ك ادنادف، مد كرسض اف ندمكد ا ص رم مدنف م د ـ  دمار مد قصقصض

 /2004/ الميندي دراسة (7
ادػػػمار الػػػر محاسػػػاح مدم ادػػػ ف اػػػف مدنقػػػارصر مدمادصػػػض مددػػػيكصض مدميشػػػكر  علػػػ  ) مددرمدػػػض إلػػػذه إلػػػداة

، مدمدػػنلمرصف   نصا ػػاة مددػػيكصض مدمادصػػض مدنقػػارصر اػػف مدػػكمرد  مدمملكمػػاة نل صػػض مػػدل ممراػػض ادػػ  م دػػ ـ(
 ا مػػادف)مدمن صػرمة  مػض نػألصر مػػدل دممراػض نم صػدمن  مدنقػارصر إلػذه اػػف مدم ادػ ف محاسػاح مدػنكل كقصػاس

 علػػ ( مدػػر ح سػػااف إلػػامش، م دػػنلمار علػػ  مدمالػػد، مدمدػػاإلمصف عػػدد، مددػػيكصض مدم صمػػاة   ػػـ، م سػػكؿ
 :د ا نكسلة مدنف مدينالا كاإلـ، محاساح مدنكل
  شفة مددرمدض عف ك كد عالقض طردصض مك  ض  صف مدنكل محاساح اف مدنقارصر مدمادصض ك صف 

كقد  قؽ ا مادف م سكؿ اعل  ، ا مادف م سكؿ ك  ـ مدم صماة مدديكصض كعدد مدمداإلمصف
ن صف مددرمدض ام عالقض ذمة د دض ا سالصض  صف مدنكل محاساح ك ؿ مف مدمالد اصما دـ ، مرن اط

 عل  م دنلمار كإلامش سااف مدر ح.
  نك د عالقض ذمة د ده ا سالصض  صف مدنكل محاساح عف مدمملكماة اف مدنقارصر مدمادصض  

كقد صمكد ، إلذه مدنقارصرك صف يد ض مدن صر اف ادمار م د ـ مددكقصض دلفنر  مدم صطض  نارصخ اسدمر 
ذدؾ اد  ن صرمة ادمار م د ـ ق ؿ نارصخ اسدمر إلذه مدنقارصر  رمء  سكؿ مدمدنلمرصف عل  
 مض مدمؤشرمة مف مسادرإلا مدمينلفض مدردمصض كغصر مدردمصض. كعيد درمدض نألصر مؤشرمة م دمء 

ينالا مددرمدض عدـ عل  مدمالقض ص ف مدنكل محاساح كيد ض مدن صر اف ادمار م د ـ اظ رة 
 ك كد نألصر عل  ذدؾ.

  إلياؾ عالقض ذمة د دض ا سالصض  صف مدنكل محاساح اف مدنقارصر مدمادصض كادمار م د ـ
 مددكقصض اف نارصخ يشر إلذه مدنقارصر عل  مدنكل  يكد مدمملكماة   ؿ اك عل  مدنكل  مص 

مالقض نينلؼ  اينالؼ مؤشرمة مدم مكعاة مدفرعصض دلمملكماة.  ما اظ رة مددرمدض اف إلذه مد
 (2) م دمء مدمنمللض اف مدمالد عل  مدد ـ كمدمالد مدمكزع دلد ـ.

 /2003/ دراسة الممحم (8

                                  
 ، مشرمؼ د م مد سادؽ شمده2004ص ص  م مد مدقتا ، ردادض ما دنر ميشكر ،  اممض عماف مدمر صض دلدرمداة مدملصا  زصرمف،  (1)
-www.yemen .2004م مػػد ع ػػد من علػػف مدم يػػدم ردػػادض ما دػػنر، مدمر ػػز مدػػكطيف دلمملكمػػاة اػػف مدػػصمف، نػػارصخ م قػػرمر  (2)

nic.info 
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 مدم اد ف اف محاساح دمنطل اة مد لف  ادنط صؽ م دنزمـ عدـ كاد اب )ممكقاة مددرمدض إلذه إلداة
 دكف ن ػكؿ مدنػف كمدممكقػاة م دػ اب علػ  مدنمػرؼ ادػ  مددػمكدصض / درمدػض مصدميصػض/( مدمدػاإلمض مدشػر اة
  .مددمكدصض مدمداإلمض مدشر اة ق ؿ مف محدزممصض محاساح مدم اد ف دمنطل اة مد لف مدنط صؽ

 مدنملصمصض مد رمما كتمؼ محدزمـ ادصض تمؼ  اية م دنزمـ عدـ اد اب اإلـ اف اد  مددرمدض  صية كقد
 كعدـ مدم اد ض كاإلدمؼ  مفاإلصـ محدرمؾ تمؼ اد  م د اب مدينالا عزة  ما .مدمؤإللصف كقلض مدم اد صف

 .مماصصر مف صاللمه ما نقرصر اف مدياص دلقطاع دكر إلاـ اعطاء

 مدشر اة صملل ا  نذ صر مف اك مدن ار  كزمر  قصاـ عل  مددرمدض اكسة اقد م د اب إلذه عل  كدلن لب
 مددرمدػض اكسػة  مػا .مدنزمم ػا عػدـ ل ػكة  ادػض اف علص ا مدسارمض مدمقك اة كارض  ادمنطل اة محدزممصض

 م دنػزمـ مدػنكل كدراػ  ،مدم ادػ ف محاساح مماصصر نط صؽ مف دلنأ د ياسض كمرمق ض ك د  اشرمؼ  إيشاء
 مدم ادػ ض كاإلػدمؼ  مفػاإلصـ دلنمرصػؼ مدمدػنمر  كمدندرص صػض مدنملصمصػض مد ػرمما علػ  ن لصػؼ مددرمدػض اكسػة
 مددرمدػض نقنػرح، محاسػاح دممػاصصر مديػاص مدقطػاع م نػرمـ كدزصػاد  فمحاسػاح مدم ادػ   ممػاصصر ك ػذدؾ

 (1) .مدمماصصر معنمادك  كمرم مض نطكصر مر لض اف مماصصر مف ما صاللم ـ دنقرصر ا  ر دكر اعطال ـ

 / 1999الراشد /دراسة  (9

 قػرمرمة ديدمػض  فاصن ػا كمػدل مدم ادػ صض مدمملكمػاة يشػرة إلػذه مددرمدػض ن ػة عيػكمف " اإلمصػض
 إلػداة إلػذه مددرمدػضمد كصػة " ك   دكدػض مدمادصػض م كرمؽ ددػكؽ ن لصلصػض درمدػض :مدمادصػضم كرمؽ  اػف م دػنلمار

 مدمادصػض مدقػرمرمة دمنيػذم مد كصػة دكدػض اػف مدميشػكر  مدم ادػ صض مدمملكمػاة ك فاصػض اإلمصػض مػدل قصػاس ادػ 
  ادمملكمػاة مدمنمػاملصف مػف عػدد علػ  ط قػة مين ارصػه كادكمة ا سػالصض ادػادصب عػد  يػالؿ مػف كذدػؾ

 مددػكقصض  ػادقصـ ا  ػر مإلنمػاـ مدمدػنلمرصف دفلض اف ا رزإلا مدينالا مف عدد اد  مد  ث مين   كقد .مدم اد صض
 ػال  اف ا ، مدمػادصصف مدم للػصف مػف   صرإلػا مقاريػض مدم ادػ صض غصػر كمدمملكمػاة مدمنكقمػض دلدػ ـ كمدمكملػد

مدياسػض   ا رقػاـ صنملػؽ اصمػا ك ػا يص مدميشػكر  م ادػ صضمد مدمملكمػاة  فاصػض عػدـ علػ  نؤ ػد مدفلنػصف

                                  
 مدم اد ف اػف محاساح دمنطل اة مد لف  ادنط صؽ م دنزمـ عدـ كاد اب مدمل ـ ممكقاة ع د من  ف ردادض ما دنر ميشكر ، عدياف (1)

 21-1ص  2003مددمكدصض / درمدض مصدميصض/، مدم لض مدمر صض دلم اد ض، مدمدد م كؿ ماصك  مدمداإلمض مدشر اة
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مدمادصػض  مدمؤشػرمة مفػاإلصـ كنل صػة مددكرصػض مدمادصػض مدمملكمػاة إلػذه يشػر اإلمصػض علػ  صؤ ػد ممػا،  ػادني ؤ
 (1) .مد كصة  دكدض مدمادصض م كرمؽ  دكؽ دلمنماملصف

 األجنبية: الدراسات ثانيًا:
 / Tyrone &Nigel /2010راسة د (1

 36كمػدل مدنػزمـ مدشػر اة مدمدر ػض  ادممصػار مدػدكدف رقػـ  محاسػاحإلداة إلػذه مددرمدػض )قصػاس يكعصػض 
شػػر ض مدر ػػض اػػف دػػكؽ  168م كيػػض مػػف  مصيػػضد مدم ادػػ ف محاسػػاحاػػف دػػكؽ دػػي ااكر  مدمػػادف( درمدػػض 

 ساحمحاكر زة مددرمدض عل  يكعصض  2007-2006-2005دي ااكر  مدمادف يالؿ لاللض ديكمة مننادصض 
(ysqlcuqoer solcsiD كم دنػزمـ  ممصػػار مدم ادػ ض مددكدصػػض )SRFS  كمدمنملػؽ  اين ػػارمة نقػػدصرمة  36رقػػـ

كاظ رة ينالا مددرمدػض مدػنكل تػمصؼ مػف م دنػزمـ كمحاسػاح  ، يقطض مر زصض ممصيض دلن لصؿ ش ر  مدم ؿ
اػػف دػػػكؽ دػػػي ااكر  مدمػػػادف.  دلشػػػر اة مدمدر ػػػض 36كمدمنملػػؽ  اين ػػػارمة كمانرمتػػػاة مدممصػػػار مدػػدكدف رقػػػـ 

دػػدكؿ مدػػنرمدصا  36نكسػػلة مددرمدػػض ادػػ  مدسػػمك اة مدنػػف ن ػػد مػػف م دنػػزمـ  ممصػػار مدم ادػػ ض مدػػدكدف رقػػـ 
 (2) .كمادصزصا كيصكزديدم

  /Hossain/2008 دراسة (2

 ادض  – ميكمف "مدنكل محاساح اف مدنقارصر مدديكصض دلمؤدداة مدمادصض مدمدر ض كإلف درمدض مصدميصض 
محاساح محدزممف كمدطكعف دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ مدمادف دل يد  أ د مد لدمف  مد يد" إلداة اد  درمدض

مديامصػػػض  مػػػا دردػػػة مددرمدػػػض مدمالقػػػض  ػػػصف مديسػػػالص مدم ػػػدد  دلشػػػر اة كمحاسػػػاح مد لػػػف نياكدػػػة عصيػػػض 
ح كقػػد ال نػػة عيسػػر مينصارصػػض محاسػػا 81عياسػػر ادزممصػػض محاسػػاح ك 101عيسػػر مي ػػا  184مددرمدػػض 

عيسر  اديد ض دلميسػر ادزممصػض محاسػاح  صيمػا  ايػة  88مددرمدض اف منكدط مدميسر مدمفسح عي ا إلف 
 .عيسر  اديد ض دلميسر م ينصارصض 25

                                  
مدم لػػض مدمر صػػض دلم ادػػ ض، كملػػؿ ا ػػرمإلصـ مدرمشػػد، )مد كصػػة: مدل يػػض مددملمػػض  قدػػاـ مدم ادػػ ض.   اممػػاة دكؿ مديلػػصا، مدم لػػد مدلادػػث،  (1)

 ٨٢ـ(، ص  ٩٣٣٣مدمدد م كؿ، ماصك 

 AN EMPIRICAL 2010 اممػػػض مدػػػنرمدصا  http://ssrn.com/abstract=1550416مدمكقػػػ     ػػػث ميشػػػكر علػػػ  (2)
INVESTIGATION OF COMPLIANCE AND DISCLOSUREQUALITY UNDER FRS 36 FOR 

SINGAPOREAN LISTED FIRMS 

http://ssrn.com/abstract=1550416
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ك صيػػػة مددرمدػػػض اف   ػػػـ مدشػػػر ض كر  صن ػػػا كنر ص ػػػض م لػػػس محدمر  كميتػػػ اط مددػػػكؽ إلػػػف من صػػػرمة 
مر مدشر ض كنمقصد م عماؿ كم سكؿ مدمدنيدمض إلف من صرمة محاساح  صيما ع  كإلرصض اف ن دصد مدنكل

 غصر  كإلرصض اف ن دصد مدنكل محاساح.

ك مصػد   ػدمن  محدزممصػضكقد اظ رة مددرمدض اف مدشر اة مدمدر ض ملنزمض  صدمن  احاساح عف مدمياسػر 
 عف محاساح  ادمياسر م ينصارصض.

ق ػػؿ مددػػلطاة مدميكدػػض ص مػػؿ مدػػنكل محاسػػاح كاظ ػػرة مددرمدػػض اف ك ػػكد يظػػاـ مرمق ػػض شػػدصد مػػف 
مدم اد ف اف معلف مدنكصانه.  ما اف إلذه مددرمدض إلف ملاؿ  صػد دلػدكؿ مديامصػض مػف يػالؿ م طػالع علػ  

 (1).  صفصض مدنزمـ مد يكؾ مد يدصض  مدنكل عادف مف محاساح محدزممف

  /Quinteiro& Medeiros/2006 دراسة (3

( ادػ  المعموماات المحاسابية وعادم ثباات عواااد األسايم فاي البرازيالاإلفصااح عان ) إلػداة مددرمدػض
مدم اد ف كمدنقرمر عكملد اد ـ مدشر اة مدمدر ض اف  كرسض مد رمزصؿ  محاساحدرمدض مدمالقض  صف مدنكل 

ك كد نألصر ع دف ك  صر  صف مدنكل محاساح مدمك كد اف مددكؽ مدمادصض ك صف مياطر  كاظ رة مددرمدض
دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ مد رمزصؿ مدمػادف  (ذم نـ قصاده عف طرصؽ مدنقل اة اف عكملد م د ـكمد)مددكؽ 

 مػػا ا ػػػدة علػػػ  اف مدزصػػػاد  اػػػف مدػػػنكل محاسػػػاح مدم ادػػػ ف ندػػػاإلـ اػػػف مدنقلصػػػؿ مػػػف قػػػرمرمة مدمدػػػنلمرصف 
كؽ شػػر ض مدر ػػض اػػف مددػػ 60نياكدػػة مددرمدػػض  صػػث مدياطلػػض كندػػاعد علػػ   ػػذب م دػػنلمارمة م  ي صػػض 

مدمػادف كنكسػػلة ادػػ  اف مدشػػر اة ذمة محاسػػاح م   ػػر دػػدص ا نقل ػاة اقػػؿ اػػف ادػػمار م دػػ ـ  شػػ ؿ اقػػؿ 
 مػػا ا ػػدة مددرمدػػض ايػػه  لمػػا زمد مدػػنكل محاسػػاح مدم ادػػ ف  عػػف مدشػػر اة ذمة محاسػػاح غصػػر مد ػػااف.

ؽ م كرمؽ مدمادصػػض  لمػػا مييفػػض ادرمؾ مددػػكؽ دلميػػاطر مدمرن طػػض  ا دػػ ـ  مػػا  صيػػة مددرمدػػض اف  يصػػض دػػك 
 اف د ا نألصر  صد اف نطكصر مدنكل محاساح مدم اد ف.  مػا دػاإلمة إلػذه مددرمدػض اػف نكتػصح مدميػاا  

مدنكل محاساح مدم اد ف ك ادنادف مدنيفصض مف ممايمض  مدنف ن سؿ علص ا مدشر اة مدمدر ض مف زصاد 
م ادػػػ ف مفصػػد د ػػػؿ مػػػف مدشػػػر اة مدشػػر اة اػػػف زصػػػاد  مدػػنكل محاسػػػاح مدم ادػػػ ف  صػػث اف محاسػػػاح مد

 .كمدمدنلمرصف

                                  
(1)  ceuoerlr fuoerlc uj qlsrrisjsl erqrelh  vol23 NO4.2008 659-680 journal homepage: 

www.elsevier.com/locate/adi 2009" The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Com-
panies: The Case of India", Mohammed Hossain 

http://www.elsevier.com/locate/adi
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 /Turner /2006دراسة  (4

ادػػ  مدنمػرؼ علػػ  مدػػدكر  )محاسػاح كمدم ادػػ ض اػػف م دػكمؽ مدمادصػػض )يظػر  مدػػنق لصض(( إلػداة مددرمدػػض
كمرم مف مد دا اة اػف  ماصػض مدمدػنلمرصف كمدنمػرؼ علػ   ScSمدذم نقـك  ه إلصلض ندمكؿ م كرمؽ مدمادصض 

كاإلـ مدينالا مدنف نكسلة د ػا  اساح كمدمملكماة مدم اد صض اف م دكمؽ مدمادصض مدمادمصض.مدنكل  فاصض مح
ؽ مدمادصػض كقػد دم ػة مددػك اس  ة مديكعصض مدمادصض دلنقرصر مدمادف م مض  دمن دالدػنلمار مدفمػاؿ اػف  :مددرمدض

كد ف مدنكد   إلذه مدمملكماة.إلصلض ندمكؿ م كرمؽ مدمادصض دكرم م مان اف مدنأ صد دلمدنلمرصف عل  نكار ملؿ 
مدذم طرا عل  م دكمؽ مدمادصض اد  يارج  ػدكدإلا محقلصمصػض ادل دظ ػكر عػد  ن ػدصاة اػف مدم ااظػض علػ  
مديكعصض مدمادصض دلنقرصر مدمادف كمحاساح مدم اد ف كإلذه مدن دصاة ننطلب نتاار   كد  ػؿ مػف مدشػر اة 

مد صلػػاة مدنيظصمصػػض كمدنشػػرصمصض كإلصلػػاة نػػدمكؿ م كرمؽ مدمدػػاإلمض كمرم مػػف مد دػػا اة ككمتػػمف مدممػػاصصر ك 
 (1) مدمادصض مف ا ؿ مكم  ض إلذه مدن دصاة كدن قصؽ مدي اح مدمدنق لف اف م دكمؽ مدمادصض.

  YANG 2005دراسة  (5

مدمدصػػػد مػػػف  ادػػػ  درمدػػػض إلػػػداة إلػػػذه مددرمدػػػض )درمدػػػض محاسػػػاح مدم ادػػػ ف دألدػػػكمؽ مدمادصػػػض مدسػػػصيصض(
ايفقػػػة اػػػف محاسػػػاح مدميادػػػب عػػػف ينػػػالا اعماد ػػػا كاد قػػػة مدمدصػػػد مػػػف م تػػػرمر ن ػػارب مدشػػػر اة مدنػػػف 

 كقامة مددرمدض  ا  ا ض عل  ادللض عدصد  مف ا رزإلا ادمدنلمرصف 

 ؟دماذم إلياؾ  ا ض دنيظصـ محاساح اف ادكمؽ راس مدماؿ 

 ؟ما إلف ايكمع محاساح مدنف صي  ف نط صق ا كما إلف م يكمع مدنف   صي  ف نط صقه 

 ؟ما مدل امادصض مماصصر مدم اد ض اف ند صؿ م نسا ة  صف م دمر  كمدمدنلمرصف مديار صصف 

 ؟ما إلف مدمكممؿ مدنف ن دد امادصض محاساح 

  محاساح عي ا اف مدقكملـ مدمادصض كما إلف مدمملكماة مدنف صي  ف  صي  فما إلف مدمملكماة مدنف
 ؟محاساح عي ا اف مدمال ظاة مدمراقض

  ؟امادصض مرم مف مد دا اة اف نمزصز مسدمقصض مد صاياة مدمادصضما مدل 

 ؟ما إلف مدمكممؿ مدنف نؤلر عل  امادصض مرم مف مد دا اة 

                                  
(1)  Disclosure and Accounting in Global Markets: looking to the future By Lynn E. Turner 
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كنكسػػػلة مددرمدػػػض ادػػػ  اف ممراػػػض مدمكممػػػؿ مدنػػػف ندػػػ ب  سػػػكؿ محاسػػػاح مدفمػػػاؿ ن مػػػف اػػػف مد  ػػػث 
يظػػػاـ مدقػػػايكيف كمدنشػػػرصمف مدممصػػػؽ اػػػف مديظػػػاـ م قنسػػػادم كنر ص ػػػض  قػػػكؽ مدمل صػػػض ك ك مػػػض مدشػػػر اة كمد

  ني سػػر اقػػط اػػف  ػػث مدم ادػػ صف كمػػدققف مد دػػا اة علػػ  زصػػاد   ا ػػف عملصػػض من املػػض دألدػػكمؽ مدمادصػػض
 (1)محاساح عف مدمملكماة مدم اد صض.

 Martin Donna L &  2003دراسة  (6

 SASاػف مددػكؽ مدمػادف م دمػايف  ممػاصصر مدم ادػ ض  محاسػاح)م دنزمـ  منطل ػاة  إلذه مددرمدض إلداة
مػػدل مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ ادمايصػػا مدمػػادف  ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض ادػػ  ممراػػض  (PAASك

SAS  م مرص صػض مدمق كدػض عمكمػان كمماصصر مدم ادػ ضPAAS  شػر ض  100 ا عنمػاد علػ  عصيػض م كيػض مػف
كا سة مددرمدض  PAAS شر ض نط ؽ مماصصر مدم اد ض م مرص صض 100ك نط ؽ مماصصر مدم اد ض مددكدصض

اػػف مدقػػكملـ مدمادصػػض دمػػاـ  دممػػاصصر مدم ادػػ ض مدنػػف نن ياإلػػا محاسػػاح ادػػ  ام مػػدل نلنػػـز مدشػػر اة  منطل ػػاة
ـ كنكسلة مددرمدض اد  اف مدنكل مدنزمـ مدشر اة  منطل اة مماصصر مدم اد ض مددكدصض إلك تمصؼ  2000

يدػػ صان اذم مػػا قػػكرف  مدػػنكل مدنػػزمـ مدشػػر اة  منطل ػػاة ااسػػاح ممػػاصصر مدم ادػػ ض م مرص صػػض. كقػػدمة إلػػذه 
دمن د  م مرص صض دكف يارج مدك صاة م PAASمددرمدض ددصالن كمت ان  كؿ يركج كمقن اـ مماصصر مدم اد ض 

 مػا اظ ػرة مددرمدػض مدػنكل  صػد مػف عػدـ م دنػزمـ كاظ ػرة  ScSاف نيت  درقا ض إلصلض م كرمؽ مدمادصض 
اف مدشػػػر اة مدنػػػف ص ػػػرم نػػػدقصقا مػػػف ق ػػػؿ م انػػػب مدمرم مػػػض مد  ػػػرل إلػػػف ا لػػػر مدنزممػػػان  نط صػػػؽ منطل ػػػاة 

ض مدفمادض دلدكؽ عف مدشر اة مدمدر ض اف مدم اد ف مف غصرإلا  ما اظ رة مددرمدض غصاب مدرقا  محاساح
 (2) مددكؽ مدمادف.

 Yuan Ding 2200دراسة  (7

درمدػػػض ن رص صػػػض مقاريػػػض  ػػػصف مدنقػػػارصر  :إلػػػداة إلػػػذه مددرمدػػػض)م ينالااة مددكدصػػػض اػػػف  فاصػػػض محاسػػػاح
مدديكصض مدفريدصض كمدسصيصض دلشػر اة مدمدر ػض اػف م دػكمؽ مدمادصػض( ادػ  ممراػض مدمكممػؿ مدمػؤلر  علػ   فاصػض 

                                  
(1)  DR Zhiguo YANG tlerri A Case Study of Information Disclosure on China's Securities Market 
(2)  Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 14, pp. 64-100, 2003 " Mar-

tin Donald  - Compliance with the Disclosure Requirements of Germany's New Market: IAS 
Versus US GAAP  

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=335945
javascript:WinOpen(230086);
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=335945
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 صيػػة مددرمدػػض اف  فاصػػض محاسػػاح عػػف مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض مدمنتػػميض اػػف مدنقػػارصر مددػػيكصض ك  محاسػػاح
 ض مدنقارصر مدديكصض دلشر اة مدمدر ض مد  رل مدفريدصض كمدسصيصض.صمنمد عل  مدظركؼ مدم لصض.  مقاري

ك صية اف محاساح اف مدنقارصر مدديكصض مدفريدصض ا لر د كدض دمدنيدمف مدمملكمػاة مدم ادػ صض كإلػك 
ا  ر اف مد  ـ كا مػؿ اػف مدم نػكل اػف  ػصف اف مدنقػارصر مددػيكصض مدسػصيصض نمصػؿ  ف ن ػكف من ايدػض اػف 

 مػا اف إليػاؾ اػرؽ  ػكإلرم اػف طرصقػػض مإلػنالؾ م سػكؿ مدلا نػض  ػصف مد لػدصف كاصمػا صنملػػؽ  مدم نػكل كمد  ػـ
  فاصػػػػض محاسػػػػاح اػػػػإف ااسػػػػاح مدشػػػػر اة مدفريدػػػػصض نسػػػػدر مملكمػػػػاة ا  ػػػػر اصمػػػػا صنملػػػػؽ  احاسػػػػاح عػػػػف 

محصػػػػرمدمة مدقطاعصػػػػض كمدم ادػػػػ ض مد صلصػػػػض  صيمػػػػا  ،ادػػػػ ـ راس مدمػػػػاؿ ،م ينرمعػػػػاة كم  ن ػػػػارمة مدن يكدك صػػػػض
 .محاساح مدسصيف نر ز عل  م ن اإلاة كمديكم ف مدمدنق لصض

ك ش ؿ عػاـ اػإف محاسػاح اػف  ػال مد لػدصف صػنالءـ مػ  م ينالاػاة م قنسػادصض كمدلقااصػض د ػال مد لػدصف 
 (1) كاف مديسالص م قنسادصض كمدلقااصض د ا دكر   صر اف ن دصد ماإلصض محاساح مدماللـ.

 /ccountants (CAPA)A Confederation of Asian and Pacific The  /2003دراسة (8

 دلػدركس نقصػصـ، ادػصا شػرؽ دػدكؿ مدمادصػض م زمػاة اػف مدم ادػ ف حاسػاحمدكر ) مددرمدػض إلػداة
 دكؿ  مض تر ة مقنسادصاة مدنف مدمادصض م زماة اف مدم اد ف محاساح دكر عل  دلنمرؼ)مدمدنفاد 

  ادمسػادقض ٨٢٢٢ عاـ اف  ن اد مدم اد صف مدنيفصذصض مدل يض قامة  صث، ٩٣٣١ عاـ يالؿ ادصا شرؽ
  مػض مقاريػض يػالؿ مػف كذدػؾ، محاسػاح مدم ادػ ف ماللمػض عػدـ در ػض مؤشػرمة دن دصػد مشػركع علػ 

 مادصػض قػكملـ اػف   ػا مدمممػكؿ مدم ادػ صض مػ  مددصادػاة، م زمػض كقػة لػضمدمفمّ  مددكدصػض مدم ادػ صض مدممػاصصر
 مدم ادػ صض مددصادػاة ملػر مددرمدػض ا سػة  صػث.اسػا ن ا م زمػض ممػف دكؿ يمػس شػر اة مػف دمصيػض

  مػا، مدػنق لصض  أزمػاة دلني ػؤ ددصػؿ دنقػدصـ مددرمدػض عصيػض اػف مدشػر اة محاسػاح مدػنكل علػ  مدمط قػض
 مدم ادػ صض مدممػاصصر اػف محاسػاح منطل ػاة مػ  مددرمدض عصيض دلشر اة مدنكل محاساح مددرمدض ا سة
  .مددكدصض

 إلػذه مدشػر اة نمػرضك  مدمادصػض مدقػكملـ اػف محاسػاح در ػض  ػصف ع دػصض عالقػض ك ػكد مددرمدػض ك صيػة
 مدم ادػ صض دنطػكصر مدممػاصصر كمددكدصض مدكطيصض مد  كد نر صز تركر  عل  مددرمدض كا دة، مدمادصض دألزماة

                                  
(1)  Published by Elsevier Ltd- Available online 20 November 2003 - www.sciencedirect.com" Inter-

national differences in disclosure adequacy:Empirical evidence from annual reports of French and 
Chinese listed firms 
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 مدمادصض مدقكملـ اف محاساح اف در ض ملمكس ن دف ك كد مددرمدض  صية  ما، نط صق ا عل  كمد ث مددكدصض
 (1).م زمض إلذه مف دليركج   ؿ، مددرمدض شملن ا مدنف مدديكمة يالؿ مددرمدض عصيض دلشر اة

 ابقة.الس الدراسات عن الدراسة ىذه اختالف أوجو سادسًا:
  نمن ػػر إلػػذه مددرمدػػض مػػف مددرمدػػاة مدنػػف نياكدػػة كمقػػ  محاسػػاح اػػف مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ

منمػدد   ايػرلاف  لػدمف  محاساحاف  صف نياكدة مددرمداة مددا قض  فاصض  ،دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض
 .نينلؼ اف ظركا ا كط صمن ا عف  صلض م عماؿ مددكرصض

 اػف مدشػر اة  محاسػاحكمدقػكميصف مدميظمػض دمملصػض  كم يظمضطرقة إلذه مددرمدض د مص  مدنشرصماة ن
كنقاطمان ا مػ  منطل ػاة  ايذ   مصف م عن ار نياقتان ا كيقاط مدتمؼ اص ا ضمدمداإلمض اف دكرص

 دكمؽ مدمادصض مددكرصضكرمؽ كم إلصلض م 

 الدراسة فرضيات سابعًا:
 :قاـ مد ا ث  كت  مدفرتصاة مدنادصضكمف ا ؿ مدكسكؿ اد  اإلدمؼ مد  ث د ؿ مش لض مددرمدض 

دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف  مدم ادػػ فمحاسػػاح   صك ػػد اركقػػاة ذمة د دػػض ا سػػالصض  ػػصف : الفرضااية األولااى
محاسػاح ام اف . مددػكرصض مدمادصػض م كرمؽ كم دػكمؽ صلػض منطل اة محاساح د صف ك ألكرمؽ مدمادصض ددكؽ دمشؽ 
 .ضمنطل اة محاساح د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصصل ف  دلشر اة مدمدر ضمدم اد ف 

مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض غصػػر ملنزمػػه  منطل ػػاة م اسػػاح  :الفرضااية الثانيااة
 مدم اد ف د صلض م كرمؽ ك م دكمؽ مدمادصض مددكرصض .

دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف مدم ادػػ ف   صك ػػد اركقػػاة ذمة د دػػض ا سػػالصض  ػػصف محاسػػاح : الفرضااية الثالثااة
محاساح مدم اد ف دلشر اة ، ام اف م نصا اة منيذم مدقرمرمة م دنلمارصضك صف ألكرمؽ مدمادصض ددكؽ دمشؽ 

 .ضم نصا اة منيذم مدقرمرمة م دنلمارصصل ف مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض 

 

 

                                  
(1)  Institute of Cost & Management Accountants of Pakistan; www.icmap.com "The Role of Account-

ing Disclosure in the East Asian Financial Crisis: An Evaluation of the Lessons earned" 
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 .الدراسة حدود :ثامناً 
 م قنسػادم اصػه، كياشئ كتمؼ مدنيػكع س ر   ـ دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  كيه دكؽ  دصد -

شػػػر ض مدػػاإلمض مدر ػػػض اقػػػط كلمايصػػػض شػػػر اة قصػػد محدرمج مي ػػػا مليػػػا عشػػػر مسػػػراان  صف صػػث نتػػػمف عشػػػر 
 كار مض شر اة نأمصف.

ادػػ اب عػػدـ مدنزمم ػػا   امػػؿ منطل ػػاة محاسػػاح اك در ػػض  فيػػكؼ مدمدصػػد مػػف مدشػػر اة مػػف ن صػػا -
إلػػف  غػػرمض مد  ػػث مدملمػػف اقػػط ممػػا داػػ  رغػػـ نأ صػػد مد ا ػػث اف مددرمدػػض  محاسػػاحمدنزمم ػػا  منطل ػػاة 

مد ا ػػث ادػػ  دػػؤمؿ ا لػػر مػػف ميػػنص تػػمف مدشػػر ض مدكم ػػد  كم  ػػرمء مدمدصػػد مػػف مدمنا مػػاة دل سػػكؿ علػػ  
 ا  ر قدر مم ف مف مكتكعصض مح ا اة.

د صلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مددػػػكرصض اقػػػد ن ػػػكف مدشػػػر ض مدمدػػػاإلمض  محاسػػػاحمركيػػػض منطل ػػػاة  -
 مدنفاسصؿ.كغصر ملنزمض   مض زمض  أ د مدمنطل اة   ؿ كمدمدر ض ملن

سػػمك ض نف ػػـ  مػػض مدمدػػن ص صف دػػ مض ادػػللض م دػػن ايض م مػػر مدػػذم نطلػػب مػػف مد ا ػػث منا مػػض  -
 .مح ا ضكشرح مدنمر دتماف مكتكعصض 
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 الثاني الفصل
 المحاسبي اإلفصاح ومتطمبات كفاية

 

   تمييد:
مدذم ادل اد  مدن كؿ ، مدم اد ف مدف ر ينص ض مدنطكر اف مدم اد ف محاساح نطكر م دا اك ممصار 

 م قنسػػادصض كن كصػػب م  ػػدمث دكظصفػػض مدم ادػػ ض  كي ػػا يظػػاـ دمدػػؾ مدػػداانر إلداػػه ندػػ صؿ مدنػػارصيف
م دادػصض نػكاصر غاصنػه م دادػصض  ماصػض مسػادح مدّمػالؾ ادػ  يظػاـ دلمملكمػاة غاصنػه ك  ،مدمادصض كمدممامالة

 مدمملكماة مدمياد ض دسي  مدقرمرمة.

مدمملكمػػػاة دنقػػػدصـ ،  شػػػفااصض كمسػػدمقصض مدقػػػكملـ كمدنقػػارصر مدمادصػػػض كننملػػؿ مدمملكمػػػاة مدميادػػ ض  إعػػػدمد
مدسػ ص ض كمد ااصػض دلمدػنلمرصف كم طػرمؼ ذمة مدمالقػض اػف مدكقػة مدميادػب  نيػاذ قػرمرمن ـ مدميادػ ض علػ  

 عف مدمتار ض كمدشالماة.  مصدم، ادس مكتكعصض

 نشػرصماة كتػ  نك ػب مدممػؿ علػ  ممػا، ك ذدؾ اس  ة مدم اد ض شرص ان دإلدمر  اػف سػي  مدقػرمر 
 اػف مدمملكمػاة عػرض ك صفصػض محاسػاح عملصػض نيػص مدمماردصف طرؼ علص ا مف منفؽ كمماصصر قايكيصض
كمدماللمػض  Disclosureا محاسػاح ممنمد  عل  م ادا م اد صض منمػارؼ علص ػا ملػؿ: م ػد، مدمادصض مدقكملـ

Relevance  كمدمسػػدمقصضReliability  كمدقا لصػػض دلمقاريػػضConservatism  كمدمكتػػكعصضObjectivity 
ايظمػض   ػصف مدف ػك  مدمك ػكد  نقلصػؿ يػالؿ مػف مدمكملػؽ حزمدػض .كذدػؾVerifiabilityكمدقا لصػض دلن قػؽ 

 (1).عادمف م اد ف نك صد اد  مدكسكؿ   صض مدمملكماة

، كايكمعػهكمد ا ض ادػ  مدنكدػ  اصػه ، صنتمف إلذم مدفسؿ مدنمرصؼ  مف ـك محاساح مدم اد ف ك فاصنه
كمنطل ػػاة  فاصػػض ، نػػؤلر اصػػه كمدمقكمػػاة م دادػػصض دػػه كعالقنػػه   فػػاء  دػػكؽ م كرمؽ مدمادصػػضكمدمكممػػؿ مدنػػف 

مدم ادػػ ف مدمطلػػكب كذدػػؾ مػػف  ف كمدممكقػػاة مدنػػف ن ػػكؿ دكف ن قصػػؽ  فاصػػض محاسػػاح محاسػػاح مدم ادػػ
 يالؿ مدم ا ث مدنادصض:

 

                                  
 ، عماف2007ط، 1نكزص  مدقاتف د. دصف، مدد نكر مأمكف  مدمف "يظرصض مدم اد ض" دمر مدلقااض دليشر كمد (1)
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 : مف ـك محاساح مدم اد ف.المبحث األول

 كعالقنه   فاء  ادكمؽ مدماؿ.: مف ـك  فاصض محاساح مدم اد ف المبحث الثاني

 كدر ض محدزمـ   ا. منطل اة  فاصض محاساح مدم اد ف :المبحث الثالث
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 األول المبحث
 المحاسبي اإلفصاح مفيوم

 اك ن: نمرصؼ محاساح مدم اد ف.
 لايصُا: ايكمع محاساح مدم اد ف.

 لادلان: مدمكممؿ مدنف نؤلر اف محاساح مدم اد ف.
 رم مان: مدمقكماة م دادصض دإلاساح عف مدمملكماة مدم اد صض.

 يامدان: مدمالقض  صف  ك مض مدشر اة كمحاساح مدم اد ف.
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 حاسبي:الم اإلفصاح تعريف :أوالً 
م دم  مدنف نكار مد صاياة صمن ر محاساح مدم اد ف ا د اإلـ مدم ادا مدم اد صض مدمق كدض عمكمان كإلك 

ا ػػػػك صميػػػػف شػػػػمكؿ مدنقػػػػارصر مدمادصػػػػض علػػػػ   مصػػػػ  مدمملكمػػػػاة مدالزمػػػػض كمدتػػػػركرصض حعطػػػػاء ، كمدمملكمػػػػاة
مػػػف منيػػػاذ مدقػػػرمرمة نم ػػػي ـ ، مدػػػنيدمف إلػػػذه مدنقػػػارصر سػػػكر  كمتػػػ ض كسػػػ ص ض عػػػف مدك ػػػد  مدم ادػػػ صض

 .مدمياد ض

كإلػذم مدقػايكف د ػف ، مدمادصػض إلػك قػايكف مدمػرض كمدطلػب  ا دكمؽ اادم دا م دادف مدذم ص  ـ مدنمامؿ
صمارس دكره   د مػف دػصاد  مدشػفااصض كن قصػؽ مدمدػاكم   ػصف مدمدػنلمرصف. كإلػذم   صن قػؽ ا  اذم  ػاف إليػاؾ 

مدنػدمكؿ كمف ص ػكف  مصػ  م طػرمؼ مندػاكصصف اػف مكم  ػض إلػذه يكع مف م يدصاب اػف مدمملكمػض مدمػؤلر  اػف 
 كإلك ما صدم   احاساح مدم اد ف. (1).مدمملكماة

كصػػرل مد ا ػػث: ايػػه مػػف مدتػػركرم ادقػػاء مدتػػكء علػػ  مف ػػـك محاسػػاح مدم ادػػ ف ق ػػؿ مديػػكض اػػف  
 كذدؾ  يه   صك د ن دصد دقصؽ كعاـ كمك د دمف ـك محاساح ك دكده. ، فاصض محاساح

اي ػػد ايػػه نينلػػؼ ك  ػػاة مديظػػر  ػػكؿ مف ػػـك ك ػػدكد محاسػػاح مػػف مدمملكمػػاة مدكم ػػب نكمارإلػػا عيػػد 
 اعدمد مدنقارصر مدمادصض.

اػػنم س  ػػؿ الػػض مدزمكصػػض ، ادادػػا مػػف ميػػنالؼ مسػػادح م طػػرمؼ ذمة مدمالقػػضكصي ػػ  إلػػذم م يػػنالؼ  
كقػػد ن ػػاكز مسػػطلح محاسػػاح مدم ػػادا مدم ادػػ صض مدمنمػػارؼ  مدنػػف نيظػػر مػػف يالد ػػا ادػػ  نلػػؾ مدمملكمػػاة

 صػػث صدػػن دؼ مماد ػػض مدقسػػكر مدنقلصػػدم اػػف مدمملكمػػاة مدنارصيصػػض ، علص ػػا اػػف م ػػاؿ مدقصػػاس مدم ادػػ ف
 (2).كن قصؽ مدنكمزف  صف مدقا لصض دلن قؽ مف   ض كمدماللمض مف   ض ايرل

 صدػن دؼ ا الإلمػا، كم ػد مدمادصػض قػكملـمد كاإلػدمؼ محاسػاح اإلػدمؼ  ػؿ مػف اػإف مدم ػاؿ إلػذم كاػف
 ادرم  ػـ كمػدل مدمملكمػاة مدػنيدمف اإلػدمؼ علػ  كصدػنلـز مدنمػرؼ، مدم ادػ صض مدمملكمػاة مػف مدميفمػض

                                  
 ص: 2008-د عمر دادـ: مد ماصض مد يالصض مدياسض ددكؽ م كرمؽ مدمادصض اف دكدض محمارمة مدمر صض / دمر مدي تض مدمر صض  (1)
– 2004-مد دصػد   مد اممػض محدػ يدرصض، دمر -مدلايصػض مدط مػض -مدمادصػض مدم ادػ ض م ػاؿ اػف منقدمػض درمدػاة -مدم ػاـر ا ك كسفف (2)

 17ص 
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د ا،  صث صمد محاساح تميصان اعالـ منيذم مدقرمرمة  ادمملكماة مد امض   ػدؼ نرشػصد عملصػض  كمدنصما  ـ
 (1)  فاء  عادصض.منياذ مدقرمرمة كم دنفاد  مف مدمكمرد 

، محاسػػاح مدم ادػػ فتػػمف اسػػدمرمن ا مدمينلفػػض كقػػد عػػرؼ مدمدصػػد مػػف مد ػػا لصف كمدميظمػػاة مدم يصػػض 
عػػرؼ محاسػػاح مػػف يػػالؿ ادممصػػار م كؿ مػػف ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض كإلػػك" عػػرض مد صايػػاة مدمادصػػض "ا

مادصػض إلػك نػكاصر مدمملكمػاة  ػكؿ ن دصده دل ػرض مػف مدقػكملـ مدمادصػض  صػث  ػاء اصػه: )اف إلػدؼ مد صايػاة مد
مدمر ػػز مدمػػادف كم دمء مدمػػادف كمدنػػداقاة مديقدصػػض دلميشػػأ  مدنػػف نفصػػد شػػرص ض عرصتػػض مػػف مدمدػػنيدمصف عيػػد 

 (2)منياذإلـ دلقرمرمة م قنسادصض، كن صف كم  اة محدمر  اف عملصض نيظصـ مدمكمرد مدمك لض ادص ا(.

ػػرإلؼ محاسػػاح  أيػػهAICPA) امػػا مدمم ػػد م مرص ػػف دلم ادػػ صف مدقػػايكيصصف عػػرض مدمملكمػػاة :( اقػػد عَّ
 شػ ؿ صتػمف ا ػرمز م مػكر مدمادصػض )مد كإلرصػض( ، اف مدقكملـ مدمادصض كاقان دم ادا مدم ادػ ض مدمنمػارؼ علص ػا

كدر ػض ، مدمال ظاة مدمراقػض   ػا، مدمسطل اة مدمدنيدمض اص ا)، كمدنف نتـ م نكل مدقكملـ مدمادصض يفد ا
 (3)ك  صفصض ن مؿ دنلؾ مدقكملـ قصمض اعالمصض مف ك  ض يظر مدنيدمص ا. (نفاسصؿما اص ا مف 

 2005دمػػػاـ  22كعراػػػة مدنملصمػػػاة مدنيفصذصػػػض دقػػػايكف إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مددػػػكرصض رقػػػـ  
محاسػػػاح  مك ػػػب مدمػػػاد  م كدػػػ  مي ػػػا:  أيػػػه " مد شػػػؼ عػػػف مدمملكمػػػاة مدنػػػف ن ػػػـ مدمدػػػنلمرصف كننتػػػمي ا 

كمدنػف نػؤلر اػف دػمر مدكرقػض مدمادصػض، كص ػب اف ص ػكف مد شػؼ ، ياة مدمادصض كنقػارصر مفنشػف مد دػا اةمد صا
كذدؾ مػف يػالؿ مدسػ ؼ مدصكمصػض ك سػكر  ، عامان كدل م كر كدصس اقط د ملض م كرمؽ مدمادصض كمدمدنلمرصف

عيػػد  ػػدكث مملكمػػض  دكرصػػض مرن طػػض  اددػػيض مدمادصػػض دل  ػػض ذمة مدمالقػػض اك  سػػكر  اكرصػػض عيػػد مد ا ػػض اك
 (4)" دصد  

 مدقػكملـ اػف كسػفصض اك  مصض  اية دكمء مدمادصض مدمملكماة اظ ار كصمراه م مد ا ك زصد  أيه: عملصض
 غصر مدمادصض مدقكملـ ص مؿ مما، مدميادب مدكقة اف مدم ملض كمد دمكؿ مد كممش كمدمال ظاة اف اك مدمادصض
 علػ  محطػالع دػلطض د ػا دػصس كمدنػف م طػرمؼ مديار صػض مػف مدمادصػض مدقػكملـ دمدػنيدمف كماللمػض متػللض

                                  
م لػض  – اممػض مد زملػر (IAS/IFRS)مددكدصػض  مدم ادػ ض ممػاصصر كاػؽ محاسػاح منطل ػاة مػ   ػادن صؼ مد زملر يصار -زغدمر ا مد (1)

 83ص  – 2010- 7مد ا ث عدد 
 ممصػػػض مدم مػػػ  مدمر ػػػف دلم ادػػػ صصف مدقػػػايكيصف  – 2009صيػػػاصر  1مدممػػػاصصر مددكدصػػػض حعػػػدمد مدنقػػػارصر مدمادصػػػض  مػػػا نػػػـ اسػػػدمرإلا اػػػف  (2)

 901سف ض  1)م ردف( ممصار مدم اد ض مددكدف رقـ 
 ـ(1996دمر  يصف، عّماف،  مطر، م مد كمد صادف، كدصد كمدرمكم،   مة، يظرصض مدم اد ض كمقنساد مدمملكماة، )مدط مض م كد ، (3) 
 دماـ 22مدنملصماة مدنيفصذصض دقايكف إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض رقـ  (4)
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 إلياؾ ن كف دف مدذم  دكيه م نساؿ ادكمة مف مدم اد ف محاساح صمن ر دلشر ض  صث كمدد الة مدداانر
 (1)مدم اد ف. مديظاـ مير اة مف االد 

اة مدرلصدػصض ك قد عرؼ محاساح مدم ادػ ف  أيػه "صرن ػز علػ  تػركر  اظ ػار مدقػكملـ مدمادصػض دلمملكمػ
 (2)دقصقض   صث نيدـ  مص  مدمدنفصدصف مي ا".ك  ذمة م إلمصض مديد صض  سكر  س ص ض

نيفصض  ادض عدـ مدنأ د ددل مدمدنفصدصف مف يالؿ يشر ك  صر ط  صف در ض محاساح " Choi ما اف 
علػػ   دػػكمء  ايػػة مملكمػػاة  مصػػض اك يكعصػػض ندػػاعد مدمدػػنلمر، مملكمػػاة مقنسػػادصض د ػػا عالقػػض  ادمشػػركع

 (3)منياذ قرمرمنه كنيفصض  ادض عدـ مدنأ د ددصه عف م  دمث م قنسادصض مدمدنق لصض".

ك صمػػرؼ إليدر دػػف محاسػػاح  أيػػه: "اعػػالـ مدػػنيدمف مدنقػػارصر مدمادصػػض   ػػؿ مػػا صدػػاعدإلـ علػػ  منيػػاذ 
دتػػرص ف د ػػؿ دػػكمء ا ايػػة قػػرمرمة مدػػنلمارصض اك اصمػػا ننملػػؽ  ن دصػػد مدمػػبء م، قػػرمرمن ـ م قنسػػادصض مدرشػػصد 

 (4)مدمداإلمض". شر ض مف مدمؤدداة

مدمادصػػض علػػ   مصػػ  مدمملكمػػاة مدالزمػػض   ػػذدؾ اقػػد عػػرؼ محاسػػاح مدم ادػػ ف  أيػػه: شػػمكؿ مدنقػػارصر 
 (5)عف مدك د  مدم اد صض. حعطاء مدنيدـ إلذه مدنقارصر سكر  كمت ض كس ص ض

املصف مػػف يػػالؿ قصػػاـ مد  ػػاة ااحاسػػاح مدم ادػػ ف ص قػػؽ اػػف  ػػاؿ نػػكاره  ػػكمن مػػف مدلقػػض  ػػصف مدمنمػػ
مدمميصػػػض  مرمق ػػػض مصزميصػػػاة مدشػػػر اة مدمنماملػػػض اػػػف مددػػػكؽ كمحشػػػرمؼ علػػػ  كدػػػالؿ محعػػػالـ مدمينلفػػػض مدنػػػف 

  .كمدنديؿ حزمدض مد ش كمي  اعطاء مملكماة غصر س ص ض دلمداإلمصف، نش ل ا إلذه مدشر اة

 اف اك، مدمادصض مدقكملـ اف كسفصض اك  مصض  اية دكمء مدمادصض مدمملكماة اظ ار عملصض"ااحاساح إلك
 متػللض غصػر مدمادصػض مدقػكملـ ص مػؿ ممػا، مدميادػب مدكقػة اػف مدم ملػض كمد ػدمكؿ مد ػكممش كمدمال ظػاة

 داػانر علػ  محطػالع دػلطض د ػا دػصس كمدنػف م طػرمؼ مديار صػض مػف مدمادصػض مدقػكملـ دمدػنيدمف كماللمػض
 .كد الة مدشر ض

                                  
 578ص  – 2005 -مدنكزص ك  دليشر مصنرمؾ :مدمر صض( مدقاإلر  مددكؿ عل  من ميم اداك  مددكدصض )مدم اد ض-زصد ا ك م مد (1)
، نشػرصف 92اف نيشػصط مدنػدمكؿ اػف ادػكمؽ راس مدمػاؿ مدمر صػض"، م لػض مدقػايكف مدمر ػف، مدمػدد  دكرهك  يادد امصف ع د من، " محاساح (2)

 .38، ص1995اكؿ 
(3)  Frederick, Choi, Financial Disclosure and Entry to the European Capital, Journal Accounting Re-

search, autumn,, P-160. 
(4)  Eldon Hendriksen, Accounting theory, New York: R.D. Irwin, 1992, P-50. 

 322، ص1991مددالدؿ، مد كصة  مدشصرمزم، م دم ع اس، يظرصض مدم اد ض، مط مض ذمة (5)
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 مير اة مف االد  إلياؾ ن كف دف مدذم  دكيه م نساؿ ادكمة مف مدم اد ف محاساح صمن ر  صث 
 .مدم اد ف مديظاـ

 اف محاساح مدم اد ف صشنرؾ  اديسالص مدنادصض: صرل مد ا ث مف يالؿ مدنمارصؼ مددا قض

   مدمملكمػػػاة مػػػف ا ػػػؿ منيػػػاذ مدقػػػرمرمة مدميادػػػ ض كميػػػ   نػػػأمصفاف محاسػػػاح مدم ادػػػ ف ص ػػػدؼ ادػػػ
 مدنتلصؿ

 دقكملـ مدمادصض  ما ننتميه مف مال ظاة إلف م ؿ محاساح مدم اد ف.اف م 

  إليػػاؾ دملمػػا مركيػػض دإلاسػػاح محتػػااف اذ ص ػػب دملمػػان عػػرض ااسػػا اة اتػػااصض اذم  ايػػة مػػف
  .مدمم ف اف نؤلر عل  منياذ مدقرمرمة مدمينلفض دلمدنيدمصف

 م نصا ان ـ. ص ب اف صيدـ محاساح  مص  مدمدنيدمصف عل  مينالا ـ كعل  مينالؼ 

ك ياء عل  ما د ؽ صت  مد ا ث نمرصؼ محاساح مدم اد ف: ايه عملصض نكسػصؿ مدمملكمػاة مدمادصػض 
 مي ا مما صد ـ اف ن قصؽ مد دؼ مف مدقكملـ مدمادصض.، كغصر مدمادصض مدماللمض كمدمكلكقض دلمدنفصدصف

 المحاسبي: اإلفصاح أنواع ثانيًا:
كمي ػػػا ، لر  ادمدصػػػد مػػػف مدظػػػركؼ مي ػػػا مدظػػػركؼ م قنسػػػادصضصمن ػػػر محاسػػػاح مدم ادػػػ ف ظػػػاإلر  ننػػػأ

كصينلػؼ ن كص  ػا مػف مر لػض ادػ  ايػرل مػف ، كننمدد يماذج محاساح مدم اد ف، مدظركؼ مدقايكيصض كغصرإلا
  (1).كمف  ا ث  ير كاقا دك  ض مديظر مدنف صن ياإلا مد ا ث، مرم ؿ مدف ر مدم اد ف

اإلـ ايػكمع محاسػاح مدمنمػارؼ علص ػا مػف يػكم ف منمػدد   مػا كصنياكؿ مد ا ث اف إلذم مدم  ث درمدض 
 صلف:

  محاساح مد ااف اك مدمادؿ اك مد امؿ(.)عالقض محاساح  ا دكمؽ مدمادصض 

   محاساح محدزممف اك مدطكعف()ادزممصض محاساح. 

  محاساح مدملادف اك مدكمقمف()كمقمصض محاساح. 

  مدنرم طف اك م ينصارم اك مد ؼء(.محاساح )مد  ض مدم دد  دإلاساح 
                                  

مدملص ػف، إلشػاـ، اطػار مقنػرح دم ػددمة سػي  قػرمر  يػاء مدممػاصصر مدم ادػ صض كالارإلػا علػ  يمػكذج محاسػاح مدم ادػ ف مدمط ػؽ اػف  (1)
   2006مسر 
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اقػػد قدػمة درمدػػض إليدر دػػف يمػاذج محاسػػاح مدم ادػػ ف ، نمػددة ايػػكمع كيمػػاذج محاسػاح مدم ادػػ ف
يمػكذج محاسػاح ، مف يا صض عالقض محاساح  أدكمؽ مدماؿ اد  لاللض يماذج إلف: يمكذج محاساح مد ااف

  (1).كيمكذج محاساح مد امؿ، مدمادؿ

ااف صنتػػمف مد ػػد م ديػػ  مػػػف مدمملكمػػاة مدػػذم ندػػاعد اػػف منيػػاذ مدقػػرمرمة مػػف ق ػػؿ ااحاسػػاح مد ػػ 
 صيما صنتػمف محاسػاح مدمػادؿ مدمملكمػاة مدنػف ، كن مل ا غصر متللض، مدنيدمف مدقكملـ كمدنقارصر مدمادصض

حاسػػػاح كصقػػػـك م، دلنقػػػارصر مدمادصػػػض نتػػػمف مماملػػػض مندػػػاكصض د ػػػؿ مدمدػػػنيدمصف مد ػػػادصصف كمدمػػػرنق صف دلقػػػكملـ
، مدمملكماة مدماللمض  نياذ مدقرمرمة مف ق ؿ مدنيدمف مدقكملـ كمدنقارصر مدمادصػض مد امؿ عل  عرض  مص 

 كدصس  ؿ مدمملكماة نط صقان دم دا م إلمصض مديد صض.

كصرل  مض مد ا لصف" اف شػ ؿ كم نػكل مدقػكملـ كمدنقػارصر مدمادصػض مػف مدم نمػؿ اف صينلػؼ  ػاينالؼ  
 صػػث اف مدقػػكملـ كمدنقػػارصر مدمادصػػض مدنػػف نمػػد كاقػػا ديمػػكذج محاسػػاح مد ػػااف مػػف ، يمػػكذج محاسػػاح مدمط ػػؽ

مدقػكملـ كمدنقػارصر مدممػد  عػف ، شاي ا اف نينلؼ عف مدقػكملـ كمدنقػارصر مدممػد  ط قػا ديمػكذج محاسػاح مدمػادؿ
 (2)كاقا ديمكذج محاساح مد امؿ.

 محدزممػف كمحاسػاح محاسػاح إلمػا ادادػصصف يػكعصف ادػ  مدمادصػض م دػكمؽ اػف صم ف نقدصـ محاساح 
 م ينصارم  ما صلف:

 اإلفصاح اإللزامي: -أ

 مملكمػاةعػف  دإلاسػاح شػركطا م دػ ـ مسػدرم علػ  مدمنقدمػض مدرادػمادصض مدػدكؿ ممظػـ نفػرض 
 مػف اديػ   ػد مد سكؿ عل  اف مدمنداكم مد ؽ صتمف  ما   ا ننـ مدنف كمدمملصاة، يشاط ا  كؿ ممصيض

  .مدمملكماة

 مػف مرنفػ  مدػنكل ا ػدكف كدػالمض مددػكؽ مدمدػنلمرصف د ماصػض نسػمصم ا نػـ محاسػاح ايظمض اممظـ
 مددكؽ. اف كمد ص  مدشرمء كممر  مددمر مدمادؿ عل   سؿ ايه صطملف اف مدمدنلمر صدنطص    مدشفااصض

 محاساح مماصصر  مض د ف ن ق ، مدم دد  م نصا ان ا مماصصر دنل صض نت  دكدض  ؿ عل  اف س صح
  .اطار ادزممف اف كتم ا ص ب مدنف

                                  
(1)  - Hendriksen, S., Eldon, Accounting Theory,. 545 – 546   -مر   دا ؽ 

 مر   دا ؽ –إلشاـ  ,مدملص ف (2)
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مدمملكمػاة  مػف اديػ   ػدم دألدػ ـ م كدػف مدطػرح دألدػ ـ ق ػؿ مدمسػدر  مد  ػض نػكار اف  صػث ص ػب
 دلدكؽ مدميظمض مدقكمعد اك مدقايكف صفرته دما دلمدنلمرصف ط قا

 صنم ف اف مرمعا  اصه صنـ، مددكرم دإلاساح اطارم نت  مدشر ض م كدصض مد ص  م ين اء مف عملصض ك مد
راس  ادػكمؽ نفػرض اف ص ػب  مػا، م دػنلمار إلػذم  ػدكل ا ػـ اك، مدنلمارمن ـ نقصصـ مف اس اب مدمسادح

 يفػس مدكقػة كاػ ، م دػكمؽ دػالمض علػ  دل فػاظ محاسػاح مػف اديػ   ػدنم مدمدػ لض مدشػر اة علػ  مدمػاؿ
 ق ػؿ مدرمإلف اف مدكقة مدمنا ض غصر مدمملكماة عف دلمامض محاساح كم ب مدشر اة عل  ص كف اف ص ب
 (1)دلشر ض. مدمادصض م كرمؽ اف  ادمنا ر  مدقصاـ

كمف مد دصر  ادذ ر اف إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددػكرصض قػد اسػدرة يظػاـ كنملصمػاة محاسػاح 
/ نػػػارصخ 3943دل  ػػػاة مدياتػػػمض حشػػػرمؼ إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مددػػػكرصض  مك ػػػب مدقػػػرمر رقػػػـ /

كعػػرض  ،م نك ػػض دإلاسػػاحاك  ػػة اصػػه علػػ  مدشػػر اة مدمدر ػػض اف نتػػ  كنلنػػـز  دصادػػض  28/8/2008
مدمتػامصف مدكم  ػػض اػف  ػؿ مػف نقرصػر مفػػنش ك  ، صفصػض محاسػاح عػف مدينػالا م كدصػػض كمدي الصػض دلدػيض مدمادصػض

مد دػػػػػا اة كنقػػػػػارصر محدمر  كمحاسػػػػػاح عػػػػػف مدينػػػػػالا مديسػػػػػؼ دػػػػػيكصض كمدر ػػػػػ  دػػػػػيكصض كمحاسػػػػػاح مدطػػػػػارا 
 كمحاسا اة م يرل.

 الطوعي(:)اإلفصاح االختياري  -ب

 ما  لصرم اس اب مدمسل ض اإف، محاساح منطل اة مف ادي   دم محدزممف محطار صفرض  صف اف
  .محدزممف اطار محاساح صنطل  ا مدنف مدمملكماة مف ا لر مملكماة عل  مد سكؿ اد  صدمكف

 محاسػاح مػف م  صػاف اإلػـ مػف  لصػر اػف كإلػف كمدنقػدصرمة مدنكقمػاة مدطكعصػض مدمملكمػاة كنشػمؿ
  لصر اف نؤدم مدنكقماة كمدنقدصرمة  كؿ ننكار مدنف مدمملكماة اف غصر، صضنارصي مملكماة عف محدزممف

 دلنسػرص اة امينػا اطػارم مدمشػرعكف م مرص صػض صػكار مدمن ػد  مدك صػاة افػف .مدنتػلصؿ ادػ  م  صػاف مػف
 مف يكؼ دكف يشاط ا  كؿ مدمملكماة نكاصر نلؾ عل  مدشر اة دنش ص  كذدؾ مدمدنق ؿ  كؿ كمد صاياة
  مض ن دد اف ص ب  ما، مدمدنق ؿ نيص إلذه مد صاياة اف ملال مدشر ض نكتح اف ص ب  صث، مدنشرص 
 مد صاف. اف مدمنكقمض دلينالا  اديد ض مدينالا مدفملصض ن صصر شأي ا مف مدنف مد امض مدمياسر

                                  
(1) Gregory A. Gehlmann," The Limits of Corporate Disclosure"، 

http://www.cipe.org/publications/fs/articles/articlee5cc.htm 
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  ػاملف اك م دػنلمارصض مدمؤددػاة اك مدم للػصف مدمػادصصف ملػؿ مد صايػاة اك م اػرمد دػ مض ص ػكف كقػد 
 مملكماة عل  مد سكؿ مف صنم يكف ما  لصرم إلذه مدمالقض ك د ب، مدشر ض  إدمر  عالقض مدرلصدصصف م د ـ
 عػف نمصصػزم اصػه ص ػدك قػد ياسػا م نماعػا م طػرمؼ نلػؾ مػ  ص ػكف م  نمػاع مػا ك لصػرم .دلمامض منا ض غصر

 مدمشػ لض إلػذه محاسػاح يظػـ  مصػ  نػدرس اف مدتػركرم كمػف، مدمسػادح مآليػرصف اسػ اب مػ  مدمالقػض
   كمصض د  اة  احاساح مدشر اة نقكـ اف م مر صنطلب ما  لصرم اف ا  ." احاساح م ينقالف" مدياسض
 م ػاؿ اػف مدمملكمػاة ملػؿ عي ػا محاسػاح صػنـ مدنػف مدمملكمػاة كإلػذه، مدمملكمػاة عػف  مػض منمػدد 

 (1).ممصيض دسياعض مدس ف م دمء دمنا مض إلامض م  صاف مف  لصر اف ن كف، مدمؤدداة مدمادصض

مػػػف اإلػػػـ مددرمدػػػاة مد دصلػػػض مدنػػػف قامػػػة  ن كصػػػب ايػػػكمع ، 2001عػػػاـ  Verrecchiaكنمن ػػػر درمدػػػض 
 (2):محاساح مدم اد ف كمدنف قدمة يماذج محاساح مدم اد ف اد  لاللض يماذج إلف

كصػر ط إلػذم ، Association-based disclosure النماوذج األول: نماوذج اإلفصااح الترابطاي .ا 
مديػػػػكع مػػػػػف مديمػػػػػاذج  ػػػػصف مدطلػػػػػب مديػػػػػار ف علػػػػ  محاسػػػػػاح كمدن صػػػػػر اك م يػػػػنالؼ اػػػػػف ايشػػػػػطض 

كصنتػمف إلػذم مديمػكذج عػرض مدمملكمػاة مدنػف ، مدمدنلمرصف مدذصف صنياادكف اف دػكؽ راس مدمػاؿ
مؽ مدمدػنلمرصف كغصػرإلـ اػف منيػاذ قػرمرمن ـ  دػكؽ م كر  –نداعد مدنيدمف مدقكملـ كمدنقارصر مدمادصض 

 مدمادصض. 
كصػر ط إلػذم مديػكع ، Discretionary-based disclosure النموذج الثاني: اإلفصاح االختياري .ب 

مدرمء مدشر اة   صف مدظركؼ مدمسا  ض  ينصارمة محاساح غصر مدمشركطض مف ق ؿ مف مديماذج
محاسػاح كصنيػاكؿ عػرض نرنص ػاة ، اصما صنملؽ  احاساح عػف مملكمػاة منػكمار  دػدص ـ كمينصارمن ـ

كصنتػمف .مدنف نفتؿ عيد غصاب مدممراض مدمد قض  ادمملكماة مػف ق ػؿ مدػنيدمف مدنقػارصر مدمادصػض
إلػذم مديمػكذج محاسػاح عػف مدمملكمػػاة  ػادقكملـ كمدنقػارصر مدمادصػض مػػف  ايػب مػدرمء مدشػر اة كمدنػػف 

 ن كف منا ض ددص ـ كغصر ملزمصف  احاساح عي ا ادزممصا. 
كصػػر ط إلػػذم مديػػكع مػػف ، Efficiency-based disclosureح الكااف  اإلفصااا :النمااوذج الثالااث .ج 

 ػػاانرمض اف ، مديمػػاذج  ػػصف محاسػػاح عػػف مدمملكمػػاة  ػػادقكملـ مدمادصػػض ك صلػػض دػػكؽ م كرمؽ مدمادصػػض
 كماز اك  فاء  نرنص اة محاساح ن كف لا نض اك يار صض مدميشأ. كصنتمف إلذم مديمكذج محاسػاح 

                                  
 54ص ص  مدقتا  مر   دا ؽ سف ض  (1)

(2)  Verrecchia, E., Robert, Essayas on Disclosure, pp. 97-180 
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  ػػض مديظػػر ، نقػػارصر مدمادصػػض مدنػػف نتػػمف  فػػاء  دػػكؽ م كرمؽ مدمادصػػضعػػف مدمملكمػػاة  ػػادقكملـ كمد
  .عف  كماز ادمر  مدشر اة عيد محاساح عف نلؾ مدمملكماة

 (1)اصتان مف ك  ض يظر ايرل إلياؾ مف صمصز  صف مف كمصف دإلاساح إلما:

 إلك مدذم   صن قؽ ا   ن قؽ مدشركط مدنادصض:ك  اإلفصاح المثالي: -ا

  ملـ مدمادصض مدميشكر  عل  در ض عادصض مف مدنفسصؿ.اف ن كف مدقك 

 مدمسدمقصض.ك  اف ن كف ارقاـ مدقكملـ مدمادصض عل  در ض عادصض مف مددقض 

  رغ ػاة  ػؿ طػرؼ ك  اف مدكقة مدذم صنيادػب مػ  م نصا ػاةك  اف صنـ عرض مدقكملـ مدمادصض  ادسكر
 مف م طرمؼ ذمة مدمسل ض عل   ده.

مدػػذم صر ػػز علػػ  مدمػػكمزم  مػػا  ػػصف مدفالػػد  اك مدمالػػد مدػػذم دػػصن قؽ مػػف إلػػك و اإلفصاااح الااوا عي: -ب
ممصػار إلػذم ك  ،صم ف نمرصفه  أيه محاسػاح مدمم ػف اك مدمنػاحك  ، صف  لفض يشر نلؾ مدمملكماةك  ،مدمملكماة

 مميػػ  ايػػه ص ػػب علػػ  ، محاسػػاح إلػػك مدمركيػػض اػػف اطػػار عياسػػره مدرلصدػػض مدنػػف نشػػمؿ ط صمػػض مدمملكمػػاة
يال ػػظ اف ك  ،م ادػػ صض اف نفسػػح عػػف  مصػػ  مدمملكمػػاة مدتػػركرصض مد فصلػػض ص مل ػػا غصػػر متػػللضمدنقػػارصر مد

 مدنر صػػز علػػ  مدمملكمػػاة مدنػػف ن نػػاج ددرمصػػضك  ،إليػػاؾ من اإلػػا ي ػػك زصػػاد    ػػـ مدمملكمػػاة مدمفسػػح عي ػػا
 (2)كدطاء م دنلمار. ك  ياسض نلؾ مدنف ص نا  ا مدم للكف مدمادصكفك  ي ر  اف مدنيدمم اك 

" اف ممصػػار AICPAسػػدرة عػػف مدمم ػػد م مرص ػػف دلم ادػػ صف مدقػػايكيصصف " مدنػػف مددرمدػػاة صيػػةاقػػد  
 :محاساح مدميادب عف مدمملكماة مدم اد صض ص ب اف ص كف مريان اف اطار عياسره مدرلصدصض مدنف نشمؿ

 ط صمض مدمملكماة مدنف ص ب محاساح عي ا اف مدقكملـ مدمادصض. 

  .م طرمؼ مدنف ندنيدـ إلذه مدمملكماة 

  .كايصرمن نكقصة محاساح عف نلؾ مدمملكماة 

                                  
م مػػد مطػػر، "نقصػػصـ مدػػنكل محاسػػاح مدميسػػكص علص ػػا اػػف اسػػكؿ مدم ادػػ ض مددكدصػػض"، م لػػض درمدػػاة مد اممػػض م رديصػػض، مدم لػػد  (1)

 .127-116، ص 1993، 3، مدمدد 120
 .127-116م مد مطر، مر   دا ؽ، ص  (2)
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كديػػػص مف ػػػـك محاسػػػاح مدميادػػػب  ػػػادقكؿ " ص ػػػب علػػػ  مدنقػػػارصر مدم ادػػػ صض اف نفسػػػح عػػػف  مصػػػ  
 .مدمملكماة مدتركرصض مد فصلض   مل ا غصر متللض"

دػػػدل مياقشػػػن ا دلممصػػػار مدلادػػػث مػػػف   ػػػددة د يػػػض ا ػػػرمءمة مدنػػػدقصؽ مدمي لقػػػض عػػػف مدمم ػػػد يفدػػػه مػػػا  
  :ماإلصض محاساح مدميادب  ما صلف كإلك ممصار مدنقرصر عف مماصصر مدندقصؽ

كاقػان دم ػادا مدم ادػ ض مدمنمػارؼ علص ػا نقنتػػف  ،اف ممطصػاة عػرض مدمملكمػاة اػف مدقػكملـ مدمادصػض“
كعيسػر ، ادصػض "مد كإلرصػض " نكاصر عيسر محاساح مدميادب اف إلذه مدقكملـ كذدؾ  شػأف  مصػ  م مػكر مدم

ك ادمسػػطل اة مدمدػنيدمض اص ػػا  ،محاسػاح مدمقسػكد إليػػا علػ  سػػلض كلصقػض  شػػ ؿ كم نػكل مدقػػكملـ مدمادصػض
كاصتا  ادمال ظاة مدمراقض   ا ك مدل ما اص ا مف نفاسصؿ، كذدؾ   صفصض ن مؿ دنلؾ مدقكملـ قصمض اعالمصض 

 . “مف ك  ض يظر مدنيدمف إلذه مدقكملـ 

ظ اف مف ػػـك محاسػػاح إلػػك مف ػػـك يدػػ ف ا ػػك صيطلػػؽ مػػف ا ػػر  عامػػض ننملػػؿ اػػف مدنم صػػر كد ػػف يال ػػ
 . مدسادؽ عف مد قصقض د يه صنأر ح  صف  فنف مدن لفض كمدميفمض مدمر ك 

 اعن ػار ايػكمع محاسػاح  ادشػ ؿ مدممػركض اعػاله،  كصرل مد ا ث: ايػه   صم ػف م نفػاؽ علػ  ن كصػب
اك ن دصػػد مػػف إلػػك ادزممػػف اك طػػكعف صمن ػػر مػػف ، كمػػا إلػػك عػػادؿ، مػػؿكمػػا إلػػك  ا، اف ن دصػػد مػػا إلػػك  ػػااف

، مدنػػػػف صػػػػنـ م يػػػػنالؼ  شػػػػأي ا  ػػػػاينالؼ مدػػػػنيدمف مدمملكمػػػػاة مدنػػػػف نيتػػػػ  دألإلمصػػػػض مديدػػػػ صضم مػػػػكر 
 ػؿ  ػاينالؼ م  نصا ػاة مدمينلفػض دلمدػنيدـ مدكم ػد، ، ك اينالؼ مدظركؼ مدنف صنـ محاسػاح اػف تػكل ا

ممػدم مدمملكمػاة. اذ اف محاسػاح صملػؿ مددػلؾ مدػذم صمػرر نصػار مدمملكمػاة كاصتان  ػاينالؼ ك  ػض يظػر 
ادػػ  كظالفػػه مدمينلفػػض إلػػذم مددػػلؾ ص ػػب اف ص ػػكف مػػف  صػػث مدمكمسػػفاة كمديكعصػػض قػػادرمن علػػ  نمرصػػر إلػػذه 

 مدمملكماة اد  نلؾ مدكظالؼ كذدؾ  رام  ؿ مف مدُممدِّصف كمدمدنيدمصف. 

 المحاسبي: اإلفصاح في تؤثر التي العوامل :ثالثاً 
، صنألر محاساح مدم اد ف  مدد   صر مف مدمكممؿ مدنف ن  ـ مدنكمه ك فاصنه كمد  اة مدمدنفصد  ميػه

 .م نماعصض ك صلصضك  مقنسادصضك  نشرصمصض:كمف إلذه مدمكممؿ عكممؿ
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در ػػػض مدنػػػػديؿ ، قػػػكميصف مدتػػػػرملب كمدن ػػػار ، ط صمػػػػض كمدػػػنكل نمقػػػد ادػػػػكمؽ راس مدمػػػاؿاتػػػااض مدػػػ   
 مصم ا عكممؿ نؤدم اد  مينالؼ اف ، كدر ض نيظصـ م يض مدم اد ض اف مدم نم ، مد  كمف اف م قنساد

 (1)ايظمض محاساح مدم اد ف مف دكدض  يرل.

 مػػػا اف إليػػػاؾ مدمدصػػػد مػػػف مدمكممػػػؿ مدمػػػؤلر  علػػػ  ايظمػػػض محاسػػػاح مدم ادػػػ ف اػػػف مدشػػػر اة منمػػػدد  
كدر ػػض ، كمنطل ػػاة مد صلػػاة مدمشػػراض علػػ  ادػػكمؽ مدمػػاؿ، دصػػضمد يدػػصض كمدنػػف مػػف اإلم ػػا: الػػار م دػػكمؽ مدما

 (2).م دن ا ض دلميظماة مددكدصض مدميظمض ديماذج محاساح مدم اد ف ملؿ م لس مماصصر مدم اد ض مددكدصض

 مػػػػا اف م إلػػػػدمؼ ننػػػػألر  ادمكممػػػػؿ مد صلصػػػػض م قنسػػػػادصض كمددصادػػػػصض كمدقايكيصػػػػض كم  نماعصػػػػض مدم صطػػػػض 
كنػػػؤلر  ادنػػػادف علػػػػػ  شػػػ ؿ كمتػػػمكف يمػػػكذج ، ض كمدنػػػف نمػػػارس كظػػػػالف ا اػػػف تػػػكل ا ادك ػػػدمة مدم ادػػػ ص

 (3)محاساح مدم اد ف مدمط ؽ.

 كصقدـ مد ا ث نلؾ مدمكممؿ اد  عكممؿ دميلصض كعكممؿ يار صض  صث نـ نياكد ا  مك ب مآلنف:

 أواًل: العوامل الداخمية:
دػػػدص ا كصم ػػػف اف يمرتػػػ ا علػػػ  مدشػػػ ؿ كإلػػػف عكممػػػؿ ننملػػػؽ  ادميشػػػأ  يفدػػػ ا كنػػػؤلر علػػػ  محاسػػػاح 

 مدنادف:

   م مكع م سكؿ(:)  ـ مدميشأ 

اف مدن ادصؼ مدم اشر  حعدمد مدقكملـ كمدنقارصر مدمادصض  ش ؿ دقصؽ ك نكقصة ميادػب كماللػـ دلمدػنفصدصف 
صنألر    ـ مدميشأ ،  صث  صية مددرمداة ك كد عالقض مك  ض  ػصف   ػـ اسػكؿ مدميشػا  كدر ػض محاسػاح 

مدنقارصر مدمادصض. كصر   ذدؾ اد  اف مدن ادصؼ مدم اشر  حعدمد إلذه مدنقارصر ن كف غصر ملمكدض اص ا اذم  اف
 مػػػا اف إليػػػاؾ ن ػػػادصؼ غصػػػر م اشػػػر  يان ػػػض عػػػف مد شػػػؼ عػػػف مدمملكمػػػاة ، مػػػا قكريػػػة  ادميشػػػةة مدسػػػ صر 

                                  
(1)  Saudagaran, M., Shahrokh, & Biddle, C., Gary, “ Financial Disclosure Levels  

& Foreign Stock Exchange Listing Decisions ”, Journal Of International Financial Management & 
Accounting, Summer, 1992, p.109 
(2)  Choi, D., Frederick, & Mueller, G., Gerhard, International Accounting  

Second Edition, Englewood Cliffs, N.J, Prentice - Hall, Inc., 1992, pp. 301-307. 
 مر   دا ؽ –مدملص ف إلشاـ  (3)
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دػػػػ  نيفػػػػصض در ػػػػض دلشػػػػر اة مدمياادػػػػض م مػػػػر مدػػػػذم صػػػػؤدم  ادشػػػػر اة مدمنياادػػػػض كياسػػػػض مد  صػػػػر  مي ػػػػا ا
 (1) محاساح اف مدنقارصر مدمادصض.

  :عدد مدمداإلمصف 

اف زصػػاد  عػػدد مدمدػػاإلمصف صػػؤدم ادػػ  مد ا ػػض دمزصػػد مػػف مدمملكمػػاة مدنػػف صنمػػصف محاسػػاح عي ػػا مػػف 
 صػث  صيػػة  مػض مددرمدػػاة ك ػػكد عالقػض مص ا صػػض  ػصف عػػدد مدمدػاإلمصف كدر ػػض محاسػػاح . ايػب مدشػػر اة

 (2)اف مدنقارصر مدمادصض.

 :ند صؿ مدشر ض  دكؽ م كرمؽ مدمادصض 

 صػػث نقػػـك مدشػػر اة مدمدػػ لض  دػػكؽ ، كقػػد ص ػػكف د ػػذم مدمامػػؿ الػػر م اشػػر اػػف زصػػاد  در ػػض محاسػػاح
م كرمؽ مدمادصػػػػض كمدنػػػػف صػػػػنـ مدنمامػػػػؿ اػػػػف م دػػػػ ـ اك مددػػػػيدمة مدنػػػػف نسػػػػدرإلا  ملػػػػفء عػػػػدد مػػػػف مديمػػػػاذج 

د ا ك  ذم ن كف ن ة ت ط دزصاد  در ض محاساح كينالا اعما، كمحصتا اة عف اإلدمؼ مدشر ض كيشاط ا
 اف مدنقارصر مدمادصض كن دصي ا.

 :مدر  صض كممدؿ مديمك 

اف مدشر ض ذمة مدر  صض مدمادصض نرصد اف نمصػز يفدػ ا انقػكـ  زصػاد  محاسػاح مدماللػـ. كمػف مدمنكقػ  اف 
 صػػػد  مدنػػػف دػػػدص ا عػػػف مدمالػػػد نقػػػـك ادمر  مدشػػػر اة ذمة مدر  صػػػض مدمادصػػػض  احاسػػػاح مد ػػػااف عػػػف م ي ػػػار مد

امػػا مدشػػر اة ذمة مدر  صػػض مدمييفتػػض الػػف ص ػػكف دػػدص ا مد ػػااز دإلاسػػاح ، كم ر ػػاح مدمدػػنق لصض دلمدػػنلمرصف
 عف م ي ار غصر مد صد  مدنف ددص ا عف م ر اح مدمدنق لصض.

 :عكممؿ ننملؽ  ادمملكماة 

دل  ـ عل   فاءن ػا  عي ا محاساح صنـ مدنف  ادمملكماة ننألر مدمادصض مدنقارصر اف محاساح در ض اف
ك كدن ػػا كماللمن ػػا دلقػػرمرمة مدنػػف صنيػػذإلا مدمدػػنلمركف. كدن قصػػؽ مددقػػض كمدمكتػػكعصض اػػف إلػػذه مدمملكمػػاة 

كمدػػذم صميػػف قصمػػض مػػا ن كصػػه إلػػذه مدنقػػارصر اك مدقػػكملـ مػػف ، ص ػػب اف ن ػػكف ذمة م نػػكل مملكمػػانف ميادػػب
دمص ا اػػف منيػػاذ قػػرمرمة مقنسػػادصض ذمة عالقػػض  ادمشػػركع،  مػػا مملكمػػاة مقنسػػادصض مػػف ك  ػػض يظػػر مدػػني

                                  
  1993م لض  اممض دمكد،  م مكد ا رمإلصـ نر ف، ن لصؿ مدنقارصر مدمادصض، مدرصاض، (1)
 27م مكد ا رمإلصـ نر ف، مر   دا ؽ ص  (2)
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مدمقاريػض  قا لصػضك  Reliabilityمدمكلكقصػض ك  lrFrcrlrrص ب اف ننكار اص ا مدسػفاة مدرلصدػصض:  ادماللمػض 
Comparability  مديد صض  م إلمصضكMateriality.(1) 

 Qualitative Characteristic of Accountingمدم ادػ صض ااديسػالص مديكعصػض دلمملكمػاة
Information  ما اسدرإلا FASB  مف مديكمص مدرلصدصض  ادماللمػض كمدلقػض كمػا نشػنمؿ علص ػا مػف ننأدؼ
، مد صػاد كعػدـ مدن صػز، مدقا لصػض دلن قػؽ، مدقصمػض مدني ؤصػض، مدقصمػض مدرقا صػض، مدنكقصة مدميادب :يسالص مي ا

 مدمقاريض(  ما ص صي ا مدش ؿ ادياه.سدؽ مدنم صر كمديسالص مدفرعصض )مدل اة كقا لصض 

 ( : مديسالص مديكعصض دلمملكماة مدم اد صض1مدش ؿ رقـ )

 
 (2011 ،رص اكم)

 العوامل الخارجية: –ثانيًا 
 كإلف مدمكممؿ مدنف نؤلر اف در ض ااساح مدميشأ  ك  ننملؽ  ادميشا  يفد ا يذ ر مي ا:

 العوامل البياية: 

مدػػػػذم نمػػػد اصػػػػه مدنقػػػارصر مدمادصػػػػض اذ نينلػػػػؼ مدنقػػػارصر مدمادصػػػػض مدممػػػػد  كإلػػػذه مدمكممػػػػؿ ننملػػػؽ  ػػػػادم نم  
 صػث نػؤلر مدمكممػؿ مد صلصػض دلك ػد  م قنسػادصض علػ  مدقػكملـ مدمادصػض مدنػف ، دلمدنيدمصف مف دكدض اد  ايػرل

ك صنـ معدمدإلا كاقا دلمماصصر مدم ادػ صض مدمنمػارؼ علص ػا ك ذدػؾ مػف يػالؿ نألصرإلػا علػ  م دنزممػاة مدفملصػض 

                                  
 32ص  –مر   دا ؽ  –مدقتا  ص ص   (1)

الخصائص النوعية 
 للمعلومات المحاسبية

 خصائص رئيسية

 الثقة

 القابمية لمتحقق

 الحياد و عدم التحيز

 صدق التعبير

 المالئمة

 التو يت المناسب

 القيمة الر ابية 

 القيمة التنبؤية 

 خصائص فرعية

 الثبات قابلية المقارنة
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مدم نملض ، مدميسساة، م سكؿ مدلا نض، ردملض مديفقاة ، كالر مدمكممؿ مد صلصض عل  اعدمد مدقكملـ مدمادصض 
نك ػػػد دكؿ قامػػػة  ن دصػػػد مدنقػػػارصر مدنػػػف ص ػػػب ك  لمقاريػػػض  ػػػصف مدك ػػػدمة م قنسػػػادصض  ػػػصف  متػػػ ا مدػػػ مض.د

 الؿ مدقػػػكميصف ملػػػؿ مي لنػػػرم،اعػػػدمدإلا كطػػػرؽ عػػػرض مدمملكمػػػاة مدمادصػػػض مدػػػكمرد  اص ػػػا كنكقصػػػة يشػػػرإلا مػػػف يػػػ
إليادؾ دكؿ ايرل   صك ػد اص ػا قػكميصف حدػزمـ مدشػر اة  ػذدؾ ملػؿ مدك صػاة مدمن ػد  م مرص صػض، كمدنػف نمػد ك 

 (1) إلذه مدنقارصر اف تكء مدم ادا مدم اد صض مدمق كدض عمكمان.

مددرمدػاة ادػػ  اف كاػف م ػاؿ نػػألصر مدمكممػؿ مد صلصػػض علػ  يمػػاذج محاسػاح مدم ادػػ ف نكسػلة ا ػػدل 
ميػنالؼ مدمن صػرمة مد صلصػض مدياسػض   ػؿ دكدػض صػؤدل ادػ  ميػنالؼ منطل ػاة محاسػاح مدم ادػ ف د ػؿ مػػػف 

ك ػذدؾ عػدـ م نفػاؽ ، مدمدنلمرصف )اارمد كمؤدداة( كمدمقرتصف ك  اة مدرقا ض كمدم للصف مدمادصصف كغصػرإلـ
محاسػػػاح مدم ادػػػ ف مدػػػذم صنكماػػػؽ مػػػ  نلػػػؾ  ك ادنػػػادف مدنػػػألصر علػػػ  يمػػػكذج، مػػػ  ممػػػاصصر مدم ادػػػ ض مددكدصػػػض

 (2)مدمكممؿ.

 :دور اليياات الر ابية عمى أعمال الشركات 

مديػػار ف د دػػا اة مدشػػر ض علػػ  در ػػض محاسػػاح مػػف يػػالؿ مػػا صلنػػـز  ػػه مػػف  مدمػػدقؽ نػػدقصؽ صػؤلر
 (3)م ادا، كمفاإلصـ م اد صض مق كدض اك قكمعد م يصض صفرت ا ددنكر مدم يض مدنف صينمف ادص ا.

مدػدكؿ كياسػض قػكميصف مدشػر اة، كمدنملصمػاة مدنػف نتػم ا  نتػم ا مدنػف مدقػكميصف اػإف  ػذدؾ 
 در ػػض زصػػاد  اػػف مدم اشػػر م لػػر د ػػا مدمدػػاإلمض مدشػػر اة نسػػرااة   ػػا دػػن  ـ مدمادصػػضإلصلػػاة م كرمؽ 

 نقارصر مدمادصض.مد اف محاساح

 المحاسبية: المعمومات عن لإلفصاح األساسية المقومات :رابعاً 
صرن ػػػز محاسػػػاح عػػػف مدمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض اػػػف مدقػػػكملـ مدمادصػػػض مدميشػػػكر  علػػػ  مدمقكمػػػاة مدرلصدػػػصض 

 (1):مدنادصض

                                  
ردػادض  –ص ص  دكر محاساح مدم اد ف اف اظ ار مدقصمػض مددػكقصض مد قصقصػض  دػ ـ مدشػر اة مدمندمكدػض اػف  كرسػض عمػاف  -مدقتا  (1)

 4ص  2004- اممض عماف  زصرمف  –ما دنصر 
 د. دػػػػػػػػػلصماف م مػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػطفف، " محاسػػػػػػػػػاح مدم ادػػػػػػػػػ ف  ادنقػػػػػػػػػارصر مدمادصػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػف ميظػػػػػػػػػكر مقػػػػػػػػػارف  احشػػػػػػػػػار  ادػػػػػػػػػ  مد صلػػػػػػػػػض (2) 
، ص 1989، 1 -مدمسػرصض "، م لػض مددرمدػاة كمد  ػكث مدن ارصػض،  لصػض مدن ػػار    ي ػا  اممػض مدزقػازصؽ، مددػيض مدنادػمض، مدمػدد مدلػػايف  

353. 
 45مدقتا ، ص ص  مر   دا ؽ ص  (3) 
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  .ن دصد مدمدنيدـ مدمدن دؼ دلمملكماة مدم اد صض .ا 
 ن دصد م غرمض مدنف ندنيدـ اص ا مدمملكماة مدم اد صض. .ب 
 ن دصد ط صمض كيكع مدمملكماة مدم اد صض مدنف ص ب محاساح عي ا. .ج 
 .ن دصد ادادصب كطرؽ محاساح عف مدمملكماة مدم اد صض .د 
  نكقصة محاساح عف مدمملكماة مدم اد صض. .ه 

 تحديد المستخدم المستيدف لممعمومات المالية: -1
كني ػػػ  ، نينلػػػؼ طػػرؽ مدػػنيدمم ا د ػػػذه مدمملكمػػاةك  ننمػػدد مدفلػػاة مدمدػػػنيدمض دلمملكمػػاة مدم ادػػ صض

مدمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض مػػػف  قصقػػػض ادادػػػصض إلػػػف اف م غػػػرمض مدنػػػف اإلمصػػػض ن دصػػػد مد  ػػػض مدنػػػف دندػػػنيدـ 
 ما اف مديكمص مدكم ب نكمارإلا اف ، دندنيدـ اص ا إلذه مدمملكماة مف   اة مينلفض ن كف اصتاَّ مينلفض

كذدػػؾ ، نلػػؾ مدمملكمػػاة مػػف ك  ػػض يظػػر مد  ػػاة مدمدػػنيدمض مػػف  صػػث مدم نػػكل اك مد ػػرض ن ػػكف مينلفػػض
ف محصتػػا اة مدمنػػكمار  اػػف مد صايػػاة مدمادصػػض دػػننكقؼ اػػف  ايػػب   صػػر مي ػػا  ف مػػدل ماللمػػض م مكعػػض مػػ

 (1)عل  مدل ما نمنل ه مد  ض مدمدنيدمض د ذه مد صاياة مف م ار  كي ر  اف نفدصر نلؾ محصتا اة. 

ك ياء عل  ذدؾ ص ب اعدمد مدنقارصر مدمادصض اف ظؿ ارتصض ادادصض كإلف ك كد عػد  الػاة مدػنيدمض 
كك كد مدنكصاة مينلفػض مػف مد فػاء  اػف نفدػصر مدمملكمػاة مدمادصػض دػدل إلػذه مدفلػاة كإلػذم ، ادصضدلنقارصر مدم

 صت  ممدم إلذه مدنقارصر اماـ لاللض يصارمة إلف:

 اعدمد مدنقرصر مدمادف مدكم د كاؽ يماذج منمدد   دػب نمػدد م نصا ػاة مدفلػاة مدنػف الخيار األول :
 دنط صؽ اتااض اد  مرنفاع ن ادصفه.دندنيدـ إلذم مدنقرصر. كإلذم مديصار سمب م

مدنػف نؤ ػد علػ  اف ن لفػض مدمملكمػاة ص ػب ، كإلذم صنمارض م  م دا مد ػدكل م قنسػادصض دلنقػارصر 
 اف   نزصد عف مدمالد مدمنكق  مي ا.

 صػػػث صل ػػػف م نصا ػػػاة  مصػػػ  ، اعػػػدمد نقرصػػػر مػػػادف كم ػػػد د يػػػه منمػػػدد م غػػػرمض :الخياااار الثااااني  
 مدمدنيدمصف مدم نملصف.

كإلػػػذم مديصػػػار غصػػػر كمقمػػػف كصسػػػمب نط صقػػػه كصػػػؤدم ادػػػ  ار ػػػاؾ مدمدػػػنيدـ ينص ػػػض ن ػػػدس مد صايػػػاة 
 قدرنه عل  مدنمصصز  صف ما إلك م ـ ك صف ما إلك اقؿ اإلمصض. كمدمملكماة كعدـ
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 :اعػدمد نقرصػر مػادف صل ػف م نصا ػاة مدػنيدـ مدػن دؼ صػنـ ن دصػده مػف  ػصف مدفلػاة  الخيار الثالاث
ـ إلذم مدنقرصر. كصنـ  مد ذدػؾ  مػؿ إلػذم مدمدػنيدـ مدمدػن دؼ م ػكرمن ادادػصان مدمنمدد  مدنف دندنيد

اػػػف ن دصػػػد ا مػػػاد محاسػػػاح مدميادػػػب عػػػف مدمملكمػػػاة مدمادصػػػض اصػػػه. كادل إلػػػذم ادػػػ  ظ ػػػكر مشػػػ لض 
ميػػنالؼ مد ػػا لصف اػػف ن دصػػد إلكصػػض مدمدػػنيدـ مدمدػػن دؼ.  قاعػػد  ادادػػصض دن دصػػد ا مػػاد محاسػػاح 

 (1)مادصض.مدميادب اف مدنقارصر مد

منيػػػذ مي ػػػ  ا لػػػر شػػػمكدصض اػػػف ن دصػػػد إلكصػػػض  AICPAد ػػػف مدمم ػػػد م مرص ػػػف دلم ادػػػ صف مدقػػػايكيصصف 
  صػػػث   ص قػػػ  م سػػػكرمن  فلػػػض كم ػػػد  ممصيػػػض اقػػػط مػػػف مدفلػػػاة مدمدػػػنيدمض دلنقػػػارصر ، مدمدػػػنيدـ مدمدػػػن دؼ

ر. مػف إليػا  ػاء اػف ا ػد  ؿ صنمدل ذدػؾ دصشػمؿ م مكعػض مدفلػاة مدرلصدػصض مدمدػنيدمض د ػذه مدنقػارص، مدمادصض
نقارصر مدل اف مدمي لقض عف مدمم د يفدػه " اف مد ػرض مدرلصدػف دلقػكملـ مدمادصػض إلػك اف نيػدـ  سػكر  رلصدػصض 

م ايصان ـ اف مد سكؿ عل  مدمملكماة م دكد  ك ياء علصه ص ب ، اكدلؾ مدذصف ن كف دلطان ـ كمكمردإلـ كم 
 صث نيدـ م غرمض مدمامض اك مدمرصتػض د مصػ  مدفلػاة نسمصـ مدقكملـ مدمادصض مف  صث مدش ؿ كمدم نكل  

  (2)مدمدنيدمض دنلؾ مدقكملـ".

كصرل مد ا ث: ايه ص فف م دنزمـ  إطار اعدمد كعرض مد صاياة مدمادصض مدذم كتمنه مماصصر مدم اد ض 
ااػػػض مددكدصػػػض كمدػػػذم ن يػػػ  اعػػػدمد كعػػػرض مد صايػػػاة مدمادصػػػض ذمة مد ػػػرض مدمػػػاـ  نػػػ  صػػػنـ نل صػػػض م نصا ػػػاة  

تػػػااض مال ظػػػاة كمملكمػػػاة عيػػػد نكقػػػ  ك ػػػكد مدػػػنيدـ م نمػػػؿ ذك م نصا ػػػاة  مدمدػػػنيدمصف مدم نملػػػصف كم 
 ياسض.

 أغراض استخدام المعمومات المالية: -2
ص ػػب ر ػػط مد ػػرض مدػػذم دندػػنيدـ اصػػه مدمملكمػػاة مدمادصػػض  ميسػػر ادادػػف إلػػك مػػا صمػػرؼ  ياسػػصض 

كمد ػرض ، اعدمد مدمملكماة كمحاسػاح عي ػا مػف   ػضمدنف ننطلب ك كد سلض كلصقض  صف طرصقض ، مدماللمض
مدرلصدف  دنيدمـ إلذه مدمملكماة مف   ض ايػرل، افػف  ػصف نمن ػر م إلمصػض مديدػ صض مدممصػار مد مػف مدػذم 
ص ػػدد   ػػـ اك  مصػػػض مدمملكمػػاة كم  ػػض محاسػػػاح نمن ػػر مدماللمػػػض مدممصػػار مديػػكعف مدػػػذم ص ػػدد ط صمػػػض اك 

 ح.يكعصض مدمملكماة كم  ض محاسا
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(2)  ASSSA a study group on the objectives of financial statement. AICPA N.Y (973) P17 
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دػػذم   ػػد ق ػػؿ ن دصػػد مػػا اذم  ايػػة مملكمػػاة ممصيػػض ماللمػػض اك غصػػر ماللمػػض اف ص ػػدد مد ػػرض مدػػذم 
 (1)دندنيدـ اصه اذ اف مملكمض ماللمض د رض ممصف قد   ن كف ماللمض د رض  دصؿ اك دمدنيدـ  دصؿ.

 تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنيا: -3
نادصض اف ن دصد ط صمض كيكع مدمملكماة مدنف ص ب محاساح عي ا كننملػؿ مدمملكمػاة ننملؿ مديطك  مد

 مد صاياة مدمادصض مدم نكم  اف مدقكملـ مدمادصض مدنقلصدصض كإلف: مدم اد صض مدنف صنـ محاساح عي ا  ادصان اف

 .قالمض مدمر ز مدمادف 

  كقالمض مدديؿ. 

 . كقالمض م ر اح مدم ن ز 

   ف مدمر ز مدمادفمدن صرمة ا قالمضك. 

 يظػػرم دنمػػذر محاسػػاح عي ػػا اػػف  إلػػذم اتػػااض ادػػ  مملكمػػاة ادادػػصض ايػػرل نمن ػػر تػػركرصض د ػػف
مدنف نمن ر  زءمن   صن زا مف ،  ادقكملـ مدمادصض سلب مدقكملـ مدمادصض نمرض اف مدمال ظاة مدمراقض

  .نلؾ مدقكملـ

م عػرمؼ كمدم ػادا مدنػف ك  م انرمتػاةمدمادصػض نمػد اػف كمقػ  م مػر  مك ػب م مكعػض مػف  د ػف مدقػكملـ
مدم ادػ صض مدمنمػارؼ علص ػا دػذم صنرنػب  نديؿ اف يطاؽ مدمنمارؼ علصه  صف مدم يصصف  ادم ادا اك م سػكؿ

 ػػؿ يػػكع ك مصػػض مدمملكمػػاة مدنػػف نظ ػػر اػػف نلػػؾ  علػػ  ذدػػؾ يشػػكء م مكعػػض مػػف مدقصػػكد كمدم ػػددمة علػػ 
 (2)مدقكملـ.

 مات المالية:أساليب وطرق اإلفصاح عن المعمو  -4
كعلصه ص ب اف ، صنطلب قدرمن   صرمن مف مدم ار  كمدي ر  اف مدقدر  عل  قرمء  مدنقارصر مدمادصض كمتمكي ا

كاف صرمعػػكم مػػدل ،عػػدـ عػػرض مدمملكمػػاة اػػف م ػػاف صسػػمب م إلنػػدمء ادصػػه صرمعػػف ممػػدكم مدقػػكملـ مدمادصػػض
صنطلػب اصتػا نرنصػب كنيظػصـ مدمملكمػاة اص ػا ك  مد صايػاة مدمادصػض. قا لصن ػا دلقػرمء  كمدف ػـ مػف ق ػؿ مدػنيدمف

 .عل  م مكر مد كإلرصض   صث صم ف دلمدنيدـ مدمدن دؼ قرمءن ا  صدر كد كدض  سكر  ميطقصض نر ز
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 مدمرؼ عمكمان عل  اف صقصـ محاساح عف مدمملكماة ذمة مآللار مدم مض عل  قرمرمة مدمدنيدـ  رل
مدنفاسػصؿ  صػنـ محاسػاح عػف مدمملكمػاة م يػرل يسكسػان اػف  ػصف ، مدمدن دؼ اف سلب مدقػكملـ مدمادصػض

 مػػا ، م ملػػض نل ػػؽ   ػػا اك اػػف  ػػدمكؿ ايػػرل، امػػا اػػف مدمال ظػػاة اك محصتػػا اة مدمراقػػض  نلػػؾ مدقػػكملـ
اذم  ايػة م مػض اػف امػا ف منمػدد   صنطلب م مر اف  مض م  صاف محاساح عف مدمملكمض مدكم د  يفدػ ا

 (1)اف مد صاياة مدمادصض.

مد ا ػػث: ايػػه   ػػد مػػف نػػكمار  مصػػ  مدمقكمػػاة م دادػػصض دإلاسػػاح مدم ادػػ ف  نػػ  ن قػػؽ  ػػؿ  كصػػرل
اذ ميػػه   االػػد    صػػر  مػػف ن دصػػد ادػػادصب كطػػرؽ ، دػػمض مػػف إلػػذه مددػػماة اإلػػدما ا كم غػػرمض مدمر ػػك  مي ػػا

 محاسػػػاح مدميادػػػ ض اذم  ػػػاف نكقصػػػة عػػػرض مدمملكمػػػاة غصػػػر ميادػػػب  ػػػذدؾ ن ػػػكف مدفالػػػد  اقػػػؿ مػػػف ن دصػػػد
ادػػادصب كطػػرؽ محاسػػاح  ادشػػ ؿ مدميادػػب عيػػدما   صػػنـ ن دصػػد ط صمػػض كيػػكع مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض مدنػػف 

 ص ب محاساح عي ا  ادش ؿ مدميادب.

 تو يت اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية: -5
ػا منفاقنػا إليػاؾ اف ا ، مدميشػكر  مدمادصػض مدنقػارصر اإلػدمؼ نمػدد مػف علػ  مدػرغـ  اف مد ػدؼ علػ  عامن

، رشػصد  مدػنلمارصض منيػاذ قػرمرمة حم ايصػض ماللمػض م ادػ صض مملكمػاة نػكاصر إلػك مدمادصػض دلنقػارصر م دادػف
 كمدمرنق صف. مد ادصصف الض مدمدنلمرصف كديدمض

اف  FASBمدمادصػض  ممػاصصر مدم ادػ ض م لػس عػف ( مدسػادر 2رقػـ ) مدمفػاإلصـ نكسػصض اكتػ ة كقػد
نقكصمصػض  كقصمػض ني ؤصػض قصمػض مدمملكمػاة د ػذه ص ػكف اف نميػ  مدميشػكر  مدم ادػ صض ماللمػض مدمملكمػاة

 مرن طػض مدم ادػ صض مدمملكمػاة ن ػكف اف  ادماللمػض ماللػـ كصقسػد نكقصػة اػف نكاصرإلػا صػنـ كاف، نسػ ص صض
 مدنقػارصر مدػنيدمف م نصا ػاة مػ  منفقػض مدم ادػ صض مدمملكمػاة ن ػكف مدمنكقػ  مي ػا ك  صػث  ا دػنيدمـ

 (2)مدمادصض.

 اف  ه مدماللـ اصقسد مدنكقصة اما، مي ا مدمطلكب  اد دؼ مدم اد صض مدمملكماة نرن ط اف صمي  كإلذم
 نػكاصر  مميػ ، ادص ػا كعيػد مد ا ػض نػأيصر اك  ػطء دكف دلمدػنيدمصف مدم ادػ صض مدمملكمػاة نكسػصؿ صػنـ

 مدم ادػ صض مدمملكمػاة نفقػد   ك نػ ، ك سػكر   دصلػض ادص ػا مدقػرمر منيػذ  ا ػض عيد مدم اد صض مدمملكماة
 .مدقرمرمة منياذ اف كميفمن ا  صكصن ا

                                  
 380مرجع سابق ص  2007الحيالي, وليد ناجي  (1)

(2) FASB, SFAC No (2) 1980 
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 (1):ادادصصف عيسرصف مدميشكر  مدم اد صض دلمملكماة مدماللـ مدنكقصة كصنتمف

 محعدمد. انر  علص ا كصطلؽ مدمادصض مدنقارصر كن طص ا عي ا نمد مدنف مدزميصض  ادفنر  صنملؽ:أوليما

 مدنقارصر إلذه  ن  يشر كمدنيدمـ مدمادصض مدنقارصر اعدمد انر  ي اصض مف مدزميصض  ادفنر  صنملؽ :وثانييما
 مدنأيصر. انر  علص ا كصطلؽ

 مدمملكمػاة نكسػصؿ نػـ  لمػا مدميشػكر  مدم ادػ صض دلمملكمػاة مدماللػـ ياسػصض مدنكقصػة كنن قػؽ
 مدنقػارصريشػر  نػأيصر كانػر  مدمادصػض مدنقػارصر اعػدمد انػر  يقسػة  لمػا ام، ك دصلػض درصمض مدم اد صض  سكر 

 مدمادصض.

 عي ػا محعالف نـ  لما مدميشكر  ننزمصد مدمادصض مدنقارصر مف ندنيلص مدنف مدميفمض اف مدمامض اادقاعد 
 اذم مدميشػكر  مدمادصػض مدنقػارصر اػف مدػكمرد  مدمملكمػاة مدم ادػ صض ميفمػض كننتػاءؿ .كدػرص  قسػصر كقػة اػف

 مدنقػارصر كيشػر اسػدمر نػأيصر نػـ اذم ك ػذدؾ، طكصلػض إلػذه مدنقػارصر ن طص ػا مدنػف مدزميصػض مدفنػر   ايػة
 (2).مدمادصض

 عيسػرصف ادادػصصف علػ  مدميشػكر  مدمادصػض مدنقػارصر اػف مدػكمرد  مدم ادػ صض مدمملكمػاة ميفمػض كننكقػؼ
 مدمملكماة. إلذه دمرض مدماللـ كمدنكقصة، مدم اد صض مدمملكماة س ض مدل إلما

 نملصػؿ ادػ  م طمليػاف صم ػف مد دػا اة مرم مػف   ػا صقػكـ مدنف مديار صض مدمرم مض عملصض يالؿ امف
 مدمادصػض مدنقػارصر مػف مدميفمػض مػدل ننكقػؼ ك ادنػادف، كسػ ن ا مدك ػد  م قنسػادصض دكمقػ  مدمادصػض مدنقػارصر
 (3).مدقرمرمة منياذ عيد  إلمصنه يظرنم، مدم اد صض مدمملكماة دمرض مدماللـ مدنكقصة عل  عيسر مدميشكر 

 نياكؿ ميفسلض عيد  سكر  مدماللـ مدنكقصة ياسصض اد  نشصر   مددرمداة  مض اف  ادذ ر كمد دصر
 تػمف مدماللػـ عيسػر مدنكقصػة نػكمار مانػرمض ادػ  ذدػؾ كصر ػ ، مدم ادػ صض مدمملكمػاة  ػكد  يسػالص

                                  
(1) Givoly, D. and D. Palmon, "Timeliness of annual Earnings Announcements: Some Empirical Evi-

dence", The Accounting Review, July, 1982, PP.486-51 
درمدػػػض  –مدم نػػػكل م عالمػػػف دلمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض م كدصػػػض  ػػػادنط صؽ علػػػ  دػػػكؽ م دػػػ ـ مددػػػمكدم  -عػػػادؿ ع ػػػد مدفنػػػاح مدم ػػػف  (2)

 18ص  – اممض مدملؾ يادد  -2006مين ارصض 
(3) Collins, D. and S. Henning, "Write-Down Timeliness, Line-of-Business Disclosures and Inves-

tors" Journal of Business Finance & Accounting, Vol.31, No.9, November, 2004, PP.1261-1299 
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 اص ا صرمع  دـ اذم ا له مف اعدة مدذم دل رض ماللمض مدم اد صض مدمملكماة نمن ر مدماللمض اال ياسصض
 مدماللـ. مدنكقصة عيسر

 اف منياذ مدم اد صض مدمملكماة ماللمض ن دصف اف مدمن  ـ مدميسر مدماللـ مدنكقصة انمن ر ياسصض
 ادػ  نػؤدل اف مدم ادػ صض صم ػف مدمملكمػاة اػف كمد دملػض مدماللػـ مدنكقصػة نػكمار  ف، م دػنلمارصض مدقرمرمة
 (1) .م دنلمارصض منياذ مدقرمرمة عيد مدمملكماة هد ذ مدنقكصمصض كمدقصمض مدني ؤصض مدقصمض ن دصف

 :إلامنا اف ما صلف م ددنم مدميشكر  مدمادصض دلنقارصر مدماللـ غصر مدنكقصة كصمن ر

 ادػ  مدمدػنلمرصف د ػكء ادػ  صػؤدل قػد ممػا، مدقػرمرمة منيػاذ عيػد مدنقػارصر ميفمػض إلػذه مػف مدنقلصػؿ 
عػف  مدسػادر مدردمف مدمسدر نملؿ مدمادصض مدنقارصر اف مف  ادرغـ،  دصلض ايرل مسادر مملكماة

  .ميفمض دلمدنلمرصف مدم اد صض مدمملكماة مسادر ا لر ص كف اف ص ب كمدذم، م قنسادصض مدك د 

 مددميلصض كقصاـ مدمملكماة مدن الؿ اف صنزمصد مدميشكر  مدمادصض دلنقارصر مدماللـ مدنكقصة مرمعا  عدـ 
مدػدميلف  مدنمامػؿ طرصػؽ عػف مدمملكمػاة إلػذه  ادػن الؿ م قنسػادصض اػف مدك ػدمة مدمػدصرصف  مػض
 مدماؿ. ادكمؽ اف مدمتار اة كزصاد  عادصض غصر ار اح ن قصؽ مدمدنلمرصف  مض صدنطص  ك ادنادف

(2) 

 ينص ػض  سػ ض  ػكؿ مدشػ كؾ مػف صزصػد قػد مدميشػكر  مدمادصػض مدنقػارصر اف مدماللـ مرمعا  مدنكقصة عدـ
 علػ  مدمدػنلمركف اق ػاؿ عػدـ ادػ  صػؤدل قػد ممػا، م قنسػادصض دلك ػد  مدمػادف كمدمر ػز م عمػاؿ
 مػف صزصػد مدم ادػ صض مدمملكمػاة عػف محاساح اف اادنأيصر م قنسادصض مدك د  إلذه اف م دنلمار
 (3)م دنلمارصض. مدقرمرمة منياذ مدمرن ط  مملصض مدنأ د عدـ مدنكل

، ا دػب كسػفصنا نم صػرنم دػصس مدم ادػ صض مدماللػـ دلمملكمػاة مدنكقصػة اف مددرمدػاة  مػض ال نػة كقػد
يما، مدقرمر دمنيذ مدميادب مدنكقصة اف مدم اد صض مف مدمملكماة ممصف   ـ كسكؿ عل  دلد دض صطلؽ  كم 

                                  
 17مر   دا ؽ ص  -مدم نكل م عالمف دلمملكماة مدم اد صض م كدصض -عادؿ ع د مدفناح مدم ف  (1)

(2) Lara, G. et al., "The Effect of Earnings management on theAsymmetric Timeliness of Earnings", 
Journal of Business Finance & Accounting, Vol.32, No.3, April, 005, PP.692 

(3) Collins and Henning, 2004  1268مر   دا ؽ ص  
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ا صم ف  مدنكقصػة مرمعػا  عػدـ ينص ػض م قنسػادصض مدك د  نن مل ا اف صم ف مدنف مد مف دليدار  مدقصاس اصتن
 (1).مدم اد صض مدمملكماة نكسصؿ نأيصر اف كم دنمرمرمدماللـ 

 نقارصرإلػا مدمادصػض ن نكصػه كمػا، م قنسػادصض مدك ػد    ػـ  ػصف عالقػض ك ػكد مددرمداة  مض ال نة  ما
   صر  م قنسادصض اادك دمة.ايرل   ض مف مدم اد صض دلمملكماة مدماللـ مدنكقصة ك صف،   ض مف مدميشكر 
نمنل ػه  دمػا يظػرنم، مدمادصػض مددػيض ي اصػض مػف قسصر  زميصض انر   مد مدمادصض نقارصرإلا  يشر نقكـ ما عاد  مد  ـ
 مدمدػنلمرصف مد ػادصصف كمإلنمػاـ لقػض نفقػد   ك نػ ،   صػر  كن يكدك صػض مادصػض ام ايصػاة مػف مدك ػدمة إلػذه

 ي اصض مف قسصر  زميصض انر   مد نيشر دار  عاد  ما اي اء ننتمف مدنف مدمادصض مدنقارصر اف  ما .كمدمرنق صف
 .مدماللػـ مدنكقصػة اص ػا صرمعػ    دػصلض امػاد  اي ػاء مدنف ننتمف مدمادصض مدنقارصر ع س عل ، مدمادصض مدفنر 

(2) 

 فاصػض  دن قصػؽ إلػك مػف اإلػـ مديسػالص دإلاسػاح مدم ادػ ف مدماللػـ مدنكقصػة اف مد ا ػث: كصػرل
 مدقصمػض ن دػصف ادػ  صػؤدل قػد  يه، م دنلمارصض مدقرمرمة منياذ اف مدميشكر  كماللمض مدمملكماة مدم اد صض

 .مدم اد صض دلمملكماة مدني ؤصض كمدنقكصمصض

 المحاسبي: واإلفصاح الشركات حوكمة بين العال ة خامسًا:
، كم لصا عادمصا مد  لصض م  ادصمصض مد  اةك  مدم يصض مد صلاة مإلنماما مف ا ؿ محاساح مدم اد ف دقف

 كنمزصز مدم اد ف محاساح كم نماؿ كعدمدض  فاء ك  ماإلصض اد  صنمرتكف مدم اد صض مديظرصض ناب  زمؿ ك 
  (3) . ادشر اة كمدمداءدض كمدشفااصض م دمء

كصملػػؿ محاسػػاح مد صػػد كمدشػػفااصض اػػف عػػرض مدمملكمػػاة مدمادصػػض كغصػػر مدمادصػػض ا ػػد مدم ػػادا كم ر ػػاف 
دػـ صيلػك ام نقرصػر سػادر عػف ميظمػض اك إلصلػض اك درمدػض  دػذم .مدرلصدصض مدنػف نقػكـ علص ػا  ك مػض مدشػر اة

علمصض مف مدنأ صد عل  دكر مد ك مض اػف ن قصػؽ محاسػاح كمدشػفااصض. ياسػض كاي مػا مػف م دػادصب مدفمادػض 
كصمػلالف ا ػد مدمؤشػرمة مد امػض دل  ػـ علػف نط صػؽ يظػاـ ، دن قصؽ مسادح م طرمؼ مدمينلفػض ذمة مدمالقػض

 دك دمة م قنسادصض مدمينلفض.مد ك مض مف عدمه دميؿ م

                                  
(1) Collins and Henning, 2004  695مر   دا ؽ ص  
(2)  Givoly, D. and D. Palmon, "Timeliness of annual Earnings Announcements: Some Empirical Evi-

dence", op.cit, PP.486-51 
 1990 - لك   ياف، م مد رتكمف. يظرصض مدم اد ض، ميشكرمة  اممض  لب (3)
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اف اطػار مد ك مػض ص ػب اف صنتػمف محاسػاح مدػدقصؽ كاػف مدنكقصػة مددػلصـ عػف  ااػض  OECDكنرل 
كذدػؾ اصمػا صنملػؽ  مر زإلػا مدمػادف كم دمء مدمػادف كمدنشػ صلف ، م مكر مد امض مدمنسلض  ادك دمة م قنسادصض

 (1).محدمر  كمحدمر  مدمادصضكمديقدم د ا كمد كميب م يرل مدمنسلض  أعتاء م لس 

كنأ صدمن علػ  ذدػؾ اقػد نتػمية قكمعػد  ك مػض مدشػر اة كم ادل ػا م ػدا مدشػفااصض كمحاسػاح مدم ادػ ف 
 ك مض مدشر اة مدسادر عػف إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض -كإلذم ما ي ده اف يظاـ مدممارداة مددلصمض 

 مددكرصض.

مد ػدؼ  ن قصػؽ  ف، مد ك مػض تػركرصاة ا ػدة علصػه ادادػصان  مطل ػان  صمػد مدم ادػ ف ااحاسػاح
  ؿك  ،م طرمؼ م يرل  ذدؾك  مدمداإلمصف مسادح عل  مد فاظ إلك مدشر اة  ك مض ايظمض مف م دادف
 (2) مدمنماملصف. د ؿ  ااصضك  سادقض، تركرصض مملكماة  إعطاء قايكيصان  ملزمض شر ض

مدمادصػض مدم ػاكر  اػف  ػؿ مػف مددػمكدصض كمسػر قد نتمية مدقكميصف كمدنشرصماة كم يظمػض دألدػكمؽ ك  
 .محاساح كمدشفااصض قكمعد منملقض   ك مض مدشر اة منتميض، كم ردف كمحمارمة ك اقف مددكؿ مدمر صض

 صػػػػػث اسػػػػػدرة إلصلػػػػػض دػػػػػكؽ مدمػػػػػاؿ  ادممل ػػػػػض مدمر صػػػػػض مددػػػػػمكدصض  ل ػػػػػض  ك مػػػػػض مدشػػػػػر اة  نػػػػػارصخ 
مددصادػػاة ك  مدشػػر اة م ػػدا محاسػػاح كمدشػػفااصضكنتػػمف مد ػػاب مدلادػػث مػػف  ل ػػض  ك مػػض ، ـ1/7/2006

 ك ذدؾ محاساح اف نقرصر م لس محدمر . ، كمح رمءمة مدمنملقض  احاساح

، مدشػر اة اػف م دػكمؽ مدمادصػض مدمر صػض  ك مػض قكمعػد حردػاء قػدمة مدنػف مدم ػادرمة تػمف كمػف 
 2004 صكيصػك  صػركة اػف اػف عقػد مدػذم، مدشػر اة د ك مػض مدلػايف محقلصمػف مدمينػدل عػف نقرصػر سػدكر
 معن ار كنـ "كمدشفااصض اارصقصا" ن دصف محاساح كشماؿ م كدط مدشرؽ ميطقض اف مدشر اة  ك مض"  ميكمف
 (3)اارصقصا. كشماؿ م كدط ميطقض مدشرؽ اف مددكؿ دن دصث مدرلصدف مدمفناح مدشر اة  ك مض

قػايكف دػكؽ دمشػؽ دػألكرمؽ  2006عػاـ كا  دكرصا اسدرة إلصلض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض مددػكرصض 
يظػاـ كنملصمػاة محاسػػاح  مدمادصػض كااػردة مدفسػؿ مددػػا   ميػه دمماردػاة محدمر  مددػلصمض  عتػػاء مددػكؽ،

يظػاـ مدمماردػاة مددػلصمض ادمر  مدشػر اة  إلصلض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض مددػكرصض ما اسدرة  2006دماـ 
 .29/6/2008 نارصخ  31ر رقـ قكمعد  ك مض مدشر اة مدمداإلمض مدقرم –

                                  
(1) OECD, (2004) “Principles of Corporate Governance Public Company Accounting Oversight 

 2006اانح، ك شصر،  ك مض مدشر اة  أدم  دتماف سدؽ مدمملكمض مدمادصض كم يظمض مدم اد صض كالرإلا عل  مدنكل ادمء م دكمؽ،  (2)
(3) www.cipe.org 3/4/2008 

http://www.cipe.org/
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ميػػه  18اف يظػػاـ مد ك مػػض مدمػػذ كر رمعػػ  مكتػػكع مدنػػدرج اػػف نط صػػؽ ا  امػػه  صػػث يسػػة مدمػػاد  
عل  ما صلف: )مػ  مرمعػا  نيفصػذ م   ػاـ مدػكمرد  اػف مدقػكميصف كم يظمػض مديااػذ  ص ػكف إلػذم مديظػاـ مدنرشػادصان 

 .(1/1/2009كصمد ادزممصان معن ارمن مف  2008اف عاـ 

كنأمػػؿ إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض مػػف  ااػػض مدشػػر اة مدمدػػاإلمض مدنػػف طر ػػة  ػػزءمن مػػف 
شػرمؼ مد صلػض م دنػزمـ كمدنقصػد كنط صػؽ  ااػض مد يػكد  اد م ا عل  م  نناب مدماـ كإلف ياتمض   مان درقا ض كم 

 كمدفقرمة مدكمرد  اف يظاـ مد ك مض مدمذ كر.

كقػػد  ػػاء اػػف مدفسػػؿ مدلادػػث اػػف مدفقػػر  مدرم مػػض مػػف يظػػاـ مدمماردػػاة مددػػلصمض حدمر  مدشػػر اة قكمعػػد 
نػػػارصخ  31 ك مػػػض مدشػػػر اة مدمدػػػاإلمض مدسػػػادر عػػػف إلصلػػػض مدػػػكرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض  مك ػػػب مدقػػػرمر رقػػػـ 

دػػاإلمصف نػػكاصر مملكمػػاة محاسػػاح دلم –" صنمػػصف علػػ   ػػؿ شػػر ض مسػػدر  دػػألكرمؽ مدمادصػػض  29/6/2008
كمدمدنلمرصف  سكر  دقصقض ككمت ض كغصر متللض كاف م كقاة مدم دد  كاقان دمنطل اة يظاـ محاساح اػف 

 (1) ؿ ما صرد ذ ره اف إلذم مديظاـ مما صم ي ـ مف منياذ قرمرمن ـ مدمينلفض" 

عػف مدسػادر  -قكمعد  ك مض مدشر اة مدمداإلمض" ام "يظػاـ مدمماردػاة مددػلصمض حدمر  مدشػر اة ان 
 اػػف مدكقػػةك  صقنػػرح مف صشػػمؿ نقرصػػر مدشػػر ض   ػػد اديػػ  علػػ  محاسػػاح  دقػػض إلصلػػض م كرمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض

 :مدمن صرمة م نصض مدميادب عف

 مدينالا مدمادصض كمدنش صلصض.  

 مدل نط صؽ مدمماصصر مددكدصض اف معدمد مدقكملـ مدمادصض مدديكصض.  

 مل صض م د ـ ك قكؽ مدنسكصة مملكماة  كؿ. 

  كمدمياطر مدم نملػض. مملكماة  كؿ اإلدمؼ مدشر ض 

  مدماملصف. 

 م ااةة م لس م دمر  كمدمدصرصصف. 

  ممامالة م طرمؼ ذكم مدمالقض 

 قيكمة  ث مدمملكماة دلمدنيدمصف. 

                                  
 4مدفقر   7كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض مدماد  رقـ يظاـ ممارداة محدمر  مددلصمض مدسادر عف إلصلض م كرمؽ  (1)
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  دصاداة نكزص  م ر اح 

 قػكؽ  ك ماصػض مدشػر اة دػلكؾ مػف دلنأ ػد قكصػض ادمه مدم ادػ ف محاسػاح اف مدن ػارب نظ ػر
كعلػ  ، مدمػاؿ راس ادػكمؽ اػف مدلقػض عل  كمد فاظ، مدماؿ راس م نذمب اف صداإلـ مدذم م مر، مدمدنلمرصف
مدمدػاإلمصف  ادػ  مدكسػكؿ اػف كنأيرإلػا مدم ادػ صض مدمملكمػاة كقلػض محاسػاح تػمؼ اػإف مديقػصض

 شػفااصضمدػنكم  يفػض اػفك  ،م يالقػف غصػر مددػلكؾ اػف ندػاإلـ مدشػفااض غصػر كمدمماردػاة كمدمدػنلمرصف
 (1)مددكؽ. كيزمإلض

  ػادقكميصف مدنزمم ػا كمػدل دلشػر اة مد قصقػف مدكمقػ  صم ػس  نػ  تػركرصان  صمد مطل ػان  كإل ذم ااحاساح
 ادػ  صػؤدم علمػف  أدػلكب ادمرن ػا  دػف مػف مدنأ ػد ا ػؿ مػف، مدمدػؤكدض مد  ػاة مدنػف نقرإلػا كمدنملصمػاة

 يفدػه مدكقػة اػفك  ،مدمالقػض ذمة محطػرمؼ د مص  شفااضك  عاددض مملكماة نكاصرك  امكمؿ مدمداإلمصف  ماصض
 كم اد ن ـ. محدمر  م لس ادمء عل  دل  ـ  صد  ن كف ادمه

 ادػ   ادتركر  صؤدم مد ك مض كم ادا مددكدصض مماصصر مدم اد ض  نط صؽ مدشر اة ادزمـ اإف ك ادنادف 
 (2)كشفااصض. مف ااساح ننتميه  ما مدمادصض مدقكملـ  كد  را 

مػػا نكسػػلة ادصػػه  اف إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض مدػػنفادة مػػف ا ػػدثمػػ   مد ا ػػث:كصػػرل 
ا  ايه ص ب دفػة م ين ػاه ادػ  ايػه  نػ  صن قػؽ ، م يظمض كمدقكميصف اصما صنملؽ   ك مض مدشر اة اف مدمادـ

ل صلػػض كدػػصس د  ػػاة محاسػػاح كمدشػػفااصض اػػف ادػػكمقيا مدمادصػػض ص ػػب اف ص ػػكف محاسػػاح مدم ادػػ ف ميم ادػػان د
كيسكسان اف ظػؿ ن ػكؿ مدشػر اة مدماللصػض ادػ  شػر اة مدػاإلمض كاػف  صلػض مينقلػة مػف .رقا صض ممصيض اقط

 نفدػصرك  ا ػـ مدمػؤإللصف  شػ ؿ  ػاؼ كسػمك ض مدم يصػصف مدم ادػ صصف مدالااسػاح ادػ  محاسػاح مػ  قلػض
 . ادندرصب مدياسض مدمادصض مدمكمرد قلض اك  فاصض كعدـ محاساح منطل اة

 كصػػػرل مد ا ػػػث: اف يظػػػاـ  ك مػػػض مدشػػػر اة مدػػػذم سػػػدر  قػػػرمر عػػػف إلصلػػػض نػػػدمكؿ م كرمؽ كم دػػػكمؽ
كدصس علػ  شػ ؿ قػايكف نشػرصمف اك علػ  شػ ؿ يظػاـ سػادر عػف رلادػض م لػس مدػكزرمء اك كزمر  ، مددكرصض

مدمادصض. قػد صػؤدم ادػ  تػمؼ ادصػض محدػزمـ   ػذم مديظػاـ اتػااض دمػدـ ك ػكد مػا صشػصر ادػ  مدمقك ػاة مدمنرن ػض 
علص ػا مدسػادر  عل  ميادفض إلذم مديظاـ  ما إلك مد اؿ اف يظاـ مدن قصؽ اف مدميادفاة كمد رممػاة مدمنرن ػض

                                  
مد اممػض  2009مدمادصػض " ردػادض ما دػنصر  مدنقػارصر ك ػكد  مدم ادػ ف محاسػاح علػ  مد ك مػض قكمعػد نط صػؽ ما ػد ا ػك  مػاـ "ملػر (1)

 6غز  سف ض  –محدالمصض 
 62ما د ا ك  ماـ مر   دا ؽ سف ض  (2)
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ك مػػا إلػػك مد ػاؿ  ادمقك ػػاة مدمنرن ػػض علػػ  ميادفػض ا  ػػاـ قػػايكف دػػكؽ  119عػف مد صلػػض  مك ػػب مدقػرمر رقػػـ 
 م كرمؽ مدمادصض.
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 الثاني المبحث
 المال أسواق بكفا ة وعال تو المحاسبي اإلفصاح كفاية مفيوم

 

، اػػػف م دػػػكمؽ مدمادصػػػض صمػػػد محاسػػػاح مدم ادػػػ ف مد ػػػااف تػػػركرم مػػػف ا ػػػؿ ن قػػػؽ امادصػػػض مدنشػػػ صؿ 
مدمدنلمركف(   ا ض دل سكؿ عل  ارص  صػد  دالدػنلمار دن قصػؽ قصمػض متػااض )امزكدم رؤكس م مكمؿ 

محدمر ( صػػػأملكف   ػػػذب م مػػػكمؿ مد ااصػػػض دنشػػػ صؿ )اػػػف  ػػػصف اف مشػػػ لف رؤكس م مػػػكمؿ ، علػػػ  مدػػػنلمارمن ـ
درغ نػػاف )رغ ػػض مدمدػػػنلمر اػػف مدػػػنلمار عملصػػان ـ ممػػا صم ػػػي ـ مػػف ن قصػػؽ م ر ػػػاح. كد ػػف عيػػدما ننالقػػػ  م

م مكمؿ كرغ ض محدمر  اف نشػ صؿ م مػكمؿ( نيشػأ مشػ لض عػدـ نيػاظر مدمملكمػاة  ػصف مدطػراصف  ػامنالؾ ا ػد 
مدطػػػراصف مملكمػػػاة اقػػػؿ مػػػف مملكمػػػاة مدطػػػرؼ مآليػػػر، كمدنػػػف قػػػد نػػػؤدم  ادمدػػػنلمرصف ادػػػ  منيػػػاذ قػػػرمرمة 

ادم  تػركرصض دنيفػصض يطػر عػدـ نيػاظر مدمملكمػاة  ػصف ياطلض، مما ص مؿ محاسػاح مدم ادػ ف مد ػااف 
  (1)مدمدنلمرصف كمحدمر . 

 :كصنياكؿ إلذم مدم  ث مديقاط مدنادصض

 اك ن: مف كـ  فاصض محاساح مدم اد ف كماإلصض محاساح مدميادب.

 لايصان: مدنكد  اف محاساح مدم اد ف.

 لادلان:  دكد مدنكد  اف محاساح.

 .محاساح مدم اد ف   فاء  دكؽ م كرمؽ مدمادصضرم مان: عالقض  فاصض 

  

                                  
(1)  Zhiguo YANG )Information Disclosure on Stock Market: a case study) P1 
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 المناسب: اإلفصاح وماىية المحاسبي اإلفصاح كفاية مفيوم أواًل:
زمد م إلنماـ اف مدمقكد م يصر   مكتكع محاساح عل  معن ػار اف مدمدصػد مػف مد  ػاة نمنمػد  شػ ؿ  

إلػذه مدفلػاة   نملػؾ دػلطض مد سػكؿ   اعن ػار اف،   صر اف قرمرمن ا عل  ما نيشره مدشر اة مػف مملكمػاة
 .عل  مدمملكماة مدنف ن نا  ا مف ادمر  مدشر ض م اشر 

الـ صمد م مػر صقنسػر علػ  ، كقد ن اكز مسطلح محاساح مدم اد ف ارشادمة م نساؿ مدم اد ف 
صػض م رد نفدصر كنكتصح مدمملكماة مدم اد صض  ؿ ممند اد  اتااض مدمزصػد مػف مدمملكمػاة دػكمء ا ايػة  م

 (1)اك  اية املصض اك نقدصرصض.، اك كسفصض

( مف اكملؿ مد ا لصف مدذصف نمرتكم دمف ـك محاساح مدميادػب، كذدػؾ اػف درمدػض دػه Moonitzك اف )
(( كقد  ػصف اػف درمدػنه اف ممصػار محاسػاح AICPAسدرة عف مدمم د م مرص ف دلم اد صف مدقايكيصصف ))

 :ص كف مريان اف اطار عياسره مدرلصدصض مدنف نشمؿ عل  مدميادب عف مدمملكماة مدم اد صض ص ب اف

 ط صمض مدمملكماة مدنف ص ب محاساح عي ا اف مدقكملـ مدمادصض. 

  م طرمؼ مدنف ندنيدـ إلذه مدمملكماة. 

  .كايصرم نكقصة محاساح عف نلؾ مدمملكماة 

عػػف  مصػػ   ص ػػب علػػ  مدنقػػارصر مدم ادػػ صض اف نفسػػح ”كديػػص مف كمػػه دإلاسػػاح مدميادػػب  ػػادقكؿ 
 (2).”مدمملكماة مدتركرصض مد فصلض   مل ا غصر متللض

صرل  لصر مف مد ا لصف  اف نكاصر محاساح مدميادب اف مدقػكملـ مدمادصػض صدػنك ب اعػاد  مديظػر اػف  ك
كمديطػػك  م كدػػ  مدنػػف صركي ػػا اػػف إلػػذم مددػػ صؿ  ، لصػػر مػػف مدمفػػاإلصـ كم عػػرمؼ مدنػػف ن  ػػـ اعػػدمد إلػػذه مدقػػكملـ

د  نرنصب م إلمصػض مديدػ صض دليػكمص اك مدممػاصصر مدمنمػارؼ علص ػا دلمملكمػاة مدم ادػ صض كاػؽ ننملؿ اف اعا
اكدكصض نر ح  فض ياسصض مدماللمض عل  ما عدمإلا مف مديكمص م يرل دلمملكماة. كذدػؾ علػ  ادػاس اف 

ميادػب ياسصض مدماللمض إلف مدممصار مدرلصدف دلمملكماة مدذم ص ػب اف صنم ػكر  كدػه ممصػار محاسػاح مد
ا ػرمء يػكع مػف مدمقاصتػض  ػصف ياسػصض مدماللمػض مػف   ػض  Bedfordمما ص مؿ مف مدتركرم  دػب رام 

                                  
– 2004-مد دصػد   مد اممػض محدػ يدرصض، دمر -مدلايصػض مدط مػض -مدمادصػض مدم ادػ ض م ػاؿ اػف منقدمػض درمدػاة -مدم ػاـر ا ك كسفف (1)

 17ص 
 30مر   دا ؽ ص  –عص ف مديلؼ  (2)
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كمديكمص م يرل دلمملكماة مدنف نملؿ قصدمن عل  ماللمن ا  ادمكتكعصض كمدقا لصض دلن قؽ كم إلمصض مديد صض 
 (1)مف   ض ميرل. 

كمص م يػرل دلمملكمػاة مدم ادػ صض ادػ  إلذم كدقد قاد نػر صح  فػض ياسػصض مدماللمػض علػ   دػاب مديػ
 (2)نكدص  يطاؽ محاساح مدمرغكب اف مدقكملـ مدمادصض مف زكمصا منمدد  مي ا:

 .مددعك  اد  مدنيدمـ ايماط  دصد  مف مدمقاصصس مدم اد صض مدنمد  مف يظرصض م  نما ة 

 در ػػض اػػف مدقػػكملـ شػصكع مدػػنيدمـ مف ػػـك مدمقػػاصصس مدمنمػػدد  اػػف محاسػػاح عػف قػػصـ  مػػض مد يػػكد مدم
 مدمادصض.

 .محاساح عف مملكماة  دصد  دـ ن ف ننتمي ا مدقكملـ مدم اد صض مدنقلصدصض 

  محاساح عف مدني ؤمة كمدنكقماة مدمادصض مس ك ض  احاسػاح عػف مػدل مدميػاطر  مدم دػك ض ددقػض
 مدمملكماة مدنف ن نكص ا نلؾ مدني ؤمة كمدنكقماة.

مرمعان ما ددل مد دصث عف تركر  نكدص  يطػاؽ محاسػاح عػف  د ف إلياؾ معن ارصف م مصف   د مف
 (3):مدمملكماة مدم اد صض إلما

  ننطلػػػػب  مػػػػض مد كميػػػػب مد دصػػػػد  دإلاسػػػػاح مدمطلػػػػكب نػػػػكاصره مػػػػف مدم ادػػػػ صف م ػػػػارمة كي ػػػػرمة
 منيسسض  دمن ما زمدة م دكد  ددص ـ.

  ط  ادنفاسػػصؿ مد لصػػر  اف مدػػدعك  ادػػ  نكدػػص  محاسػػاح مدم ادػػ ف ص ػػب اف   نميػػف محغػػرمؽ مدمفػػر
مدنػػف قػػد نػػؤدم اػػف ينال  ػػا ادػػ  الػػار ع دػػصض نر ػػؾ مدمدػػنيدمصف كن ػػكف مفرطػػض مػػف  صػػث مد ػػـ 

 (4) كنن اكز م نصا ان ـ  د ن مف ن دصف يكعصض مدمملكماة مدمفسح عي ا.

ك يػػاء علػػ  مػػا دػػ ؽ صػػرل مد ا ػػث: ايػػه نن قػػؽ  فاصػػض محاسػػاح مدم ادػػ ف  ن قػػؽ مد ػػدؼ مػػف مدقػػكملـ 
مػ  م منلػاؿ مد امػؿ مػف  مصػ  مدشػر اة مدمدر ػض كمػف  ااػض ، نكمار مدمقكماة م دادصض دإلاساحك  صضمدماد

 مد كميب دمنطل اة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض كمماصصر مدم اد ض مددكدصض.

                                  
(1) Bedford, Norton "Extensions of Accounting Disclosure Prentice -Hall 1973 P70 

 378ص يظرصض مدم اد ض، مر   دا ؽ. –مد صادف. يا ف  (2)
 379صيظرصض مدم اد ض، مر   دا ؽ. –مد صادف. يا ف  (3)

(4) Howard Ross " the Elusive of Accounting" The Ronald Press Co.NY 1978 P213 
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 : والحوكمة المحاسبي اإلفصاح في التوسع ثانيًا:
 اد  ادل مدذم، مدنالعب مدم اد ف اد  صمكد م مصر صض مدشر اة ازمض كرمء مدرلصدض م د اب اإلـ اف 
 محاساح قكمعد  كؿ دالدنفاؼ ادادصب ملنكصض اد  مدندقصؽ م انب  مض كد كء، كمدمدنلمرصف مددكدض يدمع

  سػكر  مدمك ػكدمة قصمػض نتػيصـ عػف طرصػؽ مدشػر اة دػ مض ا  ر دكقصض قصمض حظ ار كذدؾ، مدشفااصضك 
م مػر مدػذم ادل ، مدػاإلمص ا  قػكؽ مد  ػرل كتػصاع دػ مض مدشػر اة مدمادصػض م ي صػارمة ادة ادػ ، كإلمصػض

 (1)مسادح مدمدنلمرصف مف مدنتلصؿ. اد  م إلنماـ  احاساح مدم اد ف مف ا ؿ  ماصض

  ػصف مدمادمف كمدنياقص مددكؽ مقنساد يمك نزمصد كم ، مدشر اة ادمء اف مدندقصؽ اإلمصض كننزمصد در ض
 اص اد نكمزف اد    ا ض محاساح يالؿ مف مدمن ققض مدشفااصض امر كد ف صظؿ، مدمينلفض م طرمؼ مسادح

 مػا ايػه  ،م يػرل مدمنمػدد  م طػرمؼ اصػه نرغػب مدػذم مدمدػنكل ك ػصف مدشػر اة دػدل مدمق ػكؿ مدمدػنكل  ػصف
 اػف اقػط دػصس ااسػا ا ا لػر ن ػكف  ف كمدمنقدمض مديامصض م دكمؽ مف  ؿٍ  اف مدشر اة عل  اد اح إلياؾ

 .(2)كم يالقصض كمد صلصض م  نماعصض، مدرلصدض مدقتاصا اف ادمل ا  كؿ اصتا كد ف، مدمادصض نقارصرإلا

، مدمػادمف مدمدػنكل علػ  م إلمصػض مدقسػكل مدمادصػض مد صايػاة عػرض اػف محاساح مكتكع اعطف اقد 
 إلصلػاة كمنطل ػاة، مدنػدقصؽ مددكدصػض كممػاصصر مددكدصػض مدم ادػ صض مدممػاصصر مػف  ػؿ  منطل ػاة دإلصفػاء كذدػؾ

 مد صلاة  رص مف  اءة مدم اد ف محاساح اف مكتكع مدمنزمصد  م إلمصض إلذه اف  ما، مدمادصض م كرمؽ
  (3)م طرمؼ.  مص  مسادح عل  مدرقا صض

كمدػذم صنتػمف يظػاـ كنملصمػاة ، كقد اسدرة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض يظاـ محاسػاح 
شرمؼ مد صلض مدسادر  مك ب مدقرمر /محاساح دل  اة   .28/8/2008/ نارصخ 3943مدياتمض درقا ض كم 

كقػػػد معنمػػػد إلػػػذم مديظػػػاـ ممػػػاصصر مدم ادػػػ ض مددكدصػػػض مػػػف ا ػػػؿ اعػػػدمد مدقػػػكملـ مدمادصػػػض د مصػػػ  مد  ػػػاة 
 مػػػا معنمػػػد ممػػػاصصر مدنػػػدقصؽ مددكدصػػػض د اصػػػاة نػػػدقصؽ  صايػػػاة ك دػػػا اة مد  ػػػاة ، مدياتػػػمض درقا ػػػض مد صلػػػض

 .مض درقا ض مد صلضمديات

 

                                  
ردػادض  –مدقصمػض مددػكقصض مد قصقصػض  دػ ـ مدشػر اة مدمندمكدػض اػف  كرسػض عمػاف ص صػ  دكر محاسػاح مدم ادػ ف اػف اظ ػار  -مدقتا (1)

 4ص  2004- اممض عماف مدمر صض دلدرمداة مدملصا  زصرمف  –ما دنصر 
 5ص ص  مر   دا ؽ ص  -مدقتا  (2)
 5مر   دا ؽ ص  –ص ص  –مدقتا   (3)
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 Corporateمد ك مض  م ادا 1999اف عاـ  OECDكمدنيمصض  م قنسادم مدنماكف ميظمض اسدرة
Governance Principlesادميظمػض م عتػاء كغصػر م عتػاء مدػدكؿ مػف  ػؿ  مدػاعد  ،.كمدمميصػض  

 دكمء مدياسض اك مدمامض مدشر اة مف   ؿ مدمؤددصض مد ك مض كمدمؤددصض دنط صؽ مدقايكيصض م طر دنطكصر
كقػد كماقػة مدػدكؿ م عتػاء اػف ميظمػض مدنمػاكف م قنسػادم ، مدمػاؿ مدمندمكدػض  أدػكمؽ غصػر اك مدمندمكدػض
 ((OCED, 2004 .2004م رصؿ عاـ  22عل  مدسصاغض مدممددض د ذه مدم ادا اف  كمدنيمصض

 كمدػنقرمر ادػكمؽ مدمػاؿ  ك فػاء مدشػر اة ادمر  دنػدعصـ محرشػادصض مديطػكط مػف عػدد يػالؿ نقػدصـ مف 
 كإلف: مدمؤددصض مد ك مض دنط صقاة مددة مدم ادا  ددة  صث،   ؿ م قنساد

 :م ادا ميظمض مدنماكف م قنسادم كمدنيمصض  شأف  ك مض مدشر اة مديكم ف مدنادصض ن ط 

 .تماف ك كد اداس حطار اماؿ د ك مض مدشر اة -1

I. Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework.  

 .مدمداإلمصف  قكؽ -2

II. The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions. 

 .دلمداإلمصف مدمن االض مدمماملض -3

III. The Equitable Treatment of Shareholders. 

 . اةمدمسادح اف  ك مض مدشر  اس اب دكر  -4

IV. The Role of Stakeholders in Corporate Governance. 

 كمدشفااصض. محاساح -5

V. Disclosure and Transparency 

 محدمر . م لس مدؤكدصاة -6

VI. The Responsibilities of the Board 
(1) 

                                  
(1)  OECD Principles of Corporate Governance Principles  2004  
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  اديدػ ض منزمصػد م إلمصػض عامػؿ  ملا ػض، مدمؤددػصض مد ك مػض م ادا  نط صؽ مدشر اة مدنزمـ در ض كنمد
 م دنلمار.  دقرمرمة

 صدػم  مدمن ػد  مدك صػاة اػف  دصػد نشػرص  نػـ سػدكر اقػد م يتػ اط مػف مزصػد كح ػدمث لػـ كمػف
ح ػدمث  كدػرصمض دكرصػض ادصػاة مين ػاج اإلمصػض علػ  مؤ ػدمن  " Sarbanes-Oxleyاك دػل   -دػار يز"

 (1).مدفمادض كمدشفااصض محاساح

 دل ك مػض نشػرصمصض  يػكد اسػدمر صػنـ اف 2002عػاـ  ددكدف افم مدنمكصؿ مم د مقنرح مدسدد إلذم كا 
 مدرغـ عل  ايه مدمم د صؤ د  ما، كمدشر اة مدماؿ ادكمؽ قكميصف مف   ؿ نتمصي ا صنـ اف صم ف مدمؤددصض

 مدنيظصمػف مدميػاخ  فػاء  مػدل إلػك اإلمصػض صفكق ػا م مػر مدػذم اف ا ، مدمقنر ػض مدنشػرصمصض مد يػكد اإلمصػض مف
 إلػامنصف دعػامنصف علػ   ا رن ػاز كذدػؾ، م دػكمؽ منا مػض محشػرمؼ اػف ا  ػز  دكر صنمػاظـ  صػث كمدرقػا ف

 (2)كمدشفااصض. محاساح إلما

 "ايػركف" شػر ض ملػؿ٨٢٢٨ عاـ م مرص صض مدشر اة مف دمدد مدمادصض نمن رم ي صارمة مددصاؽ إلذم كا 
 مدم اد صض. كمدمماصصر محاساح دمماصصر مف م إلنماـ مزصد حصالء مددمامض م مللض ا رز مف " كـ ككردد"ك

كنأدصدان عل  ذدؾ صم ف مدقكؿ، اف دكر مدمداإلـ مدمادم اف منياذ مدقرمرمة م دنلمارصض صتػم ؿ اػف 
مدكقػة مد اتػر، دص ػػؿ م لػه م نممػان مادصػػان مػف منيػذم مدقػػرمرمة ص نػؿ اصػه مدم للػػكف مدمػادصكف كمدنشػػاركم 

مف ػكـ مدمدػنلمر مدمػادم غصػر  ػاؼ دلكاػاء   ا ػض مدم نمػ  مدمػادف م دنلمارمة مدم ػاف م كؿ، ممػا ص مػؿ 
ف إلذم م دنيناج دا   لصرمن مف  نّاب مدم اد ض ديقد مدمف كـ مدنقلصدم مدذم صنليص اػف مانػرمض مدػنلمر  كم 

دصشػمؿ مملكمػاة اكدػ   صمنمد عل  قالمض مدديؿ كقالمض مدمر ز مدمادف، كمدمطاد ض  نكدص  مف ػـك محاسػاح
 نلؾ مدقكملـ مدنقلصدصض.مدل مف 

ك اينسػػػار ي ػػػد اف مدمػػػديؿ مدم يػػػف ع ػػػر عػػػف مطلػػػب مدم نمػػػ  مدمػػػادف  مزصػػػد مػػػف محاسػػػاح دنل صػػػض 
 ا ػػػاة مدم نمػػػ  مدمػػػادف، مدمنملػػػؿ   صلػػػض م كرمؽ مدمادصػػػض كم يظمػػػض مدقايكيصػػػض م يػػػرل مدنػػػف ن ػػػرص علػػػ  

ديػ  مػف محاسػاح نقػ  مدػؤكدصنه يػص علػ   ػد اك   ماصض مدم نم  مدمادف مف مد ش كمدنالعػب كمدنتػلصؿ،

                                  
(1)  Sarbanes-Oxley  2002 Aliq  LYMAN JOHNSON & MARK. A SIDES (internet) 

(2) Srqisioir Srirerlisurlc Rsrlrlr SSR  2002 (internet) 
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صنػصح اصػه د مصػ  مديػػاس مم ايصػض م طػالع علصػه م ايػاَّ م مػػا ن ػف مدن لفػض مدنػف ننطل  ػا عملصػػض  ،علػ  محدمر 
 (1)محاساح إلذه.

كقػػػد زمدة اإلمصػػػض مدنكدػػػػ  اػػػف محاسػػػػاح  سػػػفض ياسػػػػض مػػػ  مزدصػػػػاد اإلمصػػػض مدماللمػػػػض  اعن ارإلػػػا ا ػػػػد 
 اة مدم اد صض.مديسالص مديكعصض مدرلصدصض دلمملكم

 مدم اد ف صم ف اف صيظر ادص ا مف  اي صف:  مدمالقض  صف مدماللمض ك صف محاساحك  

 .مدماللمض  اديد ض دلقرمرمة مدمينلفض 
  .كمدماللمض  اديد ض ديماذج منيذم مدقرمر 
 مػا اف إليػاؾ  ػا ة ، إل ذم ي د اف إلياؾ  ا ة منمارتػض اػف م نصا ػاة مدفلػاة مػف مدمملكمػاةك  
كمػػف إليػػا  ػػاف م ن ػػاه ي ػػك مدمزصػػد مػػف مدنكدػػ  اػػف م ػػاؿ ، ف اص ػػا م نصا ػػاة من ايدػػض ادػػ   ػػد مػػاقػػد ن ػػك 

محاساح   صث صم ف د ؿ الض اف نينار ما صاللم ا مف مملكماة كمما   شؾ اصػه اف إلػذم م ن ػاه صمن ػر 
 (2).مديال عملصا دمكم  ض مش لض عدـ مدن ايس

 فاصػػػػض محاسػػػػاح اػػػػف ن دصػػػػد م طػػػػرمؼ مدمدػػػػنفصد  مػػػػف كإلػػػػذم مػػػػا صنيادػػػػب مػػػػ  مدمقكمػػػػاة م دادػػػػصض د
ن دصػػد ط صمػػػض كيػػكع مدمملكمػػػاة ك  كم غػػرمض مدنػػػف ندػػنيدـ اص ػػػا إلػػذه مدمملكمػػػاة،، مدمملكمػػاة مدم ادػػػ صض

نكقصة محاساح عػف نلػؾ مدمملكمػاة كمدػف اشػار ادص ػا مد ا ػث اػف ك  ،مدم اد صض مدنف ص ب محاساح عي ا
 .ن دصده د فاصض محاساح

 اإلفصاح: في التوسع حدود ثالثًا:
اف دلنكدػػػػ  اػػػػف محاسػػػػاح نػػػػألصر علػػػػ   ػػػػاي صف رلصدػػػػصصف كصقػػػػ  الرإلمػػػػا علػػػػ  در ػػػػض م دػػػػنفاد  مػػػػف 

 (3):مدمملكماة
م مر مدذم صزصػد ، ككقال  دـ ن ف ممركاض، م  زصاد  مدمملكماة ننتح عالقاة  دصد  الجانب األول:

ا لمػػا زمدة ، صملػػؿ  ايػػب مدمػػديالة إلػػذم مد ايػػب، مػػف در ػػض مدنمقصػػد مدنػػف ص ػػب اف صكم   ػػا منيػػذ مدقػػرمر
 مدمملكماة زمدة مدمديالة دلمملصض مدقرمرصض.

                                  
 287 -280ص  2004ميشكرمة  اممض دمشؽ  –يظرصض مدم اد ض  - دصف –مدقاتف  (1) 
 .-416، ص 1990ع اس مدشصرمزم، يظرصض مدم اد ض، مد كصة:ذمة مددالدؿ، مدط مض م كد ، عاـ (2)
 -427مر   دا ؽ ص  –مدشصرمزم  -2
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صملػػؿ  ايػػب محدرمؾ اك م دػػنصماب مدمسػػا ب د ػػؿ زصػػاد  اػػف مدمملكمػػاة مدمفسػػح  الجانااب الثاااني:
كف د ػػا دػػكؼ ص ػػ، اادمملكمػػاة نػػؤدم ادػػ  زصػاد  كتػػكح مدكتػػ  مدقػػالـ  نمقصدمنػػه كعالقانػه مدمنشػػا  ض، عي ػا

نألصر عل  در ض محدرمؾ مدشيسف كمدقدر  عل  مدػنصماب إلػذه مدمالقػاة مدنػف نػزدمد نمقصػدم مػ   ػؿ اتػااض 
كمف يا صػض ايػرل اػإف مدقػدر  علػ  م دػنصماب ننطلػب در ػض مػف مدن رصػد   ، اد  مدمملكماة مدمنا ض  ادصا

كمف مدط صمف ايه م  زصاد  ، قرمرصضصم ف مد سكؿ علص ا دكف م عنماد عل  يمكذج اك ا لر مف مديماذج مد
مدنمامؿ ممه كم  زصاد  عدد مدمن صرمة مدنف ص ب مماد ن ػا اػإف م مػر صنطلػب  در ض مدنمقصد دلكت  مدمرمد

 م عنماد عل  يماذج قرمرصض منقدمض.

كصم ف مدقكؿ  سفض عامض اذم ل ة م اد صا اف مملكمض ممصيض نمن ر ماللمض اف م اؿ منيػاذ مدقػرمرمة 
 مدقرمر  احاساح عي ا مف عدمه صنطلب ميا درمدض دل كميب مآلنصض: اإف

 نقصصـ مدكت  مد ادف دإلاساح مدم اد ف دن دصد در ض مدنش   مدنف نم د ا مدنقارصر مدم اد صض. -أوال

نقصػصـ مد ػدملؿ مدمقنر ػض دلنكدػ  اػف محاسػػاح كذدػؾ  ين ػار ا لرإلػا مدػاإلمض اػف نرشػصد عملصػػض  -ثانياا
 منياذ مدقرمرمة.

 (1).مقاريض ميفمض مدمملكماة مدمرمد محاساح عي ا م  ن ادصؼ ايناج كنكزص  إلذه مدمملكماة -ثالثا

قػػد صقػػكد اػػف  لصػػر مػػف  كصػػرل مد ا ػػث: اف محاػػرمط اػػف نفاسػػصؿ مدمملكمػػاة مدنػػف صػػنـ محاسػػاح عي ػػا
ر اؾ مدمدنيدـ  ذدؾ م مر عيد م اساح عػف مدمملكمػاة .م  صاف اد  نيفصض اف يكعصض مدقرمر مدمنيذ كم 

غصر مدم مض كمد كإلرصض اف سلب مدقكملـ مدمادصض اف  صف صنـ داف مدمملكماة مد كإلرصػض تػمف مدمال ظػاة 
دنكدػػ  اػػف محاسػػاح اف مدقػػدر  علػػ  قػػرمء  مدقػػكملـ مدمراقػػض اذ ص ػػب اف صرمعػػف ممػػدكم مدقػػكملـ مدمادصػػض عيػػد م

 مدي ر .ك  مدمادصض كا ـ متمكي ا صنطلب قدرمن   صرمن مف مدم ار 

 المالية: األوراق سوق بكفا ة المحاسبي اإلفصاح كفاية عال ة :رابعاً 
 مدمملكماة اف  صث، م دكمؽ  نلؾ مدم نمصف  صف   صرم يالاا مدمادصض م كرمؽ دكؽ  فاء  ا ر  الارة 
 ادػمار ع دػة اػإذم، مدمادصػض مدكرقػض دػمر اصنقػرر كعشػكملصض مدػنقلض ام كقػة كن ػكف اػف مددػكؽ اد  نأنف

 مدمياطر نقلصؿ  اد فاء  مدنف نداإلـ اف مد ادض إلذه اف مددكؽ مدمملكماة منسفة مدمندمكدض مدمادصض م كرمؽ
 .مدنكصان ا  ياء عل  مدمملكماة مدكمرد  ادي  اد  كنيفصت ا

                                  
 429مدشصرمزم مر   دا ؽ ص  (1)
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كصنياكؿ مد ا ث درمدض إلذه مدمالقض مف يالؿ نمرصؼ  فاء  م دكمؽ مدمادصض كيسالس ا كمدنكصان ا. 
 :ميطالقان مف مديقاط مآلنصض

 التعريف بكفا ة األسواق المالية: -1

 م مكعػض صم ػس ااددػكؽ مدػذم، مد فػاء  ذمة مدمادصػض م دػكمؽ عسػب مدم ادػ ف صملػؿ محاسػاح 
 .(1)صمن ر دكقان  فؤمن  كدقض  درعض مدمادصض مدكرقض ددمر مدمدنق لصض مديقدصض نداقاةمد عل  مدمملكماة مدمؤلر 

 مدمملكمػاة  ااػض مدمادصػض مدكرقػض ادػمار اصػه نم ػس كصمرؼ ايركف مددكؽ مد ػؼء  أيػه: مددػكؽ مدػذم
 مدػنمر نػكمزف  ادػض اػف ص ػكف مدػذم اك،  امػؿ  شػ ؿ كمد ارصػض مدماتػصض  اح ػدمث ننملػؽ مدنػف، مدمنا ػض
 ادػمار اصػه نم ػس مدػذم ميػه مددػكؽ  مػا، مد قصقصػض دقصمن ػا مدػاكصض اصػه م دػنلمارمة ن ػكف ادػمار   صػث

غصر  مددكؽ ص كف  صيما، ممصيض زميصض انر  يالؿ مدمدنلمرصف اد  نسؿ مدنف مدمملكماة م دنلمارمة  مص 
 مد ػارم اػف كدػمرإلا دالدػنلمارمة مد قصقصػض مدقصمػض  ػصف اف اصػه ارقػان  مدمدػنلمركف صال ػظ عيػدما  ػؼء
 (2).مددكؽ

كاف نمرصؼ اير د فاء  م دكمؽ مدمادصض " مددكؽ مد ػؼء: إلػك مدػذم صم ػس دػمر مددػ ـ اصػه نكقمػاة 
 مدمدنلمرصف  شأف مدم ادب مدمدنق لصض ك شأف مدمياطر مدنف ننمرض د ا إلذه مدم ادب.

يػػػػف  ػػػػأف نقػػػػدصرمن ـ  شػػػػأف مدم ادػػػػب كن ػػػػدر محشػػػػار  إليػػػػا ادػػػػ  اف انا ػػػػض مدمملكمػػػػاة دل مصػػػػ    نم 
اقرمرمة مدمدنلمرصف قلصلف مدي ر  قد نأيذ  ا دمار  مصدمَّ ، مدمدنق لصض كمدمياطر مدم صطض   ا منطا قض نماما

غصر اف قرمرمة مدمدنلمرصف مدم نراصف اك مآليرصف مدمنمنمصف  ادفطيض دندا   ا دمار ، عف قصمن ا مد قصقصض
اػػادم ـ إلػػك اف ص ػػكف  ػػؿ ، ف دػػصس إلػػذم إلػػك مدم ػػـ  اديدػػ ض دمف ػػـك  فػػاء  مددػػكؽكد ػػ، ي ػػك مدقصمػػض مد قصقصػػض

  (3).مدنلمر مقني   أف نقدصرمنه دلصمض ك  م اد ض اص ا

                                  
(1)  Fuller and Farrell, Modern of Security Analysis and Portfolio Management– P:96 

 –م دػػس مديظرصػػض كمدمملصػػض( دمر كملػػؿ دليشػػر كمدنكزصػػ ، مدط مػػض م كدػػ   –اػػف  كرسػػض م كرمؽ مدمادصػػض  مدشكمكر ،اصسػػؿ )م دػػنلمار،( 2)
 2008عماف م ردف 

 اػف مدمادصػض م دػكمؽ دكر يػدك  ادػ  مقدمػض ، مدميلػض"والمقترحاات األساس :المالياة األوراق ساوق كفاا ة"ياسػر،  محدػه ع ػد مليػ  (3)
 4ص  11/12/2005مدنق لصض، طرم لس، صـك  كرؤل ن ارب- مدنيمصض م قنسادصض
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 (1) :كإلف مرتصض  سفض مدنادصض م إلدمؼ  قؽ اذم : ؼء ايه مدمادف مددكؽ عف يقكؿ مدماـ  ادممي 

   دلمكمرد املؿ نكزص. 

  دلممامالة عادؿ نقصصـ. 

  مم يض ن لفض  أقؿ مقدمض مديدماة. 

 مػف يالد ػا صن قػؽ مدمػادف دلدػكؽ عادصػض نش صلصض  فاء  ن قصؽ يالؿ مف صنـ دلمكمرد م ملؿ اادنكزص 
 كنكاصر م  لر ر  صض دلم ا ة مدمكمرد نك صه كإلك ا ، مدمادف مددكؽ ا له مف ك د مدذم م دادف مددكر

 اف دكف مدمػرض كمدطلػب  صف مدنكمزف يلؽ عل  مددكؽ قدر  ":اي ا عل  مدنش صلصض مد فاء  كنمرؼ مددصكدض
 ر ح إلامش دن قصؽ ارسض كمدمنيسسكف دلن ار صناح اف كدكف دلدمدر  عادصض ن لفض اصه مدمنماملكف صن  د
 .(2)  صر

 مػف عػاؿ  قػدر ننمنػ  مدنػف مددػكؽ نلػؾ اي ػا علػ  مدمادصػض م كرمؽ دػكؽ اػف  اد فػاء  صقسػد ك ادنػادف
 مد صايػاة ن لصػؿ ينػالا اػف دلن صػرمة مدمادصػض م كرمؽ ادػمار اػف مدػن ا ض دػرصمض  ن قصػؽ ندػمح مدمركيػض

 كمدقصمض مددكقصض مدقصمض  صف ن قصؽ مدنمادؿ اد  م مر اف ي اصض صؤدم  ما، مددكؽ اد  مدمنداقض كمدمملكماة
 ادمء مدشػر ض عػف مدمملكمػاة يظػاـ نم ػس م دػمار  اية اذم  فكءه مددكؽ كن كف، مدمادصض دلكرقض مد قصقصض
 كمدنػف دل فػاء  مدتػركرصض مدشػركط مػف م مكعػض كاػؽ كذدػؾ مددػكؽ اػف مدمندمكدػض مدمادصػض دػألكرمؽ مدمسػدر 

 :ننطلب ما صلف
 مددكؽ اف مدمنديلصف مينلؼ  صف نامض مياادض ك كد. 
 اػف ادكمن ػا مدمنػدمكؿ  ادشػر اة مدمنملقػض مدمادصػض كغصػر مدمادصػض مدسػ ص ض كمدمملكمػاة مد صايػاة نػكار 

 .مددكؽ
 كقػة كاػف مددػكؽ اػف مدمنمػاملصف  ااػض ادػ  ن لفػض ك أقػؿ درعض  أقس  مدمملكماة إلذه عف محاساح 

 .(3)كم د

                                  
 – اممػض ار ػاة ع ػاس  -مدملنقػ  مدملمػف مدػدكدف  ػكؿ م زمػض مدمادصػض كم قنسػادصض مددكدصػض كمد ك مػض مدمادمصػض -د  شاصشف دػلصمض(1) 

 مد زملر 
 191ص  2002 كرساة م كرمؽ مدمادصض مددمر مد اممصض مد دصد  دليشر محد يدرصض  –ع د مد فار  يفف  (2)
م لػض مد ا ػث - فاءن ػا راػ  كدػ ؿ مدمر صػض مدمادصػض م كرمؽ ادػكمؽ دكمقػ  مدمادصػض درمدػض م كرمؽ دػكؽ  فػاء  سػادح منطل ػاة مفنػاح 3 

 2010-2009/ 7مدمدد 



  

57 

 :خصااص سوق األوراق المالية ذات الكفا ة -2

 (1) :ننمن  م دكمؽ مدمادصض ذمة مد فاء   م مكعض مف مديسالص اإلم ا

  اد فػػاء  اػػف منيػػاذ قػػرمرمن ـ م دػػنلمارصض مدمنيكعػػض ممػػا صػػدام ـ صنسػػؼ مدمنمػػاملكف اػػف نلػػؾ مددػػكؽ 
 اد  مددمف ي ك نمظصـ لركن ـ.

  مدمملكماة منا ض دل مص  دكف ام ن لفض مما صؤدم اد  نمالؿ نكقمان ـ  شأف ادمء مدشر اة يالؿ
 مدفنرمة مدقادمض.

 م دمار عل   مفرده صرمدنأل عل  مدنلمر ام قدر  عدـ صميف مما مدمنماملصف مف   صر عدد ك كد 
 مددكؽ. نلؾ اف

 صك د اركؽ   صر   صف مدقصمض مددكقصض دألد ـ كمدقصمض مد قصقصض كيدر  ن قصؽ م ر اح م دنليالصض  . 

 اػإف م دػاس إلػذم كعلػ ، مدمادصػض مدمملكمػاة يظػـ  فػاء  علػ  مدمادصػض م كرمؽ دػكؽ  فػاء  كننكقػؼ
 (2):اف ننملؿ مدمياسر مف م مكعض اداس عل  ن ي  مملكماةاد   ص ناج مدمادصض م كرمؽ دكؽ ي اح

 مدذم مدماـ  احاساح صمرؼ ما كإلك مدمادف مددكؽ  ر ض ت ط اف كدكره مدمادف محعالف اظ ار 
 .مدمينلفض م دنلمار ارص  صف مدمفاتلض اف صم ف مدنيدمم ا مدمملكماة مف  ااف قدر صكار

 د ا. مد قصقض مدقصمض د داب مدمميصض دلمؤددض مدمادف مدمر ز نم س مدنف مدمادصض مدمملكماة نكار 

 المالي: السوق كفا ة مستويات -3

 مددػكقصض مدقصمػض مدمالقػض  ػصف ط صمػض مدمادصػض م كرمؽ ادػكمؽ  فػاء  اػف ادرم  ػا ص ػب مدنف م مكر مف 
 دذم، ايرل   ض مف م د ـ إلذه اف مدمدنلمر قرمر ن دد مدنف كمد صاياة مدمملكماة ك صف،   ض مف دلد ـ

 :مددكؽ اف مدندمكؿ م ؿ م د ـ ادمار نم س مدنف دلمملكماة مدلالث مدمدنكصاة يدنمرض اصما صلف

  :المستوى الضعيف 

مدمملكمػاة  اف مدسػص ض د ػذه صفنػرض كاقػا "دألدػمار ك مدمشػكملصض مد ر ػض يظرصػض" ػػ اصتػا كصدػم  
 علػ  نػؤلر مددػيصف(  اك م شػ ر اك م صػاـ اػف مدماتػف )دػكمء اػف  ػرة مدنػف  شػأف م  ػدمث مدنارصيصػض

                                  
 182مر   دا ؽ ص  –د مفناح سادح  (1)
 13 ، ص1998مد اممصض، محد يدرصض،  مددمر، "المالية اليندسة مدخل :والسندات األسيم تحميل"مد ياكم،  سادح م مد (2)
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 مدن صرمة اإف كدذدؾ، م دمار اف مدمدنق لصض  ادن صرمة مي ا دلني ؤ م دنفاد  صم ف ك ، مد ادف مدد ـ دمر
 صطلؽ إليا كمف، كمت ض ام عالقض  صي ا صك د ك  مد مض  مت ا عف مدنقلض م د ـ ادمار اف مدمننادصض
 صػكـ مػف مددػمر اػف مدن صػر اف  اعن ػار دألدػمار مدمشػكملصض  اد ر ػض مددػكؽ د فػاء  مدتػمصفض مدسص ض عل 

 (1)كم د. يمط عل  صدصر  ير  

  المستوى متوسط الكفا ة: 

، ادمار م د ـ اف اقط مددا قض مدن صرمة نم س   دألد ـ مد ادصض م دمار  أف مدفرض إلذم صقنتف 
  ػكؿ مدمملكمػاة نلػؾ علػ  نقػكـ مدنػف مدنكقمػاة اك دل م ػكر مدمنا ػض مدمملكمػاة  ااػض  ػذدؾ نم ػس  ػؿ

 مددكؽ د فاء  مدمنكدطض مدسص ض ظؿ كاف، كغصرإلا مدمادصض مدنقارصر، مدشر ض ظركؼ، م قنسادصض مدظركؼ
 مد دمصػض اػف تػمصفض م دػن ا ض ن ػكف  صػث نلؾ مدمملكماة مف صناح دما م د ـ ادمار ندن صب اف صنكق 
 مدل ظض كميذ) ادرؾ )مدمدنلمر اذم ايه غصر مدمملكماة نلؾ  شأف اكدصض يظر ك  ض عل  م صيض ن كف  ي ا

 ص قػؽ ادػكؼ، مدمملكمػاة نلػؾ ظػؿ اػف مددػ ـ دػمر علص ػا ص ػكف اف صي  ػف مدنػف مد قصقصػض مدقصمػض م كدػ 
 (2) مدمدنلمرصف.  يظرمله مقاريض غصر عادصض ار اح

 المستوى القوي: 

اف صم ػس مدمملكمػاة مدنارصيصػض كمد ادصػض كمدمدػنق لصض  يالدػه مػف مددػكؽ صدػنطص  مدػذم مدمدػنكل كإلػك
كعيػػدإلا اقػػط صمن ػػر مددػػكؽ ذم  فػػاء  عادصػػض. كنقنتػػف اف نم ػػس م دػػمار ، علػػ  م دػػمار مد ادصػػض دألدػػ ـ

 م م مكعض  مد ادصض  سفض  املض  ؿ مدمملكماة مدمامض كمدياسض ك ؿ ما صم ف ممرانه ك ادنادف   صم ف
مدنيدمـ مملكمػاة ندػمح د ػا  اد سػكؿ علػ  ار ػاح غصػر عادصػض  سػفض يظامصػض  نػ  كدػك مف مدمدنلمرصف 

 (3)مدنماف  ي ر  ااتؿ مدنشارم م دنلمار.

كد ػػف صنمنػػ  ، كصػػرل مد ا ػػث: اف محاسػػاح مدم ادػػ ف مد ػػااف دلمملكمػػاة إلػػك شػػرط  ـز غصػػر  ػػااف
 م يرل مدمرن طض   فاء  مددكؽ مي ا: دكؽ م كرمؽ مدمادصض   فاء  عادصض   د مف نكار عدد مف مدمكممؿ

  ك كد عدد  ااف مف مدشػر اة كمدمنمػاملصف  اددػكؽ   صػث   صك ػد نػألصر علػ  ادػمار م دػ ـ اػف
  اؿ ديكؿ اك يركج م د مدمنماملصف م  مددكؽ.

                                  
 12 ، ص"سابق مرجع"ياسر،  محده ع د ملي  (1)
 185مر   دا ؽ ص  –د مفناح سادح  (2)
 45مر   دا ؽ ص  –ص ص  مدقتا   (3)
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   عدـ ك كد قصكد عل  عملصاة مدشرمء كمد ص. 

 .ك كد مدنكل  ااف مف مدكعف م دنلمارم دلمنماملصف  اددكؽ 

 احتػػااض ادػػ  مػػدل سػػرممض م يظمػػض كمدقػػكميصف كنفمصػػؿ مدرقا ػػض مآليصػػض كمػػدل مدػػنيدمـ يظػػاـ مدنػػدمكؿ  
 محد نركيف ككدالؿ ن يكدك صا مدمملكماة مد دصلض اف مد كرسض.

د ف إلذه مدمكممؿ   نمي  مدقكؿ  أف محاساح مد ااف دلمملكماة كمد فاء  مدمادصض دألدكمؽ مدمادصض  ؿ  
اذ صػنـ نسػيصؼ  فػاء  ، مي ما مرا  دآلير اذ ص ق  محاساح إلػك مدمامػؿ م إلػـ كم   ػر دن دصػد إلػذه مد فػاء 

 مدمملكماة مدمنكار  اف مددكؽ.مددكؽ  صف مدمدنكصاة مدتمصؼ كش ه مدقكم كمدقكم مدنيادمن عل  يكعصض 
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 الثالث المبحث
 بيا اإللزام ودرجة المحاسبي اإلفصاح كفاية متطمبات

صمن ر محاساح منممان دلقكملـ مدمادصض  صث صمرض مددصاداة مدم اد صض مدنف من من ا ادمر  مدشر ض اػف 
اتػػػال عػػػف ، كتػػػض د ػػػذه مدقػػػكملـصمن ػػػر محاسػػػاح ن لػػػصال دألرقػػػاـ مح مادصػػػض مدممر ك  اعػػػدمد مدقػػػكملـ مدمادصػػػض،

ن ػػنـ ك  ،مدمملكمػػاة ذمة مدط صمػػض مدياسػػض كغصرإلػػا مػػف م  ػػدمث مدنػػف نػػؤلر علػػ  مدشػػر ض كقكملم ػػا مدمادصػػض
 (1)مدمماصصر مدم اد صض  ن دصد  دم ادي  دمنطل اة محاساح  ادقكملـ مدمادصض.

اد كرساة  د ادي  دمنطل اة كمف يا صض ايرل ن دد قكميصف دكؽ مدماؿ كقكمعد قصد م كرمؽ مدمادصض  
 (2)محاساح  يالؼ مدقكملـ مدمادصض ملؿ نقرصر م لس محدمر  كم  دمث مد كإلرصض مدطارلض.

كصال ظ اف مدمدؤكدصف اف  مض مدشر اة   صلنزمكف  ػ مض منطل ػاة محاسػاح امػا ينص ػض دػيقص  
دذدؾ صمرض مد ا ث منطل اة  مدكعف  منطل اة محاساح اك دنممد ايفاء  مض مد قالؽ عف مدمدنلمرصف.

 فاصػػػض محاسػػػػاح مدم ادػػػػ ف معنمػػػادمن علػػػػ  مػػػػا اكردنػػػه مدممػػػػاصصر مدم يصػػػػض كمد صلػػػاة كمد  ػػػػاة مدرقا صػػػػض مػػػػف 
  ذدؾ در ض محدزمـ   ذه مدمنطل اة كذدؾ مف يالؿ مديقاط مدنادصض:، نشرصماة  كؿ إلذه مدمنطل اة

 الدولية: المحاسبة معايير متطمبات:أوالً 
مػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض اػػف ن يػػف إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض د ػػا اػػف اعػػدمد ص مػػف دكر م

 صػػػث نقنتػػػف مدمػػػاد  مدلايصػػػض مػػػف يظػػػاـ كنملصمػػػاة محاسػػػاح دل  ػػػاة مدياتػػػمض ، كعػػػرض مدقػػػكملـ مدمادصػػػض
عػػف م لػػس حشػػرمؼ إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض "اف نمنمػػد ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض مدسػػادر  

كصنمصف عل   مص  مد  اة مدياتمض حشرمؼ كمرمق ػض مد صلػض اعػدمد ، (IASCمدمماصصر مدم اد صض مددكدصض )
  صايان ا كقكملم ا مدمادصض كاقان د ذه مدمماصصر".

( عػػرض 1كقػػد نيػػاكؿ مد ا ػػث محطػػار مدمػػاـ دمػػرض مد صايػػاة مدمادصػػض كممصػػار مدم ادػػ ض مدػػدكدف رقػػـ )
 ؿ مك ز  اعن ارإلا ننياكؿ محطار مدماـ دإلاساح مدم اد ف عف مد صاياة مدمادصض كذدػؾ مد صاياة مدمادصض  ش
 كاؽ مديقاط مآلنصض

                                  
مددمديف، مسطف ،   ث  ميكمف "مدل مرن ػاط مدشػفااصض كمحاسػاح  ادنقػارصر مدمادصػض ك ك مػض مدشػر اة " مقػدـ ادػ  مدمػؤنمر مدػدكدف  (1)

 19سف ض 4/12/2007)م يض مدم اد ض كمدمرم مض كمدن دصاة مدمماسر ( 
 20مددمديف، مسطف  مر   دا ؽ سف ض  (2)
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 اطار اعدمد كعرض مد صاياة مدمادصض كاؽ مماصصر مدم اد ض مددكدصض: .1

ص دد اطار "اعدمد كعرض مد صاياة مدمادصض" مدمفاإلصـ مدنف ص يػ  علص ػا اعػدمد كعػرض مد صايػاة مدمادصػض 
كقد نـ معنماد كيشر اطار اعػدمد كعػرض مد صايػاة مدمادصػض مػف ، مد رض مدماـ دلمدنيدمصف مديار صصف ذمة

، كقػػد ن يػػ  م لػػس ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض إلػػذم 1989عػػاـ  SASSق ػػؿ إلصلػػض ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض 
 (1). 2001عاـ محطار 

 طار اعدمد كعرض مد صاياة مدمادصض: مدنيدمك مد صاياة مدمادصض كم نصا ان ـ مف مدمملكماة كاؽ ا .2

صقدػػـ مدػػنيدمك مد صايػػاة مدمادصػػض ادػػ  مدفلػػاة مدنادصػػض: مدمدػػنلمركف كمدمكظفػػكف كمدمقرتػػكف كمدػػدمليكف 
كمدمػكردكف كمد  ػاة مد  كمصػض كمد م ػكر. ك دػب اطػار اعػػدمد كعػرض مد صايػاة مدمادصػض اإيػه دػف صػنـ نل صػػض 

ؾ اإف اطػار اعػدمد كعػرض مد صايػاة مدمادصػض صمن ػر اف نقػدصـ كم  ذد ، ؿ  ا اة مدمدنيدمصف اك ارتال ا
كإلػذم مػا ص ػرر  ،مملكماة حرتاء  ا اة مدمدنلمرصف دكؼ صرتف ممظػـ  ا ػاة مدمدػنيدمصف مآليػرصف

 (2)عل  اي ا مك  ه دلمدنلمرصف.  SRFSكسؼ مدمماصصر 

 عرض مد صاياة مدمادصض: :ممصار مدم اد ض مددكدف م كؿ  .3

مد صاياة مدمادصض اد   صاف اداس عرض مد صاياة مدمادصض ذمة مد رض مدماـ كذدؾ ص دؼ ممصار عرض 
 دتماف ام ايصض مدمقاريض م :

 .مد صاياة مدمادصض مدياسض  ادشر ض دلفنرمة مددا قض 

 .كمد صاياة مدمادصض دلشر اة م يرل 

دمػرض مد صايػاة  كمف ا ؿ ن قصؽ إلذم مد دؼ ص دد ممصار عرض مد صايػاة مدمادصػض م عن ػارمة مدمامػض
مدمادصػػض ذمة مد ػػرض مدمػػاـ مدممػػػد  كاقػػان دممػػاصصر مدم ادػػػ ض مددكدصػػض، كصقػػدـ اصتػػػا ان د ص ل ػػا كمد ػػد م ديػػػ  
دم كياة مد صاياة مدمادصض مدمطلك ض مدنف نل ف م نصا اة مدمدنيدمصف مدػذصف إلػـ اػف كتػ    صم ػي ـ طلػب 

 (3)ة مدم دد . نقارصر مسممض يسصسان دنل صض م نصا ان ـ مف مدمملكما

 مدم مكعض مد املض مف مد صاياة مدمادصض: .4

                                  
 67سف ض  -2009مدط مض م كد   –دمر مدرتا دليشر  -دمماصصر مدم اد صض مددكدصضمكدكعض م -مدقاتف  دصف. مدرصشايف دمصر (1)
  71مر   دا ؽ  -مكدكعض مدمماصصر مدم اد صض مددكدصض -مدقاتف  دصف. مدرصشايف دمصر (2)
 95مر   دا ؽ  -مكدكعض مدمماصصر مدم اد صض مددكدصض -مدقاتف  دصف. مدرصشايف دمصر (3)
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قالمػػض  -قالمػػض مدػػديؿ مدشػػامؿ –ننملػػؿ مدم مكعػػض مد املػػض مػػف مد صايػػاة مدمادصػػض  قالمػػض مدمر ػػز مدمػػادف 
محصتػػا اة كمحاسػػا اة مدمنممػػض دل صايػػاة  –قالمػػض مدن صػػرمة اػػف  قػػكؽ مدمدػػاإلمصف  –مدنػػداقاة مديقدصػػض 

قالمػض مدمر ػز مدمػادف اػف  دمصػض اقػدـ انػر  مقاريػض ممركتػض عيػدما نط ػؽ مدشػر ض دصادػض اتااض اد  ،مدمادصض
 م اد صض  ألر ر مف اك اعاد  عرض  يد ممصف  ألر ر مف اك عيد اعاد  نسيصؼ  يكد مدمصزميصض.

امػػػا مدمملكمػػػاة محتػػػااصض مدنػػػف صشػػػ   علص ػػػا ممصػػػار مدم ادػػػ ض مدػػػدكدف م كؿ اننملػػػؿ  قصػػػاـ مدشػػػر ض 
 :مادصض ننتمف  مرم مض

 مدنف ن دد م دمء مدمادف دلشر ض. مدمكممؿ مدرلصدصض 

 .دمر  مدمياطر  مسادر نمكصؿ مدشر ض كم 

 (1).مكمرد مدشر ض مدنف دـ صمنرؼ اص ا اف قالمض مدمر ز مدمادف كاؽ مماصصر مدم اد ض مددكدصض 

صايػػػػاة مدقصمػػػػض كنقػػػػكـ عػػػػد  شػػػػر اة اصتػػػػان  إسػػػػدمر  صايػػػػاة مادصػػػػض اتػػػػااصض ننتػػػػمف نقػػػػارصر مد صلػػػػض ك 
 مدمتااض، ياسض  اديد ض دلسياعاة مدنف نمد اص ا مدمكممؿ مد صلصض مؤلر .

 م عن ارمة مدمامض مدمدنيدمض  أداس حعدمد مد صاياة مدمادصض:  .5

 إلياؾ عدد مف م عن ارمة مدمامض مدمدنيدمض  أداس حعدمد مد صاياة مدمادصض مي ا:

 مددكدصػض  صػث صػنـ ن قصػؽ مدمػرض مدمػادؿ  ا منلػاؿ  مدمرض مدمػادؿ كم منلػاؿ دممػاصصر مدم ادػ ض
 مف  ااض مديكم ف مد كإلرصض دمماصصر مدم اد ض مددكدصض مدماللمض.

 .م دنمرمرصض 

 .اداس م دن قاؽ 

 . م إلمصض مديد صض كمدن مص 

 .مدمقاسض 

 .ن رمر مدنقارصر مدمادصض 

 مدمملكماة مدمقاريض 

                                  
 97مر   دا ؽ  -مكدكعض مدمماصصر مدم اد صض مددكدصض -ايف دمصرمدقاتف  دصف. مدرصش (1)
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 ل اة مدمرض 

  مدمدض كعرض مد صاياة مدمادصض:عالقض مماصصر مدم اد ض مددكدصض  .6

مف مدمفنرض اف صي ـ عف نط صؽ مماصصر مدم اد ض مددكدصض م  محاسػا اة محتػااصض عيػد مدتػركر  
كمدشر ض مدنف نمد  صايان ا مدمادصض عل  اداس مماصصر مدم اد ض مددكدصػض ،  صاياة مادصض ن قؽ مدمرض مدمادؿ

ملػؿ إلػذم م منلػاؿ دممػاصصر مدم ادػ ض مددكدصػض، ك   ص ب اف نفسح  كتكح ك سرم ض اػف محصتػا اة عػف
ص ػػكز كسػػؼ مد صايػػاة علػػ  اي ػػا ميدػػ مض مػػ  ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػض ا  اذم  ايػػة ميدػػ مض مػػ   ػػؿ 

 (1)منطل اة مماصصر مدم اد ض مددكدصض 

  صضمحاسػاح اػف مدمال ظػاة اك مدمػكمد مدنكتػص نمن ػر كمػف مد ػدصر  ادػذ ر ايػه مدممػاصصر مددكدصػض  
 (2) مدمادصض. مدقكملـ اف مياد ض غصر اك ياطلض م اد صض دمماد اة نس صح

 مػف ممصػار اػف كرد  منطلػب م دنػزمـ اف ادػ  محدمر  اص ػا ننكسػؿ عيػدما  ػدم مديػادر  مد ػا ة اػف 
 تػركرم امػر إلػك مدمنطلػب   ػذم م دنػزمـ عػدـ افك  ،متػلؿ عػرض اد  صؤدل قد مددكدصض مماصصر مدم اد ض

 .مدمنطلب إلذم عف نيرج اف اللميشأ ، مدمادؿ مدمرضدصن قؽ 

 (3) :صلف عما علص ا محاساح ص ب ممصف ممصار مف مطلب عف مدميشأ  عيدما نيرج

 كادمؤإلػا  دلمشػركع مدمػادف مدمر ػز عػادؿ  شػ ؿ نمػرض مدمادصػض مدقػكملـ اف ادػ  نكسػلة محدمر  اف
 .مديقدصض نداقان اك  مدمادف

 عػف منطل ػاة ير ػة اي ػا عدم اصما، مدماللمض مدنفدصرمةك  دلمماصصر مديكم ف مف  ااض ممنللة اي ا 
 .عادؿ عرض ن قصؽ ا ؿ مف ممصف  يد

 ذدػؾ مدمماد ػض  اػف  مػا مديػركج إلػذم ط صمػضك  مدمشػركع عػف يػرج مدػذم مدنفدػصر اك مدممصػار عيػكمف
 قػد ننمػارضك  متػللض مدمماد ػض إلػذه ص مػؿ مدػذم مددػ بك  ،مدنفدػصر اك مدممصػار ذدػؾ صنطل  ػا مدنػف
 .نـ ن يص ا مدنف مدمماد ضك  مدظركؼ ظؿ اف مدمن يا  مدمماد ضك  محطار اف مدمادصض مد صاياة إلذه

                                  
 99مر   دا ؽ سف ض  –مكدكعض مماصصر مدم اد صض مددكدصض  –د مدقاتف  دصف  (1)
نر مػض  ممصػض  ShscrD SRFS 2008 ناب كددصػؿ مدممػاصصر مددكدصػض حعػدمد مدنقػارصر مدمادصػض ماغيكس مكرصؿ &  رمإلاـ  صه إلكدة، (2)

 13مدمر ف دلم اد صف مدقايكيصصف )م ردف( سف ض مدم م  
 14مر   دا ؽ سف ض  ShscrD SRFS ناب كددصؿ مدمماصصر مددكدصض حعدمد مدنقارصر مدمادصض  (3)
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 دػصنـ  مدمادصػض مدنػف  ػاف مد صايػاة اػف  يػد علػ   ػؿ مديػركج د ػذم مدمػادف م لػر ممركتػض اقػر  د ػؿ
 دلمنطل اة.  ممنلا  عي ا مح الغ

مددكدصػػض ص ػػب اف ن ػػكف ا لػػر ن دصػػدم اك نيسصسػػان دطرصقػػض كاػػف رام مد ا ػػث: اف ممػػاصصر مدم ادػػ ض 
عػػػرض مد صايػػػاة مدمادصػػػض، اذ ا ػػػدة علػػػ  ن قػػػؽ مدمػػػرض مدمػػػادؿ ككتػػػمة يطكطػػػان عامػػػض كمريػػػض حعػػػدمد 
مد صاياة مدمادصض ذمة مد رض مدماـ  ن  اي ا دم ة  اديركج عػف منطل ػاة ممػاصصر مدم ادػ ض مددكدصػض مػف 

إلـ اػػػف نػػػرؾ م ػػػاؿ كمدػػػ  دلنفدػػػصر كم  ن ػػػاد اػػػف ن دصػػػد منطل ػػػاة ممػػػا دػػػا، ا ػػػؿ ن قصػػػؽ مدمػػػرض مدمػػػادؿ
كإلػذم مػا ، كم ػا ن كمدػمان اػف ن دصػد مدمػرض مدمػادؿ مػف مدمػرض غصػر مدمػادؿ، محاساح كاؽ إلذه مدمماصصر

 صنطلب تركر  نكمار م يصض عادصض عيد اعدمد مدقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدر ض اف مددكؽ مدمادصض.

 السورية: المالية واألسواق األوراق ةىيا متطمبات ثانيًا:
امػػا  19/6/2005/ نػارصخ 20نأددػة إلصلػض م دػكمؽ كم كرمؽ مدمادصػض مددػػكرصض  مك ػب مدقػايكف رقػـ /

 .1/6/2006/ نارصخ 55قايكف دكؽ م كرمؽ مدمادصض اقد نأدس  مك ب مدمردكـ مدنشرصمف رقـ /

م يظمػػػض كمدقػػػكميصف مدنػػػف نميػػػ   احاسػػػاح كقػػػد اسػػػدرة إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مدمدصػػػد مػػػف 
شرمؼ كرقا ض  دءُم  يظاـ محاساح كمدذم صنتمف يظاـ كنملصماة محاساح  مدم اد ف  منطل اة كنيظصـ كم 

شرمؼ مد صلض مدسادر  مك ب مدقرمر / .  ما سدر 28/8/2008/ نارصخ 3943دل  اة مدياتمض درقا ض كم 
مد  ػػػاة مدياتػػػمض درقا ػػػض إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض  اصتػػػان " يظػػػاـ معنمػػػاد مفنشػػػف مد دػػػا اة دػػػدل

" يظػػػػاـ  21/6/2008نػػػػارصخ  31 مػػػػا سػػػػدر مدقػػػػرمر  28/8/2008نػػػػارصخ  3944 ػػػػادقرمر رقػػػػـ  مددػػػػكرصض
مدمماردػػػػػػاة مددػػػػػػلصمض حدمر  مدشػػػػػػر اة قكمعػػػػػػد  ك مػػػػػػض مدشػػػػػػر اة مدمدػػػػػػاإلمض" كمدػػػػػػذم صمن ػػػػػػر ادزممصػػػػػػا مػػػػػػف 

" يظاـ مدن قصؽ اف مدميادفػاة كمد رممػاة  8/12/2009نارصخ  119كايصرم سدر مدقرمر رقـ  1/1/2009
 مدمنرن ض علص ا.

 مػػا  ػػاءة اػػف يظػػاـ كنملصمػػاة محاسػػاح دل  ػػاة  كصنيػػاكؿ مد ا ػػث منطل ػػاة محاسػػاح مدم ادػػ ف
شػػرمؼ مد صلػػض رقػػـ / اذ معنمػػد إلػػذم مديظػػاـ علػػ  ممػػاصصر ، 28/8/2008/ نػػارصخ 3943مدياتػػمض درقا ػػض كم 

مػػف ا ػػؿ اعػػدمد مدقػػكملـ مدمادصػػض د مصػػ  ، مدسػػادر  عػػف م لػػس ممػػاصصر مدم ادػػ ض مددكدصػػضمدم ادػػ ض مددكدصػػض 
مد  اة مدياتمض درقا ض مد صلض  ما معنمد مماصصر مدندقصؽ مددكدصض د اصاة ندقصؽ  صايػاة ك دػا اة مد  ػاة 
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د صلػػض عػػف مدياتػػمض درقا ػػض مد صلػػض كصمن ػػر  مصػػ  اعتػػاء م لػػس محدمر  مدػػلكدصف مدػػؤكدصض قايكيصػػض امػػاـ م
  (1)تماف م دنزمـ   ذم مديظاـ. 

 كقد نـ نياكؿ منطل اة إلصلض مدكرمؽ كم دكمؽ مدمادصض  مك ب مديقاط مدنادصض:

 سياسة اإلفصاح: .1

، صنمػػػصف علػػػ   ػػػؿ شػػػر ض مسػػػدر  دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض اف نتػػػ  كنلنػػػـز  دصادػػػض م نك ػػػض دإلاسػػػاح -أ 
ميادػػ ض دالدنػػزمـ مػػ   مصػػ  منطل ػػاة محاسػػاح كاقػػان د ػػذم نشػػنمؿ علػػ  معنمػػاد ا ػػرمءمة كنملصمػػاة كادصػػاة 

 مديظاـ.

ن دصػد من ػدلصف ، صنمصف عل   ؿ شر ض مسدر  دػألكرمؽ مدمادصػض اػف اطػار دصادػن ا دإلاسػاح -ب 
صنكدػكف نقػدصـ مدمملكمػاة ادػ  مد صلػض كمددػكؽ كمدمدػنلمرصف ككدػالؿ محعػالـ. كص ػب ، ردمصصف  ادـ مدشػر ض

  صلض  أدماء إلؤ ء م شياص.عل   ؿ شر ض ا الغ مد

 اإلفصاح عن النتااج األولية لمسنة المالية:.2

يػػص يظػػاـ كنملصمػػاة محاسػػاح دل  ػػاة مدياتػػمض حشػػرمؼ إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض 
  أيه:

صنمصف عل  مدشر ض مدمسدر  يشر ينالا اعماد ا م كدصض  مد قصاـ مفنش  دا ان ا  إ رمء عملصض  -أ 
كذدؾ يالؿ يمدض كار مصف صكمان مف مين اء دين ا مدمادصػض   ػد اقسػ  كنزكصػد مد صلػض ،  مض م كدصض د امدمرم

  يدخ عي ا.

 ص ب اف ننتمف مدينالا م كدصض ما صلف: -ب 

 .سااف محصرمدمة 

 . سااف مدر ح مدمنكق 

 .ميسص ترص ض مدديؿ عل  م ر اح مدمنكقمض 

 .قكؽ م قلصض اف م ر اح  

                                  
شػرمؼ إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض مددػكرصض  (1)  2006رلادػض م لػس مدػكزرمء –يظاـ كنملصماة محاساح دل  اة مدياتػمض درقا ػض كم 

 2ـسف ض رق
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  مدمالد دمداإلمف مدشر ض  مد مقنطاع ميسص مدترص ض ك قكؽ م قلصض.سااف مدر ح 

 .ارقاـ مقاريض دل يكد مدكمرد  اعاله م  مدديض مدمادصض مددا قض 

 .يالسض عف اعماؿ مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدمين صض 

 اإلفصاح عن النتااج النيااية لمسنة المالية:.3

كنزكصػد مد صلػض  ػادنقرصر مددػيكم دلشػر ض يػالؿ مػد  ص ب عل  م لس ادمر  مدشر ض مدمسػدر  اعػدمد  
 كمدذم ص ب اف صنتمف ما صلف: ،   نزصد عل  لاللض اش ر مف مين اء دين ا مدمادصض

  لمض رلصس م لس محدمر . -ا 

 نقرصر م لس محدمر  كمدذم ص ب اف صنتمف ما صلف: -ب 

 مدرادػػػػمادف كعػػػػدد ك  ػػػػـ م دػػػػنلمار ، كسػػػػؼ  يشػػػػطض مدشػػػػر ض مدرلصدػػػػصض كاما ي ػػػػا مد  رماصػػػػض
 مدمكظفصف اف  ؿ مي ا.

 .كسؼ دلشر اة مدنا مض كط صمض عمل ا كم ا ة يشاط ا كينالا اعماد ا 

  صاف  أدماء اعتاء م لس محدمر  كادماء كرنب اشياص محدمر  مدملصا ذكم مددلطض مدنيفصذصض 
 كي ذ  نمرصفصض عف  ؿ مي ـ.

  مدشػر ض كعػدد م دػ ـ مدمملك ػض د ػؿ مػي ـ صاف  أدماء   ار ماد ف م د ـ مدمسدر  مف ق ؿ ،
 % اأ لر مقاريض م  مدديض مددا قض. 5اذم  اية إلذه مدمل صض نشّ ؿ ما يد نه 

 مدكت  مدنياادف دلشر ض تمف قطاع يشاط ا كادكمق ا مدرلصدصض ك سن ا مف مددكؽ مدم لف ،
 ك ذدؾ  سن ا مف م دكمؽ مديار صض اف ام ف.

  م ػػددصف ك/اك عمػػالء رلصدػػصصف )م لصػػان كيار صػػان( اػػف  ػػاؿ  ػػكف در ػػض م عنمػػاد علػػ  مػػكردصف
 % اأ لر مف ا مادف مدمشنرصاة ك/اك مدم صماة اك محصرمدمة عل  مدنكمدف. 10ذدؾ صشّ ؿ 

  كسػػػػؼ  م  ماصػػػػض   كمصػػػػض اك ممنصػػػػازمة ننمنػػػػ    ػػػػا مدشػػػػر ض اك ام مػػػػف مين ان ػػػػا  مك ػػػػب
ككسػػػؼ  م ، ر  مدنػػػف صدػػػرم علص ػػػا ذدػػػؾمدقػػػكميصف كم يظمػػػض اك غصرإلػػػا مػػػ  محشػػػار  ادػػػ  مدفنػػػ

ـّ مد سكؿ علص ا مف ق ؿ مدشر ض.   رمءمة مينرمع اك  قكؽ ممنصاز ن
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 دػػه الػػر مػػادم علػػ  ، مليػػص  م قػػرمر سػػادر عػػف مد  كمػػض اك مدميظمػػاة مددكدصػػض اك غصرإلػػا
 عمؿ مدشر ض اك مين ان ا اك قدرن ا مدنياادصض.

 كدصض.محاساح عف نط صؽ مدشر ض دمماصصر مد كد  مدد 

 .مد ص ؿ مدنيظصمف دلشر ض مدمسدر  كعدد مكظفص ا كالان ـ كمؤإلالن ـ ك رمما نأإلصل ـ كندرص  ـ 

 .كسؼ دلمياطر مدنف نكم   ا مدشر ض 

 ككسػػؼ دأل ػػدمث مد امػػض مدنػػف مػػرة علػػ  ، محي ػػازمة مدنػػف  ققن ػػا مدشػػر ض مدعمػػض  ا رقػػاـ
 مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض.

  ط صمػػض غصػػر من ػػرر   ػػدلة يػػالؿ مددػػيض مدمادصػػض ك  نػػديؿ تػػمف م لػػر مدمػػادف دمملصػػاة ذمة
 مديشاط مدرلصدف دلشر ض.

  مددلدػػػػلض مدزميصػػػػض دألر ػػػػاح كمديدػػػػالر مدم ققػػػػض كم ر ػػػػاح مدمكزعػػػػض كسػػػػااف  قػػػػكؽ مدمدػػػػاإلمصف
كذدؾ دمد    نقؿ عف يمس ديكمة اك ميذ ، كادمار م كرمؽ مدمادصض مدمسدر  مف ق ؿ مدشر ض

 ا اقؿ كنملصل ا  صايصان ما ام ف ذدؾ.نأدصس مدشر ض اص م

 .ن لصؿ مدمر ز مدمادف دلشر ض كينالا اعماد ا يالؿ مدديض مدمادصض 

  كمديطض مدمدنق لصض ، مدنطكرمة مدمدنق لصض مدمامض  ما اف ذدؾ ام نكدماة اك مشركعاة  دصد
 دلشر ض دديض قادمض عل  م قؿ كنكقماة م لس محدمر  دينالا اعماؿ مدشر ض.

 كمقػدمر ام انمػاب عػف يػدماة ايػرل نلقاإلػا ، ر انماب مدندقصؽ دلشػر ض كمدشػر اة مدنا مػضمقدم
 مدمفنش ك/اك مدن قض ده.

  صاف  مدد م كرمؽ مدمادصض مدمسدر  مػف ق ػؿ مدشػر ض كمدمملك ػض مػف ق ػؿ ام مػف م طػرمؼ ذكم 
  ؿ ذدؾ مقاريض م  مدديض مددا قض.، مدمالقض

     ا  ؿ مف رلصس كاعتاء م لس محدمر  كاشياص محدمر  مدملصا مدمزمصا كمدم ااةة مدنف صنمن
 مػا اػف ذدػؾ  مصػ  مدم ػادي مدنػف  سػؿ علص ػا  ػؿ ، ذكم مددلطض مدنيفصذصض يالؿ مددػيض مدمادصػض

كمدم ػادي مدنػػف دامػػة د ػؿ مػػي ـ  يفقػػاة دػػفر ، مػي ـ  ػػأ كر كانمػػاب كركمنػب كم ااػػةة كغصرإلػػا
 كمينقاؿ دميؿ دكرصض كيار  ا.
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  رعاة كمدميح مدنف دامن ا مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض. صاف  ادن 

  صػػاف  ػػادمقكد كمدمشػػارص  كم رن اطػػاة مدنػػف عقػػدن ا مدشػػر ض مدمسػػدر  مػػ  مدشػػر اة مدنا مػػض اك 
مدشقصقض اك مد لصفض اك رلصس م لس محدمر  اك اعتاء مدم لس اك مدمدصر مدماـ اك ام مكظؼ 

 اف مدشر ض اك اقار  ـ.

مدديكصض دلشر ض مدققض مف مفنشف  دا ان ا مقاريض مػ  مددػيض مددػا قض كمدنػف نشػمؿ  مد صاياة مدمادصض -ج 
مدمصزميصػػض مدمامػػض ك دػػاب م ر ػػاح كمديدػػالر )قالمػػض مدػػديؿ( كقالمػػض مدنػػداؽ مديقػػدم ك صػػاف  مػػا صلػػف:

 محصتا اة  كؿ مد صاياة مدمادصض.ك  مدن صرمة اف  قكؽ مدمداإلمصف

 صايػػاة مدمادصػػض مددػػيكصض دلشػػر ض كمدمنتػػمف  ػػأف ا ػػرمءمة نقرصػػر مفنشػػف  دػػا اة مدشػػر ض  ػػكؿ مد -د 
 مدندقصؽ قد نمة كاقان دمماصصر مدندقصؽ مدممنمد   مك ب إلذم مديظاـ.

 محقرمرمة مدنادصض مف م لس ادمر  مدشر ض مدمسدر : -ق 

 .اقرمر  مدـ ك كد ام امكر  كإلرصض قد نؤلر عل  مدنمرمرصض مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض 

 مدؤكدصنه عف اعدمد مد صاياة مدمادصض كنكاصر يظاـ رقا ض اماؿ اف مدشر ض. اقرمر  

  اقػػرمر  سػػ ض كدقػػض كم نمػػاؿ مدمملكمػػاة كمد صايػػاة مدػػكمرد  اػػف مدنقرصػػر مكقػػ  مػػف رلػػصس م لػػس
 محدمر  كمدمدصر مدماـ كمدمدصر مدمادف دلشر ض.

 تقرير مفتشي الحسابات: .4

مدمراػؽ مػ  مدينػالا مدي الصػض دلدػيض ، ة مدشػر ض مدمسػدر صنمصف اف صنتمف نقرصر مفنشػف  دػا ا -أ 
،  احتااض دلرام اف مرم مض مد صايػاة كمدمملكمػاة مدػكمرد  اػف مدقػكملـ مدمادصػض كنقرصػر م لػس محدمر ، مدمادصض

 مدنأ صدمة مدنادصض: 

 .نأ صد مدؤكدصض م لس ادمر  مدشر ض مدمسدر  عف اعدمد مد صاياة مدمادصض 

  مدشر ض مدمسدر   إعدمد مدقكملـ مدمادصض ط قان دمماصصر مدم اد ض مددكدصض.نأ صد مدنزمـ 

  نأ صػػػد مدنػػػزمـ مدشػػػػر ض  منطل ػػػاة كا  ػػػػاـ إلػػػذم مديظػػػػاـ ك ااػػػض مدنملصمػػػػاة كمدقػػػرمرمة كمدنمػػػػدصالة
ك ػذدؾ نأ صػد مدنػزمـ مدشػر ض  ا   ػاـ كمدمنطل ػاة مدػكمرد  اػف ، مدمرن طض  ه مدسادر  عف مد صلض

 قايكف مدشر اة.
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  ذ ر اصض ن فظاة عل  مد دا اة م  نكتصح الر إلذه مدن فظاة عل  م رقاـ مدػكمرد   ػادقكملـ
 مدمادصض دلشر ض.

محشػػار  ادػػ  اصػػض ، ص ػػب اف صنتػػمف نقرصػػر مفنشػػف مد دػػا اة   ػػزء مػػف ا ػػرمءمة مدمرم مػػض -ب 
 امكر ذمة اإلمصض ملؿ:

 دشر ض.مدل ماللمض كااعلصض ايظمض مدرقا ض مددميلصض مدمممكؿ   ا  ا 

 كصػػنـ ذدػػؾ  شػػ ؿ مدػػنقؿ عمػػا ا ػػدمه ، مػػدل مقػػدر  مدشػػر ض علػػ  م دػػنمرمر اػػف مزمكدػػض اعماد ػػا
 م لس محدمر .

  مػػدل مدنػػزمـ مدشػػر ض  كتػػ  م يظمػػض مددميلصػػض   مصػػ  ايكمع ػػا كمػػدل ماللمن ػػا دكتػػ  مدشػػر ض
 كمدل م دنزمـ  نط صق ا.

م نشػػفض اك مدمشػػ كؾ اص ػػا دم لػػس علػػ  مفنشػػف  دػػا اة مدشػػر ض مح ػػالغ عػػف مدميادفػػاة مد -ج 
 محدمر  كاف  ادض  كف مدميادفض  دصمض صنمصف نزكصد مد صلض  يديض مف مدنقرصر مدممد دذدؾ.

ص ػػب اف صشػػار اػػف نقرصػػر مفنشػػف مد دػػا اة ادػػ  نػػارصخ مدنقرصػػر كمدػػـ م نػػب مدنػػدقصؽ كنكقصػػ   -د 
 كمد صاياة مدمادصض مدنف شملن ا مدمرم مض.، مدمفنش

مفػػنش  دػػا اة مدشػػر ض اك ا ػػدل راصػػان مما دػػان اك ممنيػػ  عػػف ا ػػدمء مدػػرام اػػف نقرصػػره  اذم ن فػػظ ىااا 
املصػػػه اف ص ػػػّصف ادػػػ اب ذدػػػؾ  كتػػػكح كاف ص ػػػّصف الػػػار إلػػػذه م دػػػ اب علػػػ  ،  ػػػكؿ مد صايػػػاة مدمادصػػػض مددػػػيكصض

عػػالـ مد صلػػض  ػػذدؾ قرصػػر مفػػنش كعلػػ  مدشػػر ض مدمميصػػض نزكصػػد مد صلػػض يطصػػان  راص ػػا  ػػكؿ ن، مد صايػػاة مدمادصػػض كم 
 مد دا اة مدمشار ادصه يالؿ اد كعصف مف نارصخ مدنالم ا دذدؾ مدنقرصر.

 

 

 اإليضاحات المستقمة المرفقة مع النتااج النيااية لمسنة المالية:.5

دمر  مدشر ض  -ا ص ب اف نراؽ مدينالا مدي الصض دلديض مدمادصض  إصتا اة مدنقلض دإلاساح عف نيظصـ كم 
 دنزمـ  ا   اـ مدمنملقض  ممارداة محدمر  مددلصمض دلشر اة. ما اف ذدؾ  صاف مدل م 
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اصتػػا ان مدػػنقالن دإلاسػػاح عػػف مدنمػػامالة ، صنمػػصف اف ننتػػمف مدينػػالا مدي الصػػض دلدػػيض مدمادصػػض -ب 
مػػ  م طػػرمؼ ذكم مدمالقػػض   ػػض مديظػػر عػػف ك ػػكد اك عػػدـ ك ػػكد ارسػػد  د ػػذه مدمملصػػاة اػػف ي اصػػض مددػػيض 

 ن ة إلذم محصتاح  مص  مدمملكماة مآلنصض:مدمادصض. كص ب اف صفسح 

 .مدنمرصؼ  ادطرؼ ذم مدمالقض كط صمض مدمالقض ممه 

 .يكع مدنمامالة مدنف نمة  صف مدشر ض مدمسدر  كذكم مدمالقض يالؿ مدفنر  مدمادصض 

 .قصمض مدنمامالة مدنف نمة  صف مدشر ض مدمسدر  كذكم مدمالقض يالؿ مدفنر  مدمادصض 

  اف ي اصض مدفنر  مدمادصض.ارسد  ذكم مدمالقض 

اصتػػػػا ان مدػػػنقالن دإلاسػػػػاح  ػػػػكؿ   ػػػػـ ، صنمػػػصف اف ننتػػػػمف مدينػػػػالا مدي الصػػػض دلدػػػػيض مدمادصػػػػض -ج 
 م مكمؿ مدمدن قض دلمداإلمصف.

 نشر النتااج النيااية لمسنة المالية: .6

كاػػكر صنمػصف علػ  مدشػر ض مدمسػػدر  يشػر مد صايػاة مددػػيكصض  مػد اقرمرإلػا مػف ق ػػؿ م لػس ادمرن ػا  -أ 
كذدؾ ق ػؿ نكزصم ػا علػ  مدمدػاإلمصف علػ  اف صنتػمف مديشػر اصتػان ، سدكر نقرصر مفنشف مد دا اة علص ا

كذدؾ يالؿ انػر    نن ػاكز لاللػض ، يالسض كماصض عف نقرصر م لس محدمر  كنقرصر مفنشف  دا اة مدشر ض
 ش كر مف مين اء دين ا مدمادصض.

 مػػػا صنمػػػصف علػػػ  مدشػػػر ض ، صػػػكمصنصف علػػػ  م قػػػؿ صػػػنـ يشػػػر مد صايػػػاة مددػػػيكصض اػػػف سػػػ صفنصف -ب 
مدمسدر  كت  نقرصرإلا مدديكم كمد دا اة كمدقكملـ مدمادصض كمدمملكماة مدنكتص صض كمدن لصالة مدمرن طض   ا 

 عل  مكق  مدشر ض اف ش  ض محينرية اف ك د.

ر اة مدنا مػض د ػا صنمصف عل  مدشر ض مدمسدر  اف نملف اف  صايان ا مدمادصض كنلػؾ مدمنملقػض  ادشػ -ج 
كاف ن ػػدد مدميػػكمف مدػػذم نردػػؿ طل ػػاة مدمدػػاإلمصف ادصػػه د ػػذم ، منا ػػض  اد امػػؿ د ػػؿ مدػػاإلـ  يػػاء علػػ  طل ػػه

 مد رض.

 تعديل السنة المالية: .7

اعػدمد مد صايػاة مدمادصػض مدم صيػض اديػاه ، ص ب علػ  مدشػر ض مدمسػدر  مدنػف نقػكـ  ن صصػر دػين ا مدمادصػض 
كيشرإلا ، دصض مدنف نمند مف ي اصض مدديض مدمادصض مددا قض ك دمصض مدديض مدمادصض مد دصد كمدنف ن طف مدفنر  م ينقا
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علػػ  اف ن ػػكف إلػػذه ، ( صكمػػان مػػف ي اصػػض مدفنػػر  م ينقادصػػض45كنزكصػػد مد صلػػض   ػػا مػػف يػػالؿ انػػر    نن ػػاكز )
 مد صاياة مدمادصض مدققض مف مفنشف  دا اة مدشر ض:

 .مدمصزميصض مدمامض 

  كمديدالر )قالمض مدديؿ( يالؿ مدفنر  م ينقادصض. داب م ر اح 

 .قالمض مدنداؽ مديقدم 

 .صاف مدن صرمة اف  قكؽ مدمداإلمصف  

 .محصتا اة  كؿ مد صاياة مدمادصض 

 .نقرصر مفنشف مد دا اة دلفنر  م ينقادصض 

 اإلفصاح عن النتااج نصف السنوية وربع السنوية:.8

اعػػػدمد كنزكصػػػد مد صلػػػض  نقرصػػػر يسػػػؼ دػػػيكم مقػػػارف  ص ػػػب علػػػ  م لػػػس ادمر  مدشػػػر ض مدمسػػػدر  -أ  
 كيشر إلذم مدنقرصر يالؿ انر    نن اكز ش رمن مف نارصخ مين اء نلؾ مدفنر .

 ص ب اف صنتمف مدنقرصر مدمشار ادصه اف مدفقر  )ا( مف إلذه مدماد  ما صلف: -ب 

محصتػػػػا اة ك  ديقػػػػدمقالمػػػػض مدنػػػػداؽ مك  مدمصزميصػػػػض مدمامػػػػض ك دػػػػاب م ر ػػػػاح كمديدػػػػالر )قالمػػػػض مدػػػػديؿ(
نقرصػػر مفػػنش  دػػا اة مدشػػر ض كمدػػذم صنتػػمف ايػػه قػػاـ  ػػإ رمء مرم مػػض دلقصػػكد كمد صايػػاة مدمادصػػض ك  مدتػػركرصض

كمليػػص مػػك ز عػػف ينػػالا اعمػػاؿ مدشػػر ض يػػالؿ مدفنػػر  مقاريػػض مػػ  مديطػػض  كاقػػان دممػػاصصر مدنػػدقصؽ مدممنمػػد 
 مدمدنق لصض مدنف د ؽ كتم ا.

ام شر ض مسدر  نزكصدإلا  نقرصر ر   ديكم مقارف دينالا اعماد ا  ص كز دل صلض اف نطلب مف -ج 
مشػصر ن اػف طل  ػا ادػ  ماإلصػض مد صايػاة ، كيشر إلذم مدنقرصر يػالؿ انػر    نن ػاكز شػ رمن مػف نػارصخ نلػؾ مدفنػر 

 كمدمملكماة مدنف ص ب اف صنتمي ا إلذم مدنقرصر.

 ص كف مديشر مدمذ كر اعاله اف س صفنصف صكمصنصف. -د 

 اإلفصاح الطارئ: .9

سػدمر ، ص ب عل  مدشر ض مدمسدر  اعػالـ مد صلػض دكف ا طػاء ك ػأم كدػصلض ن قػؽ مددػرعض مدمطلك ػض كم 
 عيد نكار ام مملكمض  كإلرصض كياسض ما صلف:،  صاف عليف اكرمن 
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 مدن صرمة مد امض مدنف نطرا عل  ام مما صلف:

يػة قسػصر  م  ػؿ اك طكصلػض م  ػؿ كام مك كدمة مدشر ض كم دنزمماة مدمنرن ػض علػ  مدشػر ض دػكمء  ا
 كام ن صصػػػر صطػػػرا علصػػػه، مدنقصػػػصـ م لنمػػػايف دلشػػػر ض اف ك ػػدك  إلص ػػػؿ راس مدمػػاؿك    ػػكزمة علػػػ  مك كدمن ػػػا

 مين اة مدشر ض.ك  مدن صرمة اف مل صض اد ـ مدشر ض مدنف ن دث نألصرمن اف مددصطر  علص اك 

كنقصػػصـ م لػػس محدمر  دأللػػر ، ذه مدسػػفقاةمدسػػفقاة مد  صػػر  مدنػػف نمقػػدإلا مدشػػر ض اك اد ػػاء ملػػؿ إلػػ .ا 
 مدمنكق  عي ا عل  ر  صض مدشر ض كمر زإلا مدمادف.

مدمملصػػاة ذمة مدط صمػػض غصػػر مدمن ػػرر  كمدنػػف قػػد ص ػػكف د ػػا الػػر مػػادم علػػ  ار ػػاح مدشػػر ض كمر زإلػػا  .ب 
 مدمادف.

 مد كمرث كمد رملؽ كمد كمدث كالرإلا مدمنكق  عل  مدمر ز مدمادف دلشر ض. .ج 
 دصض مفا لض الرة عل  مدمر ز مدمادف دلشر ض م   صاف م د اب.ام يدالر ما .د 
 قرمرمة م لس محدمر  مد امض مدنف قد نؤلر عل  ادمار م كرمؽ مدمادصض مدمسدر  مف ق ل ا  .ق 
 قرمرمة مد صلض مدمامض دلشر ض. .ك 
 مددعك    نماع إلصلض عامض غصر عادم. .ز 
اعتاء م لس محدمر  اك مدصرإلا مدماـ نش صؿ م لس ادمر   دصد دلشر ض اك مدنقادض ام عتك مف  .ح 

كقػرمرمة م لػس محدمر   نمصػصف اعتػاء  ػدد اػف ، كش كر مر ز ام مي ـ كاد اب ذدؾ اكر  دكله
 مدم لس كنمصصف مدصر عاـ  دصد دلشر ض كمؤإلالنه.

 نكقؼ مدشر ض اك ا د اركع ا اك مسايم ا اك مدشر اة مدنا مض د ا عف مدممؿ كاد اب ذدؾ. .ط 
اقامن ػػا اك اقصمػػة علص ػػا  شػػأف يزمعػػاة قتػػالصض اك عمادصػػض قػػد ص ػػكف د ػػا الػػر مػػادم مدػػدعاكم مدنػػف  .م 

كالرإلػػا ، علػػ  مدمر ػػز مدمػػادف دلشػػر ض مػػ  نزكصػػد مد صلػػض  نقرصػػر كمٍؼ عػػف نلػػؾ مدػػدعاكم اك مديزمعػػاة
 مدمنكق  عل  ر  صض مدشر ض كمر زإلا مدمادف.

 

  واعد الممارسات السميمة لإلفصاح: .10

سدر  نزكصد مد صلض  يديض مف ردإلػا علػ  ام مملكمػض  كإلرصػض نيسػ ا يشػرة ص ب عل  مدشر ض مدم 
 اف ا دل كدالؿ محعالـ م  اسدمر  صاف عليف اكرم صؤ إلد اك صيفف اك صس ح ذدؾ مدي ر.
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كن دصػػػػدمن مػػػػا صنملػػػػؽ ، صلنػػػػـز م لػػػػس ادمر  مدشػػػػر ض مدمسػػػػدر   مماردػػػػاة دػػػػلصمض دإلاسػػػػاح  ك ػػػػه عػػػػاـ
 إلذه مدممارداة ما صلف: ادمملكماة مد كإلرصض. كمف اإلـ 

 ص ػػكف مدػػؤك ن عػػف اعطػػاء مدمملكمػػاة كمد صايػػاة كمرمق ػػض مدمملكمػػاة ، نمصػػصف من ػػدث اك ا لػػر دلشػػر ض
طالع ناـ  نطكرمة مدشر ض.، مدمامض مدمنملقض  ادشر ض  عل  اف ص كف إلذم مدمن دث عل  درمصض كم 

  ينالا مدنش صؿ.ان اع دصادض لا نض كميطقصض اف محاساح عف مدمملكماة مدمنملقض  

 . محاساح عف م ي اء مددصلض  يزمإلض كسدؽ ك اددرعض مدنف صنـ اص ا محاساح عف م ي اء مد صد 

 . عدـ مدم اد ض اف اعطاء سكر  نفاؤدصض عف م ي ار مد صد 

 .ان اع مدمماملض مدماددض اف نكاصر مدمملكماة كمد صاياة مدمفسح عي ا دطاد ص ا دكف نمصصز  صي ـ 

 كذدػؾ اػف نقصػصـ كن لصػؿ ، ادض مد اب مدمفنكح م  مدم للصف مدمادصصف كمدمنيسسصف كمدمدػاإلمصفان اع دص
 م كتاع مدمادصض دلشر ض.

 دميػػ  مدػػػن الؿ مملكمػػػاة غصػػػر مفسػػح عي ػػػا اك مدنمػػػامالة مػػػف ، ان ػػاع ا ػػػرمءمة كمماردػػػاة سػػػارمض
 مف ق ؿ م شياص مدمطلمصف.، مد اطف

 ض دلشػػػر ض ك شػػ ؿ يػػػاص مدنمػػامالة غصػػػر مدمادصػػض اك مدن صصػػػرمة مرمق ػػض مدنمػػامالة علػػػ  م كرمؽ مدمادصػػ
 صػػث ، كمدنػػف نػػنـ ق ػػؿ محعػػالف عػػف ام نطػػكرمة إلامػػض اػػف مدشػػر ض، مد ذرصػػض اػػف ادػػمار إلػػذه م كرمؽ

 صفنرض اسدمر  صاف عليف كسرصح ككمتح اف إلذم مدشأف.

  قمػػػض  ػػػكؿ مدينػػػالا عيػػػد مطػػػالع اعتػػػاء م لػػػس ادمر  مدشػػػر ض اك مػػػدصرص ا علػػػ  نقػػػدصرمة مدػػػ قض اك منك
اإيػه صنمػصف ، مدمدققض اك غصر مدمدققض اك عل  ا دمث  كإلرصض إلامض د ا نألصر مل ػكظ علػ  إلػذه مدينػالا

 محاساح عف إلذه مدنقدصرمة اك مدمملكماة  طرصقض عاددض كاف مدكقة مدم دد.

  مة ي الصػض مدم ااظض عل  درصض مدمملكماة اف  ادػض ك ػكد يقاشػاة اك درمدػاة  ارصػض دػصنـ منيػاذ قػرمر
  شأي ا   قان.

 اإلفصاحات األخرى:.11
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علػػ  مدشػػر ض مدمسػػدر  اعػػالـ مد صلػػض يطصػػان  أدػػماء كمرم ػػز كمػػؤإلالة اشػػياص محدمر  مدملصػػا  -أ 
ذكم مددػػلطض مدنيفصذصػػض عيػػد نمصصػػي ـ اك نػػر  ـ مدممػػؿ  م دػػ ب مػػف م دػػ اب كذدػػؾ يػػالؿ دػػ مض اصػػاـ مػػف 

 نارصخ  دكث ذدؾ.

ف مدشػر ض مدمسػدر  اعػػالـ مد صلػض يطصػان عمػا صمل ػه إلػك كاقر ػاؤه مػػف علػ  مدشػيص مدمطلػ  اػ -ب 
اكرمؽ مادصػػض مسػػدر  مػػف ق ػػؿ نلػػؾ مدشػػر ض اك مػػف مدشػػر اة مدنا مػػض اك مد لصفػػض اك مدشػػقصقض اك مدشػػر ض م ـ 

ك ػػذدؾ اعػػالـ مد صلػػض يطصػػان عػػف ام ، كذدػػؾ يػػالؿ ادػػ كع مػػف نػػارصخ مينيا ػػه اك نمصصيػػه  دػػب كمقػػ  مد ػػاؿ
 عل  إلذه مد صاياة كذدؾ يالؿ اد كع مف نارصخ  دكث مدن صصر. ن صصر صطرا

%( اك ا لػػػر دلمػػػر  م كدػػػ  مػػػف ام اكرمؽ 5صلنػػػـز  ػػػؿ شػػػيص صمنلػػػؾ اك صقػػػ  ن ػػػة نسػػػراه ) -ج 
كعلصػه اف صقػـك  ػإعالـ مد صلػض ، مادصض دشر ض مسدر  اعالـ مد صلض يطصان يالؿ اد كع مف نارصخ  دكث ذدؾ

 تااصض يالؿ اد كع مف نارصخ ذدؾ.يطصان عيد نمل ه  م يد ض ا

مدطلػػب مػػف ام   ػػض ، ص ػػكز دل صلػػض ك ػػأم كقػػة ك  ػػض مديظػػر عػػف مدنملصمػػاة مدػػكمرد  اػػف إلػػذم مديظػػاـ
كعلػػ  إلػػذه مد  ػػض م دنػػزمـ  ػػذدؾ تػػمف مدفنػػر  ، ياتػػمض حشػػرما ا نزكصػػدإلا  أصػػض مملكمػػاة اك  صايػػاة ممصإليػػض

 (1)مدم دد  اف طلب مد صلض.

صلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض قػػد كتػػمة نملصمػػاة كايظمػػض ممنػػدة كاػػف رام مد ا ػػث: اف إل
 ما إلك مد اؿ اف  صلض اعماؿ منقدمػض ك مػا ، دن طف  ااض مد كميب مدمنملقض  منطل اة محاساح مدم اد ف

 إلك مممكؿ اف  لصر مف دكؿ مدمادـ. 

 

 

 المحاسبي: اإلفصاح بمتطمبات اإللزام درجة ثالثًا:
 اعػدمد عيػد مدم ادػ ف محاسػاح م نػرمـ منطل ػاة عػدـ ادػ  نػؤدم مدنػف م دػ اب اإلػـ ا ػد صمن ر مػف

 (1).محدزمـ ادصض تمؼ إلك مدمادصض مدنقارصر

                                  
شرمؼ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض (1)  رلادض م لس مدكزرمء  -يظاـ كنملصماة محاساح دل  اة مدياتمض درقا ض كم 
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 ر ط ػا صم ػف   صػث  م ػاف م إلمصػض مػف مدم ادػ ف محاسػاح ممػاصصر  نط صػؽ محدػزمـ عملصػض كنمن ػر
 اػف مدم ادػ ف محاساح يظاـ كامادصض قك   صث صذ ر  مض مد ا لصف  أف، يفد ا اسدمر مدمماصصر  مملصض

  ايػة م مػا  أيػه كصؤ ػدكف .محدػزمـ در ػض كمدلايصػض مديظامصض مدمنطل اة م كد ، كظصفنصف عل  مددكدض صمنمد
 مدمقك ػاة ملػؿ ماللمػض ادصػض د ػا صنػكار دػـ مػا مدفمادصػض عدصمػض اإي ػا مددكدػض اػف مدمك ػكد  م مكعػض م يظمػض

 (2)م يظمض.   ذه دنزمـدنأ صد م  كمدم يصض مدقايكيصض

 مدممػاصصر د يػض اد ػاء ادػ  ادة مدنػف م دػ اب اإلػـ ا ػد كدلنأ صػد علػ  اإلمصػض إلػذه مدقتػصض صػذ ر  ػأف
 تػماف اػف مدل يػض اشؿ  اف مدمن د  مدممل ض اف (Accounting Standard Committee)مدم اد صض
 (3)ادزمـ امادض. ادصض ك كد اد  م انقار مف  دمن   ش ؿ   صر عاية مدل يض  أف كذ ركم  ادمماصصر. م دنزمـ

 شرؽ  يكب دكؿ  لدمف ميظمض مف  لصر اف ظ رة كمياكؼ قلؽ إلياؾ اف كنشصر درمدض ايرل اد 
 ك ػكد محدػزمـ دتػماف ادصػاة  فػاء  مػف (Association of South East Asian Nations) ادػصا
 مدم اد صض مديطكمة مدمماصصر عف مدمدؤكدض مد  كمصض مد صلض ننيذ دـ ما  أيه كاتااة ماللمض مادصض نقارصر

ن ػكف  دػكؼ مدػكطيف مدمدػنكل علػ  مدمادصػض مدنقػارصر نطػكصر عملصػض اػإف محدػزمـ عملصػض دتػماف مدتػركرصض
 (4).سم ض

 كمرم مػف ممػدم مدنػزمـ نتػمف امادػض ادػزمـ ادصػض اك يظػاـ ك ػكد اإلمصػض ديػا صن ػصف نقػدـ مػا يػالؿ مػف
 .مدم اد صض مدمماصصر اف مدكمرد  محاساح  منطل اةمدمادصض  مدنقارصر

كمػػف مد ػػػدصر  ادػػػذ ر اف إلصلػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مددػػكرصض ننػػػكد  مرمق ػػػض محاسػػاح مػػػف يػػػالؿ 
 (5) :مح رمءمة مدنادصض

                                                                                                       
(1) Ahmed, K. and D. Nicholls (1994), “The Impact of Non-financial Company Characteristics on 

Mandatory Disclosure in Developing Countries: The Case of Bangladesh.” The International Journal 
of Accounting, Vol. 29, 

(2) Cooke, T. E. and Wallace, R. S. O. (1990), “Financial Disclosure Regulation and Its Environ-
ment: A Review and Further Analysis”, Journal of Accounting and Public Policy, V. 9, 79-110. 

(3) Alexander, D. and Britton, A. (1994), Financial Reporting, Chapman & Hall،London.  
(4) Craig, R. G. and Diga, J. G. (1996), “Financial reporting in ASEAN: Features and prospects”, 

The International Journal of Accounting, Vol. 31, No. 2, pp. 239-259.  
 15م اـ مفنش مد دا اة اف تكء قكميصف كنشرصماة إلصلض م كرمؽ مدمادصض سف ض  (5)
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  منا مػػػض قصػػػاـ مد  ػػػاة مدمسػػػدر  دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض  احاسػػػاح مدػػػدكرم كمدفػػػكرم ط قػػػان دقكمعػػػد كشػػػركط
 مد صلض.محاساح مدسادر  عف 

  درمدػػض كمنا مػػض اكتػػاع مدشػػر اة مدمدػػاإلمض مدنػػف نكم ػػه ظركاػػان  كإلرصػػض طارلػػض اك ن صػػرمة إلص لصػػض
 لػػػض راس مدمػػػاؿ كم يػػػدماج نػػػؤلر اػػػف يشػػػاط ا اك مر زإلػػػا مدمػػػادف  مػػػا اػػػف ذدػػػؾ عملصػػػاة اعػػػاد  إلص

 كمدنسفصض كنقدصـ مدنكسصاة مدمياد ض  شأي ا.
  اعدمد قالمض ا ص م دنزمـ  منطل اة مدمرض كمحاساح كمديشر دلقكملـ مدمادصض د ؿ شر ض مدػاإلمض

 كاؽ مديمكذج مدممد د ذه مد اصض.
 مػف يػالؿ مح ػرمءمة   ما نقكـ  ادرقا ض عل  م اساح مدمنملؽ  ادقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدػاإلمض

 (1)مدنادصض:
  مدنأ ػػد مػػف قصػػاـ مدشػػر اة مدمدػػاإلمض  نط صػػؽ  ااػػض مدقػػكميصف كمدلػػكملح كمدنملصمػػاة مػػف يػػالؿ مدف ػػص

 مدم ن ف اك زصارمة مدنفنصش كمدندقصؽ مدمصدميصض عل  اف صنـ مدنر صز  ش ؿ ياص عل  ماصلف:
  مدقالمػػض  ن قصػػؽ غاصان ػػا مدػػكمرد  اػػف مدنل ػػة مػػف مػػدل مدنػػزمـ شػػر اة مدمدػػاإلمض مدمؤددػػض  ػػدصلان اك

 عقد نأدصد ا.
  مدنأ ػػد مػػف اف مدمقػػكد كمدسػػفقاة مدنػػف ن رص ػػا مدشػػر اة مدمدػػاإلمض مػػ  م طػػرمؼ ذمة مدمالقػػض نػػنـ

 كاؽ مدقكميصف كمدلكملح.
   دمر  مدشػػػػر اة مدمداإلمض)مماردػػػػػاة محدمر مدنأ ػػػػد مػػػػف مدنط صػػػػػؽ مددػػػػلصـ م ملػػػػػؿ دمصلػػػػاؽ نيظػػػػػصـ كم 

 مددلصمض(.
 مػػػػف مدنػػػػزمـ مفنشػػػػف  دػػػا اة مدشػػػػر اة مدياتػػػػمض درقا ػػػػض مد صلػػػض  تػػػػكم ط معنمػػػػاد مفنشػػػػف  مدنأ ػػػد

 مد دا اة مدسادر عف مد صلض.
 مدنمر   كتاع مدشر اة.مدمنا مض مد 

 م دػنمرمر كمػ  عػاـ  شػ ؿ دم يػض مدم ادػ ض  ػدلة مدنػف كمدنطكرمة مدن صرمة كم  محطار إلذم كاف 
 ك ػذدؾ مدشػر اة عػف مدمدػلكدض كإلػف مد  ػض م قنسػاد كزمر  علػ  صنك ب، مدم اد صض مدمماصصر اسدمر اف

ك ػذدؾ م لػس ، م دػكمؽ مدمادصػض نيظػصـ كنطػكصر   ػا ايػصط مدنػف مد  ض كإلف، إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض
مدم اد ض كمدنػدقصؽ مدنػف ايػصط   ػا محشػرمؼ علػ  م يػض مدم ادػ ض كمدنػدقصؽ م رنقػاء  مدػنكل ادمل ػا كمدرقا ػض 

                                  
 16دا اة اف تكء قكميصف كنشرصماة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض سف ض م اـ مفنش مد  (1)
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 دمنطل اة مدشر اة  مص  م نرمـ دتماف مدماللمض مح رمءمة كاف ننيذ،  عماؿ مدم اد صض كمدمادصضعل  م
 . محاساح مدم اد ف
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 الثالث الفصل
 البحث. فروض واختبار الميدانية الدراسة

 

مصدميصػض ن ػددة م كيان ػا قاـ مد ا ػث  ػإ رمء درمدػض ، كدن قصؽ اإلدمؼ مددرمدض كمين ار اركض مد  ث
 :تمف مدم ا ث مدنادصض

 م نم  كعصيض مددرمدض كادادصب ن لصؿ مد صاياة. :المبحث األول

 كمدمكملؽ مدنف ن كؿ دكف  فاصض م اساح مدم اد ف . مين ار مدفرتصاة كن لصؿ مدينالا :المبحث الثاني

 مليص مددرمدض كينالا كنكسصاة مددرمدض. :المبحث الثالث
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 األول المبحث
 البيانات تحميل وأساليب الدراسة وعينة مجتمع

صمرض إلذم مدم  ػث نكتػص ان  دػادصب  مػ  مد صايػاة كم دػادصب مح سػالصض مدمدػنيدمض كمح ػرمءمة 
مدنػػػف من مػػػة اػػػف مماد ػػػض اددػػػض مددرمدػػػض كمدنػػػف ننملػػػؿ اػػػف مدػػػن صايصف نػػػـ اعػػػدمدإلما كنكزصم مػػػا علػػػ  مدمصيػػػض 

 مدمياد ض  ما صلف:

 ض مددرمدض.م نم  كعصي .1

 م دن صاف مدمدنيدـ اف مددرمدض كمح رمءمة مدمدنيدمض اف مماد ض م دن صاف. .2

 م دادصب مح سالصض مدمدنيدمض. .3

 مدنأ د مف ل اة م دن صاف كدرمدض مدل سدقه مدن كصيف. .4

  يسالص نكزص  مددرمدض دلمصيض م كد . .5

 .يسالص نكزص  مددرمدض دلمصيض مدلايصض .6

 .كمياقشن ا رمدضارمء عصينف مددن لصؿ  .7

 الدراسة: وعينة مجتمع -1
 :صنأدؼ م نم  مددرمدض مف عصينصف

 26كعػددإلا ، مدشر اة مدمداإلمض مدمدر ض اف دػكؽ دمشػؽ دػألكرمؽ مدمادصػض العينة األولى تتمثل في:
، مدمادصػضشر ض  نارصخ اعدمد مددرمدض.  احتااض اد  مدماملصف اف دملر  م اساح اف إلصلض م كرمؽ كم دػكمؽ 

كم دػػ اب مدنػػف ، حطالع ػػـ علػػ  در ػػض نل صػػض منطل ػػاة م اسػػاح د صلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض
 ن كؿ اك نداعد اف ن قصؽ إلذه مدمنطل اة. كاف د صؿ مين ار ارتصاة مددرمدض م كد  كمدلايصض. 

كقاـ  نكزص  م دن صاف عل  ك د ب س ر   ـ مدم نم  اقد نياكؿ مد ا ث  ااض اارمد م نم  مددرمدض 
 مصػػػ  مدمػػػدرمء مدمػػػادصصف دلشػػػر اة مدمدر ػػػض  صػػػث قػػػاـ  زصػػػار  محدمرمة مدمر زصػػػض د ػػػذه مدشػػػر اة مػػػف يػػػالؿ 

 مػا قػاـ  زصػارمة منمػدد  دػدملر  م اسػاح ، عياكصي ـ مدمذ كر   مكق  إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصػض مددػكرصض
 مدنف نكم   ا. دلنمرؼ عل   صفصض ادمء عمل ا كمدسمك اة
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ك ػػػاف مػػػف ا ػػػرز مدسػػػمك اة مدنػػػف كم  ػػػة مد ا ػػػث تػػػركر  منا مػػػض  ااػػػض ااػػػرمد مدمصيػػػض عػػػد  مػػػرمة  
دل سػػكؿ علػػ  مح ا ػػض علػػ  م دػػن صاف ممػػا  مػػؿ عملصػػض نكزصػػ  كمدػػنماد  م دػػن صاف ننطلػػب مػػد  طكصلػػػض 

عدمد مدقػكملـ مدمادصػض مديسػؼ دػيك   ،صض دلشػر اة مدمدػاإلمضياسض اف م دن صاف كزع اف انر  ت ط مدممؿ كم 
 كذدؾ  رسان مف مد ا ث عل  مد سكؿ عل   ااض ا ا اة مدشر اة مدمدر ض كمدم نم  مدمدركس.

كذدػؾ   ػدؼ ممراػض مػدل ، مدمدػنلمركف اػف دػكؽ دمشػؽ دػألكرمؽ مدمادصػض :وتتمثال فاي العينة الثانياة
  .نل صض م اساح مدم اد ف دلشر اة مدمدر ض   نصا اة مدمدنلمرصف

اـ مد ا ث  نسمصـ مدن صاف لايف كنكزصمه عل  مدمدنلمرصف   رض ن طصض مدفرتصض مدلادلػض مػف  صث ق
ا ا ػػػض مػػػف يػػػالؿ زصػػػارمة  75كقػػػد نم ػػػف مد ا ػػػث مػػػف مد سػػكؿ علػػػ  عصيػػػض مددرمدػػػض مدمؤدفػػػض مػػف .مددرمدػػض

ة مصدميصػػػض ددػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض كم دػػػنمايض  ادمػػػاملصف اصػػػه.  ػػػذدؾ مػػػف يػػػالؿ زصػػػار   مػػػض شػػػر ا
 .مدكداطض مدمادصض

 االستبيان: معالجة في المستخدمة واإلجرا ات الدراسة في المستخدم االستبيان -2
كذدػػؾ د مػػ  مد صايػػاة ، قػػاـ مد ا ػػث  ادػػنيدمـ مدػػن صايصف مليػػصف  ػػرل نكزصم مػػا علػػ  م نممػػف مددرمدػػض

ف ادػ  لاللػض اقدػاـ رلصدػػصض مدمنملقػض  إنمػاـ مد ػزء مدمصػدميف مػف مددرمدػض. كقػد قػػاـ مد ا ػث  نقدػصـ  ػؿ مدػن صا
كذدػؾ كاػؽ   صث صشنرؾ م دن صاف م كؿ كمدلػايف  ادقدػمصف م كؿ كمدلػايف كصينلفػاف اػف مدقدػـ مدلادػث ميػه.

 مآلنف:

مقدمػػض نكتػػص صض نتػػمية اإلػػدمؼ مددرمدػػض كغػػرض م دػػن صاف ك مػػض مدمفػػاإلصـ مدػػذم  ػػرل ذ رإلػػا  .1
 اف م دن صاف.

مددرمدػػػػػض مػػػػػف منكدػػػػػط اعمػػػػػار م نمػػػػػ  مددرمدػػػػػض  قدػػػػػـ صنتػػػػػمف مديسػػػػػالص مددصم رماصػػػػػض دم نمػػػػػ  .2
 كمدنيسص مدملمف كمدمؤإلؿ مدملمف كديكمة مدي ر  مدنف صمل  ا مدمدن صب.

قدػػـ صنتػػمف ادػػللض مددرمدػػض مدمصدميصػػض  صػػث نػػـ نقدػػصـ إلػػذم مد ػػزء مػػف م دػػن صاف م كؿ ادػػ  اػػرعصف  .3
 16مدفػػرع مدلػػايف  صيمػػا نتػػمف ، دػػؤمؿ مدػػن دؼ مدفرتػػصض م كدػػ  19رلصدػػصف نتػػمف مدفػػرع م كؿ 

 دؤمؿ مدن دؼ مدفرتصض مدلايصض.

 دؤمؿ مدن دؼ درمدض مدفرتصض مدلادلض  18نتمف مدقدـ مدلايف مف م دن صاف 

 كننليص ارتصاة مددرمدض  ادنادف:
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ألكرمؽ مدمادصػػػض دػػػدلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدم ادػػػ ف صل ػػػف محاسػػػاح : الفرضاااية األولاااى
 .كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض منطل اة محاساح د صلض م كرمؽ

اػف دػكؽ دمشػؽ  مدشػر اة مدمدر ػض مدنػزمـ دكف ن ػكؿ ادػ اب اصػض إليادػؾ : صك ػدالفرضاية الثانياة
 مدم اد ف.  منطل اة محاساح دألكرمؽ مدمادصض

: صل ػػػف محاسػػػاح مدم ادػػػ ف دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض الفرضاااية الثالثاااة
 مة م دنلمارصض.م نصا اة منيذم مدقرمر 

كاػػف اطػػار مماد ػػض مدػػن صاف مددرمدػػض نػػـ ن دصػػد مقػػاصصس دإل ا ػػض علػػ  م دػػللض مدػػكمرد  اص ػػا  ادػػنيدمـ 
مقصػػاس دص ػػرة مديمادػػف اػػف قصػػاس رام ااػػرمد مدمصيػػض  ػػكؿ مدم ػػاكر كم دػػللض مدنػػف نتػػمي ا م دػػن صاف كنػػـ 

 :ي ك مدنادفن دصد  دمصض كي اصض  ؿ در ض دنم ر عف مقصاس م دن صاف عل  مد

 1اعطصة مح ا ض  ػ غصر مكماؽ نمامان مدقصمض  -

 2اعطصة مح ا ض  ػ غصر مكماؽ مدقصمض  -

 3اعطصة مح ا ض  ػ م اصد مدقصمض  -

 4اعطصة مح ا ض  ػ مكماؽ مدقصمض  -

 5اعطصة مح ا ض  ػ مكماؽ نمامان مدقصمض  -

فرتػػصض مق كدػػض عيػػد يدػػ ض  صػػث دػػن كف مد ،كمعنمػػد مد ا ػػث علػػ  إلػػذم مدمقصػػاس اػػف مين ػػار مدفرتػػصاة
در ػاة  دػب مدمقػاصصس مددػا قض، كنمن ػر مدفرتػصض مراكتػض عيػدما ن ػكف  3% كإلف نداكم 60ا  ر مف 

 (1)اقؿ مف ذدؾ.

 المستخدمة: اإلحصااية األساليب -3
نػػـ ن لصػػؿ مد صايػػاة مدنػػف نػػـ  مم ػػا  كمدػػطض م دػػن صاف  ادػػنيدمـ  ريػػاما مد زمػػض مح سػػالصض مدياسػػض 

 صػػث نػػـ مدػػنيدمـ م دػػادصب ( Silisqisllc SllrSr jue Sulslc qsrlr SSSSم  نماعصػػض ) ػػادملـك 
 :مح سالصض مدنادصض

                                  
 245-238ص  2006سالح مددصف مد صنف م دادصب مح سالصض اف مدملـك محدمرصض، دمر كملؿ دلط اعض كمديشر  (1)
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 .مدنقرمر ادم  مددرمدضك  مقصاس مدفا  ركي اخ دن صاف مدل ل اة .1

 مح ساء مدكسفف كذدؾ دمرض يسالص اارمد مدمصيض ككسؼ ا ا ان ـ مف يالؿ مدنيدمـ ما صلف: .2

 يدمة دقصاس مدنكزصماة مدن رمرصض مديد صض ديسالص اارمد مدمصيض كم  ا ػان ـ كمدن :مديدب مدملكصض
 عل  ادللض م دن صاف.

  مدكدػط مد دػا ف كمدػػنيدـ  أ ػد مقػػاصصس مديزعػض مدمر زصػض دقصػػاس منكدػط ا ا ػػاة عصيػض مددرمدػػض
مدنف  دد د ا يمػس يصػارمة كاقػان دمقصػاس دص ػرة مديمادػف كدػص كف ق ػكؿ اك راػض  ا عنمػاد 

 ( كمدذم صم ر عف الر ا سالف  كإلرم ام إلاـ يد صان 3مدكدط مد دا ف )عل  

  م ي ػػرمؼ مدممصػػارم  صػػث مدػػنيدـ  أ ػػد مقػػاصصس مدنشػػنة دقصػػاس م ي ػػرمؼ اػػف ا ا ػػاة م اػػرمد
 عصيض مددرمدض عف كدط ا مد دا ف 

دص ػػرة  كذدػػؾ  ين ػػار ارتػػصاة مددرمدػػض مدنػػف نػػـ قصػػاس من صرمن ػػا كاقػػان دمقصػػاس T-qiodrriمين ػػار  .3
كصدػػنيدـ إلػػذم م ين ػار دف ػػص مػػا اذم  ػػاف منكدػط من صػػر دمصيػػض مػا صدػػاكم قصمػػض ممصيػػض اـ  .مديمادػف

كقد مدػنيدمه مد ا ػث دقصػاس مػا اذم  ػاف مدكدػط مد دػا ف دلمصيػض صدػاكم قصمػض ممصيػض  غػرمض إلػذه . 
 مددرمدض اك مينلؼ  ش ؿ  كإلرم عف قصمض ممصيض.

 ػػكف مدمصيػػض عشػػكملصض كقػػصـ اارمدإلػػا   نمنمػػد علػػ   متػػ ا مدػػ مض كصشػػنرط ح ػػرمء إلػػذم م ين ػػار اف ن
    :كص ندب  ادمماددض مدنادصض

   

  √ 
 (1) 

كنملػؿ ،3=5(/1+2+3+4+5)نملؿ قصمض لا نض ع ػار  عػف  lك نملؿ مدكدط مد دا ف دلمصيض X صث 
S  م ي رمؼ مدممصارم دلمصيض اماr .ا ف عدد اارمد مدمصيض 

 صػػػػػث صػػػػػنـ مدػػػػػنيدممه  ين ػػػػػار مدفػػػػػركؽ  (err AlD A enA)مين ػػػػػار ن لصػػػػػؿ مدن ػػػػػاصف م  ػػػػػادم  .4
 (2)الاة مدمن صرمة مدمدنقلض. منكدطاةمح سالصض  صف 

 لو: التكويني والصدق االستبيان ثبات من التأكد -4

                                  
 268ص  2006سالح مددصف مد صنف م دادصب مح سالصض اف مدملـك محدمرصض، دمر كملؿ دلط اعض كمديشر  (1)
 2003محسػدمر مدماشػر مدمم ػد مدمر ػف دلنػدرصب كمد  ػكث مح سػالصض  SPSS شصر، دمد زغلكؿ، ددصلؾ اد  مد رياما مح سػالف  (2)

 140ص 
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 كمػػػي ـ مدػػػد نكر مدمشػػػرؼ علػػػ ، معنمػػػد مد ا ػػػث دلنأ ػػػد مػػػف سػػػال صض م دػػػن صاف عػػػدد مػػػف مدم  مػػػصف
كنػػػـ مدػػػنطالع ارمء مدمينسػػػصف  احاسػػػاح اػػػف إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ ، مد  ػػػث مدػػػد نكر رمغػػػب مد سػػػصف

ك مض مدي رمء اف شر اة مدكداطض مدمادصض.  صث نـ مطالع ـ عل  ادللض م دن صاف كقػد ، مدمادصض مددكرصض
 مػػا نػػـ ،  دػن صافا ػدل مدم  مػػكف مال ظػاة قصمػػض كمعنمػػادم علػ  ارمل ػػـ نػـ اعػػاد  سػػصاغض  مػض ادػػللض م

(. كمػف ا ػؿ 1ميظر مدمل ػؽ رقػـ ) كاف تكء ذدؾ نـ اعدمد م دن صاف  سكرنه مدي الصض ،اد اء  مض مي ا
مدنأ ػػد مػػف مػػدل مسػػدمقصض مد صايػػاة مدنػػف دػػكؼ صػػنـ مد سػػكؿ علص ػػا مػػف ق ػػؿ مدمدػػن ص صف كمػػدل ام ايصػػض 

 :مدسدؽ كاؽ مدنادفمد ياء كم عنماد علص ا، قاـ مد ا ث  إ رمء مين ارمة مدل اة ك 

 الشركات المدرجة في السوق :االستبيان األول  المستثمرون في السوق :االستبيان الثاني
Case Processing Summary  Case Processing Summary 

  N %    N % 
Cases Valid 49 72.1  Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 19 27.9  Excludeda 0 .0 
Total 68 100.0  Total 35 100.0 

         
 Reliability Statistics    Reliability Statistics  
 Cronbach's Al-

pha 
N of 
Items 

   Cronbach's Al-
pha 

N of 
Items 

 

 .710 18    .718 35  
         

دالدػػن صاف % 71ك دالدػػن صاف م كؿ 71.8 صػػث  ل ػػة يدػػ ض مدل ػػاة  ادػػنيدمـ ممامػػؿ مدفػػا  ركي ػػاخ 
 كإلف يدب مق كدض.، مدلايف

 ك ادنادف صم ف مدنيدمـ م دن صاف  أدم  ساد ض دلدرمدض. 

 األولى: لمعينة الدراسة توزيع خصااص -5
صرل مد ا ث كق ؿ مد دء اف ن لصؿ مد صاياة مدنف نـ  مم ا مف يالؿ م دن صاف مدذم  رل نكزصمه اف 

 يض مددصم رماصض  صث نليسة  دب م نف:صقـك مد ا ث  إ رمء ن لصؿ عل  يسالص مدمص
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 (: 1الجدول ر م )

 العمر
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid  22.9 22.9 22.9 8 ديض30-20مف 

 68.6 45.7 45.7 16 ديض 40-31مف 
 77.1 8.6 22.9 3 ديض 50-41مف 

 100.0 22.9 8.6 8 50ا  ر مف 
Total 35 100.0 100.0  

 

% مػػف مدمدػػن ص صف  ػػايكم مػػف مدفلػػض مدممرصػػض مدممنػػد  مػػف 45.7صنتػػح ديػػا مػػف مد ػػدكؿ مددػػا ؽ  ػػأف 
دػيض ك ػذدؾ  30ك نػ   20% مف مدمدن ص صف  ايكم مػف مدفلػض مدممرصػض مدممنػد  مػف 22.9ديض ك 31-40

 صيمػػػا دػػـ نن ػػػاكز مح ا ػػاة مػػػف مدمدػػن ص صف مدػػػذصف ن ػػػاكز دػػػيض  30ك نػػ   20مديدػػ ض دلفلػػػض مدممنػػد  مػػػف 
 .مديسالص مدممرصض دلمدن ص صف  دكؿ مددا ؽ% كصم س مد8.6ديض  50ـ عمرإل

 (: 2الجدول ر م )

 مدنيسص مدملمف
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 14.3 14.3 14.3 5 مدمر  مادصض 

 65.7 51.4 51.4 18 م اد ض
 88.6 22.9 22.9 8 ادكمؽ مادصض
 100.0 11.4 11.4 4 غصر ذدؾ
Total 35 100.0 100.0  

 

% مف اارمد عصيض مددرمدض مف م ينساساة مدملمصػض ذمة مدمالقػض 89صال ظ مف مد دكؿ مددا ؽ اف 
 مدمادصض. ادم اد ض كم دكمؽ مدمادصض كم دمر  
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 (: 3الجدول ر م )

 مدمؤإلؿ مدملمف
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid 45.7 45.7 45.7 16   ادكرصكس 

 85.7 40.0 40.0 14 ما دنصر
 100.0 14.3 14.3 5 د نكرمه
Total 35 100.0 100.0  

 

% مف اارمد عصيض مددرمدض مف  ملض مح از  مد اممصض كمد ػاقف مػف  46 مد دكؿ مددا ؽ افصال ظ مف 
 . ملض مددرمداة مدملصا

 (: 4الجدول ر م )

 عدد ديكمة مدي ر 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  11.4 11.4 11.4 4 ديكمة 5اقؿ مف 
 42.9 31.4 31.4 11 ديض 10-6مف 
 65.7 22.9 22.9 8 ديض 15-11مف 

 100.0 34.3 34.3 12 ديض 15ا لر مف 
Total 35 100.0 100.0  

 

 15% مػػف مدمدػػن ص صف  ايػػة عػػدد دػػيكمة ي ػػرن ـ نن ػػاكز 34صنتػػح ديػػا مػػف مد ػػدكؿ مددػػا ؽ  ػػأف 
دػػػػيض ك ايػػػػة يدػػػػ ض  15-11% مػػػػف مدمدػػػػن ص صف  ايػػػػة عػػػػدد دػػػػيكمة ي ػػػػرن ـ نمنػػػػد  ػػػػصف 22.9ك دػػػػيض

%  صيمػػا دػػـ نن ػػاكز مح ا ػػاة مػػف مدمدػػن ص صف 31.4دػػيكمة  10-6مدمدػػن ص صف ذكم مدي ػػر  مدممنػػد  مػػف 
 .%11.4ديكمة  5ذكم مدي ر  دكف 
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 الثانية. لمعينة الدراسة توزيع خصااص -6

 (: 5الجدول ر م )

 مدممر
  Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 75.0 75.0 75.0 51 ديض30-20مف 

 94.1 19.1 19.1 13 ديض40-30مف
 100.0 5.9 5.9 4 ديض50-40مف

Total 68 100.0 100.0  

 

مدفلػاة مدشػا ض مدػذصف ننػرمكح معمػارإلـ % مف عصيض مددرمدض إلـ مف  75صال ظ مف مد دكؿ مددا ؽ اف 
 ديض 50ديض كمد اقف إلـ دكف 30 -20مف 

 (: 6الجدول ر م )

 مدنيسص_مدملمف
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 5.9 5.9 5.9 4 مدمر  مادصض 
 20.6 14.7 14.7 10 م اد ض
 30.9 10.3 10.3 7 مادصضادكمؽ 

 100.0 69.1 69.1 47 غصر ذدؾ
Total 68 100.0 100.0  

 

صيض مددرمدض إلـ مف نيسساة دصدة ذم سلض  ا دكمؽ % مف ع 70صال ظ مف مد دكؿ مددا ؽ اف 
 يػػػرل م مػػػر مدػػػذم صػػػيم س دػػػل ان علػػػ   فػػػاء  دػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض كمدم ادػػػ ض كم مػػػكر مدمادصػػػض م

 مدمادصض.
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 (: 7الجدول ر م )

 مدمؤإلؿ_مدملمف
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 60.3 60.3 60.3 41 م از   اممصض 
 70.6 10.3 10.3 7 ما دنر
 100.0 29.4 29.4 20 غصر ذدؾ
Total 68 100.0 100.0  

 

% إلػـ 30ك صيض مددرمدػض إلػـ مػف  ملػض مح ػاز  مد اممصػض% مف ع 60مد دكؿ مددا ؽ اف صال ظ مف 
 % اقط إلـ مف  ملض مددرمداة مدملصا.10ك ما دكف  ملض مح از  مد اممصض

 (: 8الجدول ر م )

 عدد ديكمة_مدي ر 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  35.3 35.3 35.3 24 ديض1دكف 
 80.9 45.6 45.6 31 ديض 3 -1مف 
 100.0 19.1 19.1 13 ديض 5-3مف 

Total 68 100.0 100.0  

 

صيػػض مددرمدػػض عػػدد دػػيكمة ي ػػرن ـ اػػف م دػػنلمار دكف % مػػف ع 35صال ػػظ مػػف مد ػػدكؿ مددػػا ؽ اف 
دػػيكمة كإلػػذم  ػػكف  5-3% إلػػـ مػػف 20ك دػػيكمة 3ك نػػ   -1% مػػف مدمصيػػض مدمدركدػػض مػػف 45ك مددػػيض

 دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض إلك دكؽ  دصث يد صان.

 ومنا شتيا: الدراسة عينتي آرا  تحميل -7
دقػػػاء  صػػػرل مد ا ػػػث ق ػػػؿ مديػػػكض  اين ػػػار ارتػػػصاة مددرمدػػػض مدقصػػػاـ  ن لصػػػؿ ا ا ػػػاة عصينػػػف مددرمدػػػض كم 

م كقػػػد نمػػػة مياقشػػػض إلػػػذه مح ا ػػػاة ن مػػػان دم ػػػاكر مدتػػػكء علػػػ  مح ا ػػػاة مد امػػػض اص ػػػا كمدقػػػصـ م  لػػػر ن ػػػرمر 
 م دن صاف مدرلصدصض مدلاللض  دب مد دمكؿ مدنادصض:
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 (: 9الجدول ر م )

Descriptive Statistics (1) 

  N Sig Mean 
Std. 

Deviation 

Q1 
مدم ادػ ض نلنـز مدشر اة مدمدر ض اػف دػكؽ دمشػؽ مدمػادف  ممػاصصر 

 مددكدصض  ش ؿ ناـ
 50709. 3.9143 منكدط 35

Q2  صلنػػػػػـز مػػػػػدققف مد دػػػػػا اة  ممػػػػػاصصر مدنػػػػػدقصؽ مددكدصػػػػػض دػػػػػدل نػػػػػدقصق ـ
 دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  ش ؿ  امؿ

 80440. 4.0000   صر 35

Q3  نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  نملصماة محاساح
 م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض  ادش ؿ م ملؿمدسادر  عف إلصلض 

 76696. 4.0000   صر 35

Q4 
نلنػػػـز مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  كتػػػ  دصادػػػض 
م نك ػػض دالاسػػاح ن ػػصف اص ػػا م ػػرمءمة م دنػػزمـ  منطل ػػاة م اسػػاح 

  ادش ؿ مدناـ

 77784. 2.5714 تمصؼ 35

Q5 
دمشػػػػػؽ مدمػػػػػادف صلنػػػػػـز م لػػػػػس ادمر  مدشػػػػػر ض مدمدر ػػػػػض اػػػػػف دػػػػػكؽ 

 مماردػػػاة دػػػلصمض دالاسػػػاح  ك ػػػه عػػػاـ ك ادمماردػػػاة مدنػػػف يػػػص 
 علص ا يظاـ م اساح اصما صنملؽ  ادمملكماة مد كإلرصض

 56211. 3.9143 منكدط 35

Q6 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نمصػػصف من ػػدلصف 
ردػػػػمصف  ادػػػػـ مدشػػػػر ض دنل صػػػػض م نصا ػػػػاة مددػػػػكؽ كمدمدػػػػنلمرصف مػػػػف 

 مدمملكماة

 1.08310 3.3429 منكدط 35

Q7 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر  ااػػض  يػػكد 

 ينال  ا م كدصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا
 1.10537 3.6857 منكدط 35

Q8 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر  ااػػض  يػػكد 

م اسػػػػاح تػػػػمف مدفنػػػػر  ينال  ػػػػا مدي الصػػػػض مدم ػػػػدد  د ػػػػا اػػػػف يظػػػػاـ 
 مدم دد  د ا

 91853. 3.7429 منكدط 35

Q9 
صلنػػػػػـز مػػػػػدققف مد دػػػػػا اة  نقػػػػػدصـ مدنأ صػػػػػدمة مدمطلك ػػػػػض اػػػػػف يظػػػػػاـ 
م اساح كصقكمكف  ا شار  اد   ااض م مكر ذمة م إلمصض كصقكمكف 

  ا  الغ عف  ااض مدميادفاة مدنف ص نشفكي ا

 83817. 3.9429 منكدط 35

Q10 
مدشػػػػػر اة مدمدر ػػػػػض اػػػػػف دػػػػػكؽ دمشػػػػػؽ مدمػػػػػادف  نقػػػػػدصـ نلنػػػػػـز ادمر  

 م قرمرمة مدمطلك ض مي ا تمف مدفنر  مدم دد  د ا
 94380. 3.8571 منكدط 35

Q11 
صلنـز م لس ادمر  مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمػادف  نقػدصـ 
اقػػػرمر  مدػػػؤكدصنه عػػػف اعػػػدمد مد صايػػػاة مدمادصػػػض كنػػػكاصر يظػػػاـ رقا ػػػض 

 اماؿ اف مدشر ض.

 78537. 4.1714   صر 35

Q12  78537. 4.1714   صر 35صلنػـز م لػػس ادمر  مدشػػر ض مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نقػػدصـ 
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Descriptive Statistics (1) 

  
N Sig Mean Std. 

Deviation 
اقرمر  مدـ ك كد ام امكر  كإلرصض قد نؤلر عل  مدػنمرمرصض مدشػر ض 

 يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض.

Q13 
صلنػـز م لػػس ادمر  مدشػػر ض مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نقػػدصـ 
اقرمر  س ض كدقض كم نماؿ مدمملكماة كمد صاياة مدكمرد  اف مدنقارصر 

 مدمادصض مدميشكر 

 80753. 4.2286   صر 35

Q14 
نلنػػػـز مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  يشػػػر مدنقػػػارصر 
مدمادصػػض يسػػؼ مددػػيكصض مدمطلك ػػض مي ػػا اػػف يظػػاـ م اسػػاح تػػمف 

 مدفنر  مدم دد  د ا

 92309. 4.1714   صر 35

Q15 
نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دػكؽ دمشػؽ مدمػادف  نزكصػد مد صلػض  ػأم 

 مملكمض  كإلرصض كطارلض ك اددرعض مدمطلك ض
 91210. 3.8571 منكدط 35

Q16 
نلنػػػـز مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  احاسػػػاح عػػػف 
 صايان ا غصر مدمادصض ملؿ م دمء م  نماعف كمد صلف   ايب مد صايػاة 

 مدم اد صض اف مدقكملـ مدمادصض.

 87255. 2.6571 تمصؼ 35

Q17 
نلنػـز مدشػر اة مدمدر ػض اػف دػػكؽ دمشػؽ مدمػادف  نط صػؽ منطل ػػاة 

عيد اعدمد مدقكملـ  1محاساح مدكمرد   ادممصار مدم اد ف مددكدف رقـ
 مدمادصض.

 88688. 4.0857   صر 35

Q18 
 يشػػر مملكمػػاة نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف 

 متااصض مل قض  ادقكملـ مدمادصض
 95090. 3.0857 منكدط 35

Q19 
نلنػػػـز مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  يشػػػر نقارصرإلػػػا 

 مدمادصض اف س صفنصف صكمصنصف
 95001. 4.2571   صر 35

Q20 Valid N (listwise) 35    

 

دمشؽ مدمػادف نلنػـز  شػ ؿ  صػد  منطل ػاة صال ظ مف مد دكؿ مددا ؽ اف مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ 
/ كإلف ا  ر مف مدكدط م انرمتف 4محاساح.  صث ن اكز مدمنكدط مد دا ف آلرمء عصيض مددرمدض مدقصمض /

 : صث  اية منطل اة محاساح عل  مدنرنصب مدنادف، مدم دد مد قان د ذه مددرمدض

 نقػػدصـ اقػػرمر  سػػ ض كدقػػض كم نمػػاؿ مدنػػزمـ م لػػس ادمر  مدشػػر ض مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  -
 مدمملكماة كمد صاياة مدكمرد  اف مدنقارصر مدمادصض مدميشكر 
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مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر مدنقػػارصر مدمادصػػض يسػػؼ مددػػيكصض مدمطلك ػػض  -
 مي ا اف يظاـ م اساح تمف مدفنر  مدم دد  د ا.

اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نقػػدصـ اقػػرمر  مدػػؤكدصنه عػػف اعػػدمد مدنػػزمـ م لػػس ادمر  مدشػػر اة مدمدر ػػض  -
 مد صاياة مدمادصض كنكاصر يظاـ رقا ض اماؿ اف مدشر ض.

مدنػػػزمـ م لػػػس ادمر  مدشػػػر ض مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  نقػػػدصـ اقػػػرمر  مػػػدـ ك ػػػكد ام امػػػكر  -
  كإلرصض قد نؤلر عل  مدنمرمرصض مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض.

زمـ مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  نط صػػػؽ منطل ػػػاة محاسػػػاح مدػػػكمرد   ادممصػػػار مدنػػػ -
 عيد اعدمد مدقكملـ مدمادصض. 1مدم اد ف مددكدف رقـ

نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نملصمػػاة محاسػػاح مدسػػادر  عػػف إلصلػػض م كرمؽ  -
 كم دكمؽ مدمادصض  ادش ؿ م ملؿ

مد دػػا اة  ممػػاصصر مدنػػدقصؽ مددكدصػػض دػػدل نػػدقصق ـ دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ صلنػػـز مػػدققف  -
 مدمادف  ش ؿ  امؿ.

 يشر مدنقارصر مدمادصض اف مدس ؼ مدصكمصض. -

 در ػػض  اقػػد ا ػػدة مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف مدنزممػػان ، امػػا مدمنطل ػػاة م يػػرل مدنادصػػض
  3.08ك صف  3.94منكدطض   ا  صث نرمكح مدمنكدط مد دا ف آلرمء عصيض مددرمدض  صف 

 :كصنملؽ  زء   صر مي ا  نكقصة محاساح مدم اد ف كإلف عل  مدنرنصب مدنادف

مدنزمـ مدققف مد دا اة  نقدصـ مدنأ صدمة مدمطلك ض اػف يظػاـ م اسػاح كصقكمػكف  احشػار  ادػ   ااػض  -
 إلمصض كصقكمكف  ا  الغ عف  ااض مدميادفاة مدنف ص نشفكي ا.م مكر ذمة م 

  مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  مماصصر مدم اد ض مددكدصض  ش ؿ ناـ. -

مدنزمـ م لس ادمر  مدشر ض مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  مماردػاة دػلصمض دإلاسػاح  ك ػه عػاـ  -
 اساح اصما صنملؽ  ادمملكماة مد كإلرصض.ك ادممارداة مدنف يص علص ا يظاـ م 

مدنػػػزمـ مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  نزكصػػػد مد صلػػػض  ػػػأم مملكمػػػض  كإلرصػػػض كطارلػػػض  -
 ك اددرعض مدمطلك ض.
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مدنزمـ ادمر  مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  نقػدصـ محقػرمرمة مدمطلك ػض مي ػا تػمف مدفنػر   -
 مدم دد  د ا.

شر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  يشػر  ااػض  يػكد ينال  ػا مدي الصػض مدم ػدد  د ػا اػف مدنزمـ مد -
 يظاـ م اساح تمف مدفنر  مدم دد  د ا.

مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر  ااػػض  يػػكد ينال  ػػا م كدصػػض تػػمف مدفنػػر   -
 مدم دد  د ا.

ادف  نمصػػػصف من ػػػدلصف ردػػػمصف  ادػػػـ مدشػػػر ض دنل صػػػض مدنػػػزمـ مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػ -
 م نصا اة مددكؽ كمدمدنلمرصف مف مدمملكماة.

 مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  يشر مملكماة اتااصض مل قض  ادقكملـ مدمادصض. -

سػاح  ما صظ ر  كتكح عدـ مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  منطل ػاة محا
 احاسػػػاح عػػػف مد صايػػػاة غصػػػر مدمادصػػػض ملػػػؿ: م دمء م  نمػػػاعف كمد صلػػػف. كاصتػػػان عػػػدـ مدنػػػزمـ ، م ينصػػػارم

مدنػػاـ  صادػػض م نك ػػض دإلاسػػاح ن ػػصف اص ػػا ا ػػرمءمة م دنػػزمـ  منطل ػػاة م اسػػاح  ادشػػ ؿمدشػػر اة  كتػػ  د
كإلػك اسػ ر  2.657مدمطل ػصف  صث دـ صنمدإل مدمنكدط مد دا ف ح ا ػاة عصيػض مددرمدػض اصمػا صنملػؽ   ػذصف 

 .مف مدكدط مد دا ف م انرمتف مدم دد د ذه مددرمدض

 (: 10الجدول ر م )

Descriptive Statistics (2) 

Q البيان Sig  القيم الكثر
 تكراراً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ََّQ19 
دػػػػػػػدل    صك ػػػػػػػد  ػػػػػػػكمدر منيسسػػػػػػػض  ادشػػػػػػػ ؿ مد ػػػػػػػااف

مدشر اة مدمدر ض ندنطص  معدمد مدقكملـ مدمادصض  ما إلك 
 مطلكب مي ا.

 63113. 4.1143 مكماؽ   صر

 ََّQ20 
صك ػد سػمك ض اػف ا ػػـ كنفدػصر منطل ػاة محاسػاح مػػف 

 ق ؿ مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف
 95706. 2.7143 م اصد تمصؼ

 ََّQ21 
مدمػػادف عػػدـ مدرمؾ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ 

  إلمصض م اساح مدم اد ف  ادش ؿ مد ااف
 1.05560 2.9429 مكماؽ تمصؼ

 ََّQ22 
عػػػػدـ مإلنمػػػػاـ مدشػػػػر اة مدمدر ػػػػض  ا اسػػػػاح  مػػػػا إلػػػػك 
 مطلكب مي ا  د ب تمؼ مإلنماـ ككعف مدمدنلمرصف

 1.22440 3.0286 مكماؽ منكدط
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Descriptive Statistics (2) 

Q البيان Sig  القيم الكثر
 تكراراً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ََّQ23 
نػػػػديف مدػػػػنكل مدمقك ػػػػاة علػػػػ  مدميادفػػػػاة  مػػػػدـ مدنػػػػزمـ 

مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  منطل ػػاة مدشػػر اة 
 م اساح د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض

 98134. 3.0857 مكماؽ منكدط

 ََّQ24 
نػػأيصر سػػدكر نقرصػػر مدم ادػػب مدقػػايكيف دلشػػر ض ممػػا  

صؤدم اد  مدنأيصر اف م اساح عف مدمملكماة مدمادصػض 
 تمف مدفنر  مدم دد  د ا

 1.01087 3.0857 مكماؽ منكدط

 ََّQ25 

عػػػػدـ كسػػػػكؿ نقػػػػارصر مسػػػػرؼ دػػػػكرصض مدمر ػػػػزم ككزمر  
م قنسػػاد  ادكقػػة مدم ػػدد ممػػا صػػؤدم ادػػ  مدنػػأيصر اػػف 
م اسػاح عػف مدمملكمػاة مدمادصػض تػمف مدفنػر  مدم ػدد  

 د ا

 78537. 3.8286 مكماؽ منكدط

 ََّQ26 
تمؼ رقا ض إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصػض علػ  مػدل 

  منطل اة م اساح مدم اد فمدنزمـ مدشر اة 
 75926. 2.8000 م اصد تمصؼ

 ََّQ27 
تػػػػمؼ مدنيدػػػػصؽ  ػػػػصف إلصلػػػػض نػػػػدمكؿ م كرمؽ كم دػػػػكمؽ 
مدمادصػػػػػػض كمسػػػػػػرؼ دػػػػػػكرصا مدمر ػػػػػػزم ككزمر  م قنسػػػػػػاد 

 كمد  اة مدرقا صض م يرل

 87735. 3.3714 مكماؽ منكدط

 ََّQ28 
تػػػػػمؼ مد ػػػػػرمما مدنملصمصػػػػػض كمدندرص صػػػػػض اػػػػػف مدشػػػػػر اة  

مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف دلنمرصػػػؼ  منطل ػػػاة 
 محاساح

 72761. 4.0000 مكماؽ   صر

 ََّQ29 
مرنفػػػػػاع ن لفػػػػػض نل صػػػػػض  ااػػػػػض منطل ػػػػػاة م اسػػػػػاح د صلػػػػػض 
م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض  اديد ض دلشر اة مدمدر ػض اػف 

 دكؽ دمشؽ مدمادف

 1.23669 3.0000 مكماؽ منكدط

 ََّQ30 
 ن اإلػػػػؿ  مػػػػض مد يػػػػكد محدزممصػػػػض ينص ػػػػض دمػػػػدـ اإلمصن ػػػػا 
 نألصرإلا عل  مدقكملـ مدمادصض مف ك  ض يظر مدمدصرصفك 

 88593. 2.7429 غصر مكماؽ تمصؼ

 ََّQ31 
اسػػػػرمر مدشػػػػر اة علػػػػ  دػػػػرصض  ػػػػزء   صػػػػر كإلػػػػاـ مػػػػف 
مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض كم دنػػزمـ  اد ػػد م ديػػ  مدمطلػػكب 

 مف م اساح

 86675. 3.6857 مكماؽ منكدط

 ََّQ32 
د كء محدمر  اد  ايفاء  مض مد يكد م دزممصض يكاان مػف 

 مدمياادصف د ا اف مددكؽ اك دن دصف مر زإلا مدمادف.
 88593. 2.7429 م اصد تمصؼ

 ََّQ33 
سدكر كمرمق ػض منطل ػاة م اسػاح مػف م لػر مػف   ػض 
غصػػػػػر إلصلػػػػػػض م كرمؽ كم دػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػػض مددػػػػػكرصض ملػػػػػػؿ 

 70174. 2.9143 م اصد تمصؼ
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Descriptive Statistics (2) 

Q البيان Sig  القيم الكثر
 تكراراً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مسرؼ دكرصا مدمر زم كميدكب كزمر  م قنساد

 ََّQ34 

  نقػػػدـ مد ػػػػكمدر مدم يصػػػػض اػػػف دملػػػػر  م اسػػػػاح  ادشػػػػ ؿ 
مد ػػااف مدمدػػاعد  دممللػػف مدشػػر اة  ػػكؿ م دنفدػػارعف 
منطل اة م اساح مدم اد ف مدسادر  عف إلصلض نػدمكؿ 

 م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض

 98731. 2.7143 غصر مكماؽ تمصؼ

 ََّQ35 Valid N (listwise) 35       

 

صال ػػظ مػػػف مد ػػػدكؿ مددػػػا ؽ مدمنملػػؽ  ادمكممػػػؿ مدنػػػف ن ػػػكؿ دكف مدنػػزمـ مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ 
 دمشؽ مدمادف  منطل اة محاساح مدم اد ف نكت  إلذه مدمكممؿ تمف لاللض الاة:

 منطل اة محاساح مدم اد ف  ش ؿ   صر  صػث مدمكممؿ مدنف ن كؿ دكف مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  -1
كإلػػك اعلػػ  مػػف مدمنكدػػط  4ن ػػاكز مدمنكدػػط مد دػػا ف ح ا ػػاة عصيػػض مددرمدػػض د ػػذه مدمكممػػؿ قصمػػض 

 :مد دا ف مدمفنرض د ذه مددرمدض كإلف

  صك ػد  ػػكمدر منيسسػػض  ادشػػ ؿ مد ػااف دػػدل مدشػػر اة مدمدر ػػض ندػنطص  اعػػدمد مدقػػكملـ مدمادصػػض  -
  ا. ما إلك مطلكب مي

تػػػمؼ مد ػػػرمما مدنملصمصػػػض كمدندرص صػػػض اػػػف مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف دلنمرصػػػؼ  -
  منطل اة محاساح.

مػػػػ  مال ظػػػػض اف عصيػػػػض مددرمدػػػػض مدنػػػػف اقػػػػرة  مػػػػدـ نػػػػكمار  ػػػػكمدر منيسسػػػػض اك تػػػػمؼ مد ػػػػرمما 
دمشؽ  مدنملصمصض كمدندرص صض دلنمرصؼ  منطل اة محاساح مدم اد ف اف مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ

 مدمادف إلـ مدمدرمء مدمادصصف دلشر اة مدمدر ض مما صدندعف مدقصاـ  مماد ض اكرصض.

مدمكممػػؿ مدنػػف ن ػػكؿ دكف مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  منطل ػػاة محاسػػاح مدم ادػػ ف  شػػ ؿ منكدػػط  -2
كإلػػػك  3.82ك نػػػ   3مدمنكدػػػط مد دػػا ف ح ا ػػػاة عصيػػػض مددرمدػػض د ػػػذه مدمكممػػػؿ  ػػصف   صػػث نػػػرمكح

كدػط مد دػا ف مدمفنػرض د ػذه مددرمدػض كصنملػؽ ممظم ػا  نكقصػة محاسػاح كمدنيدػصؽ قرصب مػف مدمن
 : صف مد  اة مدرقا صض كنديف مدنكل مدمقك اة عل  مدميادفاة كإلف عل  مدنرنصب



  

94 

عػػػدـ كسػػػكؿ نقػػػارصر مسػػػرؼ دػػػكرصض مدمر ػػػزم ككزمر  م قنسػػػاد  ادكقػػػة مدم ػػػدد ممػػػا صػػػؤدم ادػػػ   -
 مدمادصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا.مدنأيصر اف م اساح عف مدمملكماة 

اسػػرمر مدشػػر اة علػػ  دػػرصض  ػػزء   صػػر كإلػػاـ مػػف مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض كم دنػػزمـ  اد ػػد م ديػػ   -
 مدمطلكب مف محاساح.

تػػػػمؼ مدنيدػػػػصؽ  ػػػػصف إلصلػػػػض نػػػػدمكؿ م كرمؽ كم دػػػػكمؽ مدمادصػػػػض كمسػػػػرؼ دػػػػكرصا مدمر ػػػػزم ككزمر   -
 م قنساد كمد  اة مدرقا صض م يرل.

كر نقرصػػػر مدم ادػػػب مدقػػػايكيف دلشػػػر ض ممػػػا صػػػؤدم ادػػػ  مدنػػػأيصر اػػػف م اسػػػاح عػػػف نػػػأيصر سػػػد -
 مدمملكماة مدمادصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا.

نػػديف مدػػنكل مدمقك ػػاة علػػ  مدميادفػػاة  مػػدـ مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  -
  منطل اة م اساح د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض.

مدنػػف ن ػػكؿ دكف مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  منطل ػػاة محاسػػاح مدم ادػػ ف  شػػ ؿ تػػمصؼ مدمكممػػؿ  -3
كإلػػك اديػػ  مػػف  3دػػـ صن ػػاكز مدمنكدػػط مد دػػا ف ح ا ػػاة عصيػػض مددرمدػػض د ػػذه مدمكممػػؿ قصمػػض   صػػث

 مدمنكدط مد دا ف مدمفنرض د ذه مددرمدض كإلف عل  مدنرنصب: 

 إلمصػػػػض محاسػػػػاح مدم ادػػػػ ف  ادشػػػػ ؿ عػػػػدـ ادرمؾ مدشػػػػر اة مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف  -
 مد ااف.

سػػػدكر كمرمق ػػػض منطل ػػػاة م اسػػػاح مػػػف ا لػػػر مػػػف   ػػػض غصػػػر إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض  -
 مددكرصض ملؿ مسرؼ دكرصا مدمر زم كميدكب كزمر  م قنساد.

تػػػمؼ رقا ػػػض إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض علػػػ  مػػػدل مدنػػػزمـ مدشػػػر اة  منطل ػػػاة م اسػػػاح  -
 د ف.مدم ا

نألصرإلػا علػ  مدقػكملـ مدمادصػض مػف ك  ػض يظػػر ك  ن اإلػؿ  مػض مد يػكد محدزممصػض ينص ػض دمػدـ اإلمصن ػا  -
 مدمدصرصف.

د ػػكء محدمر  ادػػ  ايفػػاء  مػػض مد يػػكد محدزممصػػض يكاػػان مػػف مدمياادػػصف د ػػا اػػف مددػػكؽ اك دن دػػصف  -
 مر زإلا مدمادف.
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اف مدمدػػػاعد  دممللػػػف مدشػػػر اة  ػػػكؿ   نقػػػدـ مد ػػػكمدر مدم يصػػػض اػػػف دملػػػر  م اسػػػاح  ادشػػػ ؿ مد ػػػا -
 م دنفدار عف منطل اة م اساح مدم اد ف مدسادر  عف إلصلض ندمكؿ م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض.

صك ػػد سػػمك ض اػػف ا ػػـ كنفدػػصر منطل ػػاة محاسػػاح مػػف ق ػػؿ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ  -
 مدمادف.

 (: 11الجدول ر م )

Descriptive Statistics (3) 

Q DESCRIPTION Sig Mode Mean Std. 
Deviation 

Q1 
صك د اف مدشر ض مدمدر ض ك ػد  نيظصمصػض دنل صػض م نصا ػاة 
مدمدػػػنلمر مػػػف مدمملكمػػػاة  دػػػ كدض كصدػػػر كاػػػف ام كقػػػة 

 ك أقؿ ن لفض مم يض

 86628. 3.3971 مكماؽ منكدط

Q2 
صتػا ان ا  كنقػارصر م لػس محدمر  ننسػؼ مدقػكملـ مدمادصػض كم 

 دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  اددقض مد صد 
 59556. 4.0588 مكماؽ   صر

Q3 
صتػا ان ا كنقػارصر م لػس محدمر   ننسػؼ مدقػكملـ مدمادصػض كم 
دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  ادمسػػػدمقصض 

 مد صد .

 704152. 3.83824 مكماؽ منكدط

Q4 
صتػا ان ا كنقػارصر م لػس محدمر  ننسػؼ مدقػكملـ  مدمادصػض كم 

دلشػػػػر اة مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف  ادكتػػػػكح 
 كقا لصض مدف ـ

 60941. 3.6765 مكماؽ منكدط

Q5 
صم ػػػػف م عنمػػػػاد علػػػػػ  مدمملكمػػػػاة مدميشػػػػػكر  اػػػػف مدقػػػػػكملـ 
مدمادصػػػض دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف اػػػف 

 ؿ  امؿ.منياذ قرمرمة م دنلمار مدمينلفض  ش 

 1.29995 3.1618 مكماؽ منكدط

Q6 
ندػػػاإلـ مدمملكمػػػاة مدميشػػػكر  اػػػف مدقػػػكملـ مدمادصػػػض دلشػػػر اة 

اف منياذ قرمر م دنلمار  مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف
 د كي ا نقدـ مملكماة  كؿ ادمء مدشر ض اف مدمدنق ؿ

 90494. 3.5441 مكماؽ منكدط

Q7 

مدمادصػػػض دلشػػػر اة ندػػػاإلـ مدمملكمػػػاة مدميشػػػكر  اػػػف مدقػػػكملـ 
اف منياذ قرمر م دنلمار  مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف

د كي ػػػػػػػػا ننػػػػػػػػكمار تػػػػػػػػمف مدنكقصػػػػػػػػة مدميادػػػػػػػػب ك اددػػػػػػػػرعض 
 مدمطلك ض.

 86590. 2.7647 م اصد تمصؼ

Q8 
ندػػػاإلـ مدمملكمػػػاة مدميشػػػكر  اػػػف مدقػػػكملـ مدمادصػػػض دلشػػػر اة 

اف منياذ قرمر م دنلمار  مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف
 69236. 3.7059 مكماؽ منكدط
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Descriptive Statistics (3) 

Q DESCRIPTION Sig Mode Mean Std. 
Deviation 

 د كي ا نداعد عل  نقصصـ ادمء مدميشا  عف مدفنر  مددا قض

Q9 
نػػزدمد قػػدر  مدمدػػنلمر علػػ  منيػػاذ مدقػػرمر م دػػنلمارم  لمػػا 
زمد مدنػػػػػػػػػزمـ مدشػػػػػػػػػر اة مدمدر ػػػػػػػػػض  منطل ػػػػػػػػػاة م اسػػػػػػػػػاح 

 مدم اد ف.

 90397. 4.2500 مكماؽ   صر

Q10 
كنفدػصر مدمملكمػػاة صك ػد سػمك ض دػدل مدمدػػنلمر اػف ا ػـ 

 مدم اد صض كصك د نمقصد اف د ض م اساح
 85506. 3.4853 م اصد منكدط

Q11 
صك ػػػػػػد مرنفػػػػػػاع اػػػػػػف ن لفػػػػػػض مد سػػػػػػكؿ علػػػػػػ  مدمملكمػػػػػػاة 

 مدم اد صض
 88891. 2.4706 غصر مكماؽ تمصؼ

Q12 
صدػػػػػنيدـ مدمدػػػػػنلمر اػػػػػف دػػػػػكؽ دمشػػػػػؽ دػػػػػألكرمؽ مدمادصػػػػػض 

م دػػػنلمار  شػػػ ؿ مدمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض اػػػف نرشػػػصد قػػػرمر 
   صر

 1.01384 3.0441 مكماؽ منكدط

Q13 
صػػدرؾ مدمدػػنلمر اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض اإلمصػػض 

 مدمملكماة مدم اد صض اف نرشصد قرمر م دنلمار
 93641. 3.2500 مكماؽ منكدط

Q14 
صك د عالقض  صف   ـ مدندمكؿ كم اسػا اة مدمادصػض كغصػر 

 مدمادصض
 9513. 3.074 م اصد منكدط

Q15 
نك ػد مملكمػػاة ايػػرل غصػػر كمرد  اػػف مدقػػكملـ مدمادصػػض نػػؤلر 

 اف قرمر م دنلمار
 1.06865 4.0612 مكماؽ  شد    صر

Q16 
نقػػػػػػػػـك إلصلػػػػػػػػض م كرمؽ كم دػػػػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػػػػض  يشػػػػػػػػر  مصػػػػػػػػ  
مدمملكمػػػاة مدنػػػف ننػػػكار دػػػدص ا عػػػف ادمء مدشػػػر اة  شػػػ ؿ 

 اكرم كدكرم

 90539. 3.1837 م اصد منكدط

Q17 
إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض  نػدقصؽ مدقػكملـ  نقـك

 مدمادصض دلشر اة مدمدر ض ق ؿ يشرإلا
 88545. 3.3878 مكماؽ منكدط

Q18 
نداعد إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددػكرصض مدمدػنلمرصف 

 اف نقدصـ نفدصرمة دلمملكماة مدمادصض عيد طل  ـ ذدؾ
 1.14286 2.8367 م اصد تمصؼ

 
Valid N (listwise)     

 

صال ػػػظ مػػػف مد ػػػدكؿ مددػػػا ؽ مدمنملػػػؽ  إ ا ػػػاة مدمدػػػنلمرصف اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض  ػػػكؿ 
 ااسا اة مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف:
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 اف مدمدنلمرصف  ايكم مكماقصف  در ض   صر  عل  ميه:  -1

مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  منطل ػػاة نػػزدمد قػػدر  مدمدػػنلمر علػػ  منيػػاذ مدقػػرمر م دػػنلمارم  لمػػا زمد  -
 م اساح مدم اد ف.

 نك د مملكماة ايرل غصر كمرد  اف مدقكملـ مدمادصض نؤلر اف قرمر م دنلمار. -

صتػػػا ان ا كنقػػػارصر م لػػس محدمر  دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ  - ننسػػؼ مدقػػػكملـ مدمادصػػػض كم 
 مدمادف  اددقض مد صد .

كإلػػف نن ػػاكز مدمنكدػػط مد دػػا ف  4عصيػػض مددرمدػػض مدقصمػػض  صػػث  لػػي مدمنكدػػط مد دػػا ف ح ا ػػاة 
 م انرمتف مدم دد د ذه مددرمدض.

 اف مدمدنلمرصف اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  ايكم مكماقصف  در ض منكدطض عل  ايه: -2

صتػػػا ان ا كنقػػػارصر م لػػس محدمر  دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ  - ننسػػؼ مدقػػػكملـ مدمادصػػػض كم 
 مد صد . مدمادف  ادمسدمقصض

اف منياذ  نداإلـ مدمملكماة مدميشكر  اف مدقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف -
 قرمر م دنلمار د كي ا نداعد عل  نقصصـ ادمء مدميشا  عف مدفنر  مددا قض.

صتػػػا ان ا كنقػػػارصر م لػػس محدمر  دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ  - ننسػػؼ مدقػػػكملـ مدمادصػػػض كم 
 ادكتكح كقا لصض مدف ـ.مدمادف  

نداإلـ مدمملكماة مدميشكر  اف مدقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف اف منياذ  -
 قرمر م دنلمار د كي ا نقدـ مملكماة  كؿ ادمء مدشر ض اف مدمدنق ؿ.

صك ػػػد سػػػػمك ض دػػػػدل مدمدػػػػنلمر اػػػػف ا ػػػػـ كنفدػػػصر مدمملكمػػػػاة مدم ادػػػػ صض كصك ػػػػد نمقصػػػػد اػػػػف د ػػػػض  -
 اح.م اس

صك د اف مدشر ض مدمدر ض ك د  نيظصمصض دنل صض م نصا اة مدمدنلمر مف مدمملكماة  د كدض كصدػر  -
  كاف ام كقة ك أقؿ ن لفض مم يض.

 نقكـ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض  ندقصؽ مدقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدر ض ق ؿ يشرإلا. -
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اإلمصػػض مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض اػػف نرشػػصد قػػرمر صػػدرؾ مدمدػػنلمر اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض  -
 م دنلمار.

نقكـ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصػض  يشػر  مصػ  مدمملكمػاة مدنػف ننػكار دػدص ا عػف ادمء مدشػر اة  -
  ش ؿ اكرم كدكرم.

صم ػف م عنمػػاد علػػ  مدمملكمػػاة مدميشػػكر  اػػف مدقػػكملـ مدمادصػػض دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ  -
 قرمرمة م دنلمار مدمينلفض  ش ؿ  امؿ.مدمادف اف منياذ 

 صك د عالقض  صف   ـ مدندمكؿ كم اسا اة مدمادصض كغصر مدمادصض. -

صدػػػػنيدـ مدمدػػػػنلمر اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ دػػػػألكرمؽ مدمادصػػػػض مدمملكمػػػػاة مدم ادػػػػ صض اػػػػف نرشػػػػصد قػػػػرمر  -
 م دنلمار  ش ؿ   صر.

كإلف قرص ض مػف مدمنكدػط  3.04ك 3.8 صث نرمكح مدمنكدط مد دا ف ح ا اة عصيض مددرمدض  صف  -
 م انرمتف مدم دد د ذه مددرمدض.

 اف مدمدنلمرصف اف دكؽ دمشؽ دألكرمؽ مدمادصض  ايكم مكماقصف  در ض تمصفض عل  ايه: -3

نداعد إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض مددػكرصض مدمدػنلمرصف اػف نقػدصـ نفدػصرمة دلمملكمػاة مدمادصػض  -
 عيد طل  ـ ذدؾ.

اف منياذ  مدميشكر  اف مدقكملـ مدمادصض دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادفنداإلـ مدمملكماة  -
 قرمر م دنلمار د كي ا ننكمار تمف مدنكقصة مدميادب ك اددرعض مدمطلك ض.

 صك د مرنفاع اف ن لفض مد سكؿ عل  مدمملكماة مدم اد صض. -

ممػػػا دػػػ ؽ كإلػػػك اقػػػؿ مػػػف  د ػػػؿ 2.8 صػػػث دػػػـ صن ػػػاكز مدمنكدػػػط مد دػػػا ف آلرمء عصيػػػض مددرمدػػػض مدقصمػػػض 
 مدمنكدط م انرمتف مدم دد د ذه مددرمدض.
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 الثاني المبحث
 المحاسبي األفصاح كفاية دون تحول التي والعوااق النتااج وتحميل الفرضيات اختبار

 

نيػػػاكؿ إلػػػذم مدم  ػػػث مح سػػػاءمة مدكسػػػفصض كينص ػػػض مين ػػػار مدفرتػػػصاة كن لصػػػؿ مدينػػػالا كذدػػػؾ كاقػػػان 
 : ما صلف ،ض مدنف د ؽ نكتص  ا اف مدم  ث مددا ؽدالين ارمة مح سالص

 الفرضيات: اختبار -1
يمبااي اإلفصاااح المحاساابي لمشااركات المدرجااة فااي سااوق دمشااق  :اختبااار الفرضااية األولااى :أوالً 

 لألوراق المالية متطمبات اإلفصاح ليياة األوراق واألسواق المالية السورية.

دنصكدية دلمصيض مدكم د  ددرمدض د دض مدفركؽ  صف  Tمين ار  ين ار مدفرتصض م كد  دل  ث نـ ا رمء 
كإلف مدقصمض مدمكماقض دفلض مح ا ض م اصد( ك ػؿ مػف منكدػطاة مدنػزمـ مدشػر اة مدمدر ػض ) 3مدقصمض مدممصارصض 

 : منطل اة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض  ما صلف

 (: 12الجدول ر م )

One-Sample Test 

 3القيمة المعيارية =   
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
 T يمة 

 المحسوبة

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

Q1 3.9143 50709. 91429. 000. 10.667 م دنزمـ  مماصصر مدم اد ض مددكدصض 
Q2  4.0000 80440. 1.00000 000. 7.355  مماصصر مدندقصؽ مددكدصضم دنزمـ 

Q3 
م دنزمـ  نملصماة محاساح مدسادر  عف إلصلض 

 م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض
7.714 .000 1.00000 .76696 4.0000 

Q4 
م دنػػػػػػػزمـ  دصادػػػػػػػض م نك ػػػػػػػض دإلاسػػػػػػػاح ن ػػػػػػػصف 

 ا رمءمة م دنزمـ  منطل اة محاساح
.572 .571 .08571 .88688 3.0857 

Q5 
مدنػػزمـ م لػػس ادمر  مدشػػر ض  مماردػػاة دػػلصمض 

 دإلاساح  ك ه عاـ
9.623 .000 .91429 .56211 3.9143 

Q6  3.3429 1.08310 34286. 070. 1.873م دنزمـ  نمصصف من ػدلصف ردػمصف  ادػـ مدشػر ض 
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One-Sample Test 

 3القيمة المعيارية =   
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
 T يمة 

 المحسوبة

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

دنل صػػػػػض م نصا ػػػػػاة مددػػػػػكؽ كمدمدػػػػػنلمرصف مػػػػػف 
 مدمملكماة

Q7 
 يكد مدينالا م كدصػض تػمف م دنزمـ  يشر  ااض 
 مدفنر  مدم دد  د ا

3.670 .001 .68571 1.10537 3.6857 

Q8 
م دنػػػػػزمـ  يشػػػػػر  ااػػػػػض  يػػػػػكد مدينػػػػػالا مدي الصػػػػػض 

 مدم دد  د ا تمف مدفنر  مدم دد  د ا
4.785 .000 .74286 .91853 3.7429 

Q9 
 نقػػدصـ مدنأ صػػدمة مدمطلك ػػض اػػف يظػػاـ  م دنػػزمـ

 احشػػػار  ادػػػ   ااػػػض م مػػػكر م اسػػػاح كمدقصػػػاـ 
 ذمة م إلمصض

6.655 .000 .94286 .83817 3.9429 

Q10 
م دنزمـ  نقدصـ محقرمرمة مدمطلك ض مي ػا تػمف 

 مدفنر  مدم دد  د ا
5.373 .000 .85714 .94380 3.8571 

Q11 
مدنػػػزمـ م لػػػس محدمر   نقػػػدصـ اقػػػرمر  مدػػػؤكدصنه 

رقا ػض عف اعدمد مد صاياة مدمادصض كنكاصر يظاـ 
 اماؿ اف مدشر ض.

8.824 .000 1.17143 .78537 4.1714 

Q12 
مدنػػزمـ م لػػس محدمر   نقػػدصـ اقػػرمر  مػػدـ ك ػػكد 
ام امػػػكر  كإلرصػػػض قػػػد نػػػؤلر علػػػ  مدػػػنمرمرصض 

 مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض.
8.824 .000 1.17143 .78537 4.1714 

Q13 
مدنزمـ م لس محدمر   نقدصـ اقرمر  س ض كدقػض 
كم نمػػػػػاؿ مدمملكمػػػػػاة كمد صايػػػػػاة مدػػػػػكمرد  اػػػػػف 

 مدنقارصر مدمادصض مدميشكر 
9.001 .000 1.22857 .80753 4.2286 

Q14 
م دنػزمـ  يشػػر مدنقػػارصر مدمادصػض يسػػؼ مددػػيكصض 

 مدمطلك ض تمف مدفنر  مدم دد  د ا
7.508 .000 1.17143 .92309 4.1714 

Q15 
 م دنػػػزمـ  نزكصػػػد مد صلػػػض  ػػػأم مملكمػػػض  كإلرصػػػض

 كطارلض ك اددرعض مدمطلك ض
5.560 .000 .85714 .91210 3.8571 

Q16 
م دنػػزمـ  احاسػػاح عػػف مد صايػػاة غصػػر مدمادصػػض 
ملػػػػػػػػػؿ م دمء م  نمػػػػػػػػػاعف كمد صلػػػػػػػػػف   ايػػػػػػػػػب 

-2.325 .026 -.34286 .87255 2.6571 
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One-Sample Test 

 3القيمة المعيارية =   
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
 T يمة 

 المحسوبة

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 مد صاياة مدم اد صض اف مدقكملـ مدمادصض.
Q17  4.0857 88688. 1.08571 000. 7.242 .1م دنزمـ  ممصار مدم اد ض مددكدف رقـ 

Q18 
 يشػػػػػػػر مملكمػػػػػػػاة اتػػػػػػػااصض مل قػػػػػػػض  م دنػػػػػػػزمـ

  ادقكملـ مدمادصض
.533 .597 .08571 .95090 3.0857 

Q19 4.2571 95001. 1.25714 000. 7.829 م دنزمـ  اديشر تمف مدس ؼ مدصكمصض 

 

منطل ػػاة مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  منطل ػػاة 
م كرمؽ كم دػػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػػض محاسػػػػػػاح د صلػػػػػػض 

 مددكرصض
5.857 

 
.798 .857 3.798 

 

 اديدػ ض دلدػؤمؿ  0.05ص صف مد دكؿ معػاله اف قصمػض مدػنكل مدد دػض مدم دػك ض  ايػة م  ػر مػف مدقصمػض 
م دنػػػػزمـ  دصادػػػػض م نك ػػػػض دإلاسػػػػاح كنمػػػػصف من ػػػػدلصف ردػػػػمصصف دلشػػػػر ض كم دنػػػػزمـ  يشػػػػر ) 18ك 6ك 4رقػػػػـ 

%   نك ػد اػركؽ ذمة د دػض ا سػالصض  ػصف مدقصمػض 95صميف ايه عيػد مدػنكل مدلقػض مملكماة اتااصض(، ما 
( كمدمنكدػػط مد دػػا ف دألدػػللض مدػػلالث مددػػا قض ك ادنػػادف اػػإف ارمء عصيػػض مد  ػػث عمكمػػان  ايػػة 3مدممصارصػػض )

اسػػاح م اصػػد   عن ػػار م دنػػزمـ  احاسػػا اة مدنػػف نشػػصر ادص ػػا م دػػللض مدػػلالث مددػػا قض  أ ػػد منطل ػػاة مح
 د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض.

كمدمنملػػؽ  احاسػػاح م ينصػػارم عػػف مد صايػػاة غصػػر مدمادصػػض ملػػؿ م دمء مد صلػػف  16 اديدػػ ض دلدػػؤمؿ رقػػـ 
% مػػ  ك ػػك من ػػاه 5كم  نمػػاعف اػػإف مدػػنكل مدد دػػض مدم دػػكب إلػػك اسػػ ر مػػف مدػػنكل مدد دػػض مديظرصػػض 

 3اركقػػػاة ذمة د دػػػض ا سػػػالصض  ػػػصف مدكدػػػط مد دػػػا ف م انرمتػػػفمدم دػػػك ض ك ادنػػػادف نك ػػػد  Tدػػػادب دػػػػ 
آلرمء عصيض مددرمدض  كؿ عدـ مدنزمـ مدشػر اة  احاسػاح عػف  (محشار  مدداد ض)كمدكدط مد دا ف م قؿ ميه 

 مد صاياة غصر مدمادصض ملؿ م دمء م  نماعف كمد صلف.
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ل مدد دض مدمكماقض اس ر   لصر مػف مدقصمػض اما  اديد ض د اقف م دللض مدمدركدض اصال ظ اف قصمض مدنك 
/ 3% نك ػػػػد اػػػػركؽ ذمة د دػػػػض ا سػػػػالصض  ػػػػصف مدقصمػػػػض مدممصارصػػػػض /95ام ايػػػػه عيػػػػد مدػػػػنكل لقػػػػض  ،0.05

كمدمنكدػػػط مد دػػػا ف د ػػػؿ مػػػف مدمن صػػػرمة مدمميصػػػض، كصال ػػػظ اف قػػػصـ  مصػػػ  مدمنكدػػػطاة مد دػػػا صض مدمػػػذ كر  
/ ام اف ااػػرمد عصيػػض مد  ػػث 3( اعلػػ  مػػف مدقصمػػض مدممصارصػػض / ادػػنلياء مػػا نمػػة محشػػار  ادصػػه دػػا قان )اعػػاله 

عمكمػػان  ػػايكم مػػكماقصف علػػ  اف مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  ايػػة نل ػػف منطل ػػاة محاسػػاح 
د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض ك ادنادف يراض ارتصض مدمدـ كيق ػؿ  ػادفرض مد ػدصؿ مدػذم صقػكؿ اف 

 اف دكؽ دمشؽ مدمادف نل ف منطل اة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض  مدشر اة مدمدر ض

يوجاد العدياد مان العوامال التاي تحاول او تسااعد فاي االلتازام الكماي  :اختبار الفرضية الثانية :ثانيا  
 لمشركات المدرجة بمتطمبات ىياة األوراق واألسواق المالية السورية.

دنصكدية دلمصيض مدكم د  ددرمدض د دػض مدفػركؽ  ػصف  Tث نـ ا رمء مين ار  ين ار مدفرتصض مدلايصض دل  
كإلػػف مدقصمػػض مدمكماقػػض دفلػػض مح ا ػػض م اصػػد( ك ػػؿ مػػف منكدػػطاة مدمكممػػؿ مدنػػف ن ػػكؿ )/ 3مدقصمػػض مدممصارصػػض /

 :دكف م دنزمـ مد لف دلشر اة مدمدر ض  منطل اة إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض  ما صلف

 (: 13دول ر م )الج

One-Sample Test 

 

 3القيمة المعيارية =
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

T 
 المحسوبة

مستوى 
 داللة الفروق الداللة

Q19 

  صك ػػػد  ػػػكمدر منيسسػػػض  ادشػػػ ؿ 
مدمدر ػػػػػػػػض مد ػػػػػػػػااف دػػػػػػػػدل مدشػػػػػػػػر اة 

ندنطص  معدمد مدقكملـ مدمادصض  مػا إلػك 
 مطلكب مي ا.

 نك د اركؽ دمدض + 000. 10.445 4.1143 63113.

Q20  صك ػػػػػػد سػػػػػػمك ض اػػػػػػف ا ػػػػػػـ كنفدػػػػػػػصر
 -نك د اركؽ دمدض  086. 1.766- 2.7143 95706. منطل اة محاساح

Q21 
عػػػػػدـ مدرمؾ مدشػػػػػر اة مدمدر ػػػػػض اػػػػػف 
دكؽ دمشؽ مدمادف  إلمصض م اسػاح 

 مدم اد ف  ادش ؿ مد ااف
 -نك د اركؽ دمدض  751. 320.- 2.9429 1.05560

Q22  عػػػػػػػػدـ مإلنمػػػػػػػػاـ مدشػػػػػػػػر اة مدمدر ػػػػػػػػض
 نك د اركؽ دمدض + 891. 138. 3.0286 1.22440 ا اسػػػػػاح  مػػػػػا إلػػػػػك مطلػػػػػكب مي ػػػػػا 
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One-Sample Test 

 

 3القيمة المعيارية =
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

 دػػػػػػػػػػ ب تػػػػػػػػػػمؼ مإلنمػػػػػػػػػػاـ ككعػػػػػػػػػػف 
 مدمدنلمرصف

Q23 
نػػػػػػػػػػديف مدػػػػػػػػػػنكل مدمقك ػػػػػػػػػػاة علػػػػػػػػػػ  

 منطل ػػػػاة مدميادفػػػػاة  مػػػػدـ م دنػػػػزمـ 
 م اساح

 نك د اركؽ دمدض + 609. 517. 3.0857 98134.

Q24 

نػػػػػػػأيصر سػػػػػػػدكر نقرصػػػػػػػر مدم ادػػػػػػػب 
مدقػػػػػػايكيف دلشػػػػػػر ض ممػػػػػػا صػػػػػػؤدم ادػػػػػػ  
مدنأيصر اف م اساح عف مدمملكمػاة 

 مدمادصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا

 نك د اركؽ دمدض + 619. 502. 3.0857 1.01087

Q25 

عػػدـ كسػػكؿ نقػػارصر مسػػرؼ دػػكرصض 
مدمر ػػػػػػػزم ككزمر  م قنسػػػػػػػاد  ادكقػػػػػػػة 
مدم ػػػدد ممػػػا صػػػؤدم ادػػػ  مدنػػػأيصر اػػػف 
م اسػػػػػػاح عػػػػػػف مدمملكمػػػػػػاة مدمادصػػػػػػض 

 تمف مدفنر  مدم دد  د ا

   نك د اركؽ دمدض 000. 6.242 3.8286 78537.

Q26 
تػمؼ رقا ػػض إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ 
مدمادصػػػػض علػػػػ  مػػػػدل مدنػػػػزمـ مدشػػػػر اة 

  منطل اة م اساح مدم اد ف
 -نك د اركؽ دمدض  128. 1.558- 2.8000 75926.

Q27 

تػػػػػمؼ مدنيدػػػػػصؽ  ػػػػػصف إلصلػػػػػض نػػػػػدمكؿ 
م كرمؽ كم دػػػػكمؽ مدمادصػػػػض كمسػػػػرؼ 
دػػػػػػػػكرصا مدمر ػػػػػػػػزم ككزمر  م قنسػػػػػػػػاد 

 كمد  اة مدرقا صض م يرل

   نك د اركؽ دمدض 017. 2.505 3.3714 87735.

Q28  تػػػػمؼ مد ػػػػرمما مدنملصمصػػػػض كمدندرص صػػػػض
   نك د اركؽ دمدض 000. 8.131 4.0000 72761.  منطل اة محاساحدلنمرصؼ 

Q29  مرنفػػػػاع ن لفػػػػض نل صػػػػض  ااػػػػض منطل ػػػػاة
 نك د اركؽ دمدض + 1.000 000. 3.0000 1.23669 م اساح مد صلض

Q30 
ن اإلػػؿ  مػػض مد يػػكد محدزممصػػض ينص ػػض 
دمػػػػدـ اإلمصن ػػػػا كنألصرإلػػػػا علػػػػ  مدقػػػػكملـ 

 مدمادصض مف ك  ض يظر مدمدصرصف
 -نك د اركؽ دمدض  095. 1.717- 2.7429 88593.

Q31  اسػػػػرمر مدشػػػػر اة علػػػػ  دػػػػرصض  ػػػػزء
   نك د اركؽ دمدض 000. 4.680 3.6857 86675.  صر كإلاـ مػف مدمملكمػاة مدم ادػ صض 
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One-Sample Test 

 

 3القيمة المعيارية =
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

T 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

كم دنػػزمـ  اد ػػد م ديػػ  مدمطلػػكب مػػف 
 م اساح

Q32 
د كء محدمر  ادػ  ايفػاء  مػض مد يػكد 

مدمياادػصف د ػا اػف م دزممصض يكاان مػف 
 مددكؽ اك دن دصف مر زإلا مدمادف.

 -نك د اركؽ دمدض  095. 1.717- 2.7429 88593.

Q33 

سػػػدكر كمرمق ػػػض منطل ػػػاة م اسػػػاح 
مف م لر مف   ض غصر إلصلػض م كرمؽ 
كم دػػػػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػػػػض مددػػػػػػػػكرصض ملػػػػػػػػؿ 
مسػػػػػرؼ دػػػػػكرصا مدمر ػػػػػزم كميػػػػػدكب 

 كزمر  م قنساد

 -اركؽ دمدض  نك د 475. 723.- 2.9143 70174.

Q34 

  نقػػػػدـ مد ػػػػكمدر مدم يصػػػػض اػػػػف دملػػػػر  
م اسػػػاح  ادشػػػ ؿ مد ػػػااف مدمدػػػاعد  
دممللػػف مدشػػر اة  ػػكؿ م دنفدػػارعف 
منطل ػػػػػػػػػػػاة م اسػػػػػػػػػػػاح مدم ادػػػػػػػػػػػ ف 
مدسػػػػػادر  عػػػػػف إلصلػػػػػض نػػػػػدمكؿ م كرمؽ 

 كم دكمؽ مدمادصض

 -نك د اركؽ دمدض  096. 1.712- 2.7143 98731.

 

مدنػػػػػػػػزمـ مدمكممػػػػػػػؿ مدنػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػكؿ دكف 
مدشػػػػػػػػػػػػر اة مدمدر ػػػػػػػػػػػػض  منطل ػػػػػػػػػػػػاة 
محاسػػػػػػاح د صلػػػػػػض م كرمؽ كم دػػػػػػكمؽ 

 مدمادصض مددكرصض

.911 0.173214 1.478 .304  

 

 اديدػ ض دلدػؤمؿ  0.05ص صف مد دكؿ اعاله اف قصمض مدنكل مدد دض مدم دك ض  اية اس ر مف مدقصمض 
سػػرمر مدشػػر اة علػػ  دػػرصض  ػػزء   صػػر )31ك 28ك 27ك 25رقػػـ  تػػمؼ مدنيدػػصؽ  ػػصف مد  ػػاة مدرقا صػػض كم 

مػػف مدمملكمػػاة كم دنػػزمـ  اد ػػد م ديػػ  مدمطلػػكب مػػف محاسػػاح كمدنػػأيصر اػػف مدنقػػارصر مدرقا صػػض م يػػرل( مػػا 
( كمدمنكدػط 3%   نك د اركؽ ذمة د دض ا سالصض  صف مدقصمض مدممصارصػض )95صميف ايه عيد مدنكل مدلقض 

د دػػا ف دألدػػللض م ر مػػض مددػػا قض ك ادنػػادف اػػإف ارمء عصيػػض مد  ػػث عمكمػػان  ايػػة م اصػػد   عن ػػار عكملػػؽ م
محاسػػاح مدنػػف نشػػصر ادص ػػا م دػػللض مددػػا قض  أ ػػد م دػػ اب مدنػػف ن ػػكؿ دكف م دنػػزمـ  منطل ػػاة محاسػػاح 
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 دػػللض اػػصال ظ اف قصمػػض مدػػنكل د صلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض. امػػا  اديدػػ ض د قصػػض م دػػ اب اك م
% صك ػػد اركقػػاة ذمة 95كإلػػذم مػػا صميػػف ايػػه عيػػد مدػػنكل لقػػض  0.05مدد دػػض مدم دػػكب م  ػػر   لصػػر مػػف 

ك ادنادف اػإف  ،/ كمدمنكدط مد دا ف آلرمء اارمد مدمصيض3د دض ا سالصض  صف مدمنكدط مد دا ف م انرمتف /
د دػػػض مدمك  ػػػض( اك غصػػػر مػػػكماقصف )مدفػػػرك قػػػاة ذمة مدد دػػػض مدفػػػرك قػػػاة ذمة مد)ااػػػرمد مدمصيػػػض  ػػػايكم مػػػكماقصف 

مدداد ض( عل  ك كد اد اب ن كؿ اك   ن كؿ اف مدنػزمـ مدشػر اة مدمدر ػض  منطل ػاة محاسػاح مدم ادػ ف 
 د صلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض.

ن كؿ اك   ن ػكؿ اػف ك ادنادف يراض ارتصض مدمدـ كيق ؿ  ادفرتصض مد دصلض مدنف نقر  ك كد اد اب  
مدنزمـ مدشػر اة مدمدر ػض  منطل ػاة محاسػاح مدم ادػ ف. ك ػاف مػف اإلػـ م دػ اب مدنػف ن ػكؿ دكف م دنػزمـ 

 مد لف مدمطلكب 

يمبااي اإلفصاااح المحاساابي لمشااركات المدرجااة فااي سااوق دمشااق  :اختبااار الفرضااية الثالثااة :ثالثاااً 
 االستثمارية.القرارات  لألوراق المالية احتياجات متخذي

دنصكدية دلمصيض مدكم د  ددرمدض د دػض مدفػركؽ  ػصف  T ين ار مدفرتصض مدلادلض دل  ث نـ ا رمء مين ار 
كإلػػػف مدقصمػػػض مدمكماقػػػض دفلػػػض مح ا ػػػض م اصػػػد( ك ػػػؿ مػػػف منكدػػػطاة مح ا ػػػاة مدمنملقػػػض ) 3مدقصمػػػض مدممصارصػػػض 

  ا نصا اة منيذم مدقرمرمة م دنلمارصض:
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 (: 14الجدول ر م )

 One-Sample Test 

  Test Value = 3 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Q  Mean Std. 
Deviation 

Sig. (2-
tailed) T Mean Std. 

Deviation 

35 

نػػكمار ك ػػد  نيظصمصػػض دنل صػػض 
م نصا ػػػػػاة مدمدػػػػػنلمر مػػػػػف 
مدمملكمػػػاة  دػػػ كدض كصدػػػر 

ك أقػؿ ن لفػػض  كاػف ام كقػة
 مم يض

3.3971 .86628 .000 3.780 3.3971 .86628 

36 

ننسػػػػػػػػؼ مدقػػػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػػػػض 
صتػػػػػػػػػػػػػػػػا ان ا كنقػػػػػػػػػػػػػػػػارصر  كم 
م لػػػػػػػػػػػػػػػس محدمر   اددقػػػػػػػػػػػػػػػض 

 مد صد 

4.0588 .59556 .000 14.661 4.0588 .59556 

37 

ننسػػػػػػػػؼ مدقػػػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػػػػض 
صتػػػػػػػػػػػػػػػػا ان ا كنقػػػػػػػػػػػػػػػػارصر  كم 
م لػػس محدمر   ادمسػػػدمقصض 

 مد صد .

3.83824 .704152 .000 9.816 3.83824 .704152 

38 

ننسػػػػػػػػؼ مدقػػػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػػػػض 
صتػػػػػػػػػػػػػػػػا ان ا كنقػػػػػػػػػػػػػػػػارصر  كم 
م لػػػػػػػس محدمر   ادكتػػػػػػػكح 

 كقا لصض مدف ـ

3.6765 .60941 .000 9.154 3.6765 .60941 

39 

صم ػػػػػػػػػػف م عنمػػػػػػػػػػاد علػػػػػػػػػػ  
مدمملكمػػػػػاة مدميشػػػػػكر  اػػػػػف 
مدقػػػػكملـ مدمادصػػػػض اػػػػف منيػػػػاذ 
قػرمرمة م دػػنلمار مدمينلفػػض 

  امؿ. ش ؿ 

3.1618 1.29995 .309 1.026 3.1618 1.29995 

40 

ندػػػاإلـ مدقػػػكملـ مدمادصػػػض اػػػف 
منيػػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػػرمر م دػػػػػػػػػنلمار 
د كي ا نقدـ مملكماة  كؿ 
 ادمء مدشر ض اف مدمدنق ؿ

3.5441 .90494 .000 4.958 3.5441 .90494 
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 One-Sample Test 

  Test Value = 3 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Q  Mean Std. 
Deviation 

Sig. (2-
tailed) T Mean Std. 

Deviation 

41 

اػػػف  ندػػػاإلـ مدقػػػكملـ مدمادصػػػض
منيػػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػػرمر م دػػػػػػػػػنلمار 
د كي ػػػػػػػػػػا ننػػػػػػػػػػكمار تػػػػػػػػػػػمف 
مدنكقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مدميادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 ك اددرعض مدمطلك ض.

2.7647 .86590 .028 -2.241 2.7647 .86590 

42 

مدقػػػكملـ مدمادصػػػض اػػػف  ندػػػاإلـ
منيػػػػػػػػػاذ قػػػػػػػػػرمر م دػػػػػػػػػنلمار 
د كي ػػػا ندػػػاعد علػػػ  نقصػػػصـ 
ادمء مدميشػػػػػػػا  عػػػػػػػف مدفنػػػػػػػر  

 مددا قض

3.7059 .69236 .000 8.407 3.7059 .69236 

43 

نػػزدمد قػػدر  مدمدػػنلمر علػػ  
مدقػػػػػرمر م دػػػػػنلمارم منيػػػػػاذ 

 لمػػػػػا زمد مدنػػػػػزمـ مدشػػػػػر اة 
مدمدر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض  منطل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 

 م اساح مدم اد ف.

4.2500 .90397 .000 11.403 4.2500 .90397 

44 

سمك ض ددل مدمدنلمر اػف 
ا ػػػػػػـ كنفدػػػػػػصر مدمملكمػػػػػػاة 
مدم اد صض كصك د نمقصد اف 

 د ض م اساح

3.4853 .85506 .000 4.680 3.4853 .85506 

45 
ن لفػض مد سػػكؿ مرنفػاع اػػف 

 عل  مدمملكماة مدم اد صض
2.4706 .88891 .000 -4.911 2.4706 .88891 

46 
مدػػػػػػػػػػػػػػػػنيدمـ مدمملكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاة 
مدم ادػػ صض اػػف نرشػػصد قػػرمر 

 م دنلمار  ش ؿ   صر
3.0441 1.01384 .721 .359 3.0441 1.01384 

47 
اإلمصػػػػػػػػض  صػػػػػػػػدرؾ مدمدػػػػػػػػنلمر

مدمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض اػػػف 
 نرشصد قرمر م دنلمار

3.2500 .93641 .031 2.202 3.2500 .93641 
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 One-Sample Test 

  Test Value = 3 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Q  Mean Std. 
Deviation 

Sig. (2-
tailed) T Mean Std. 

Deviation 

48 
صك ػػػػػػد عالقػػػػػػض  ػػػػػػصف   ػػػػػػـ 
مدنػػػػػػػػػػػػػدمكؿ كم اسػػػػػػػػػػػػػا اة 

 مدمادصض كغصر مدمادصض
3.074 .9513 .526 .637 3.074 .9513 

49 
نك د مملكماة ايرل غصػر 
كمرد  اػػػػػػف مدقػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػض 

 نؤلر اف قرمر م دنلمار
4.0612 1.06865 .000 6.951 4.0612 1.06865 

50 

نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك إلصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض م كرمؽ 
كم دػػػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػػػض  يشػػػػػػػر 
 مصػػػػػػػ  مدمملكمػػػػػػػاة مدنػػػػػػػف 
ننػػػػػػػػػكار دػػػػػػػػػدص ا عػػػػػػػػػف ادمء 
مدشػػػػػػػػر اة  شػػػػػػػػ ؿ اػػػػػػػػكرم 

 كدكرم

3.1837 .90539 .162 1.420 3.1837 .90539 

51 

نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك إلصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض م كرمؽ 
كم دػػػػكمؽ مدمادصػػػػض مددػػػػكرصض 
 نػػػػػػػػػدقصؽ مدقػػػػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػػػػػض 
دلشػػػػػػػر اة مدمدر ػػػػػػػض ق ػػػػػػػؿ 

 يشرإلا

3.3878 .88545 .004 3.065 3.3878 .88545 
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 One-Sample Test 

  Test Value = 3 
95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Q  Mean Std. 
Deviation 

Sig. (2-
tailed) T Mean Std. 

Deviation 

52 

ندػػػػػػػػػػػػػػػػاعد إلصلػػػػػػػػػػػػػػػػض م كرمؽ 
كم دػػػػكمؽ مدمادصػػػػض مددػػػػكرصض 
مدمدػػػػػػػػػنلمرصف اػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػدصـ 
نفدصرمة دلمملكماة مدمادصض 

 عيد طل  ـ ذدؾ

2.8367 1.14286 .322 -1.000 2.8367 1.14286 

53 
مػػػػػػػػػدل نل صػػػػػػػػػض م نصا ػػػػػػػػػاة 
منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم مدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمرمة 

 م دنلمارصض
3.3994   4.1315 3.3994  

 

 اديدػ ض دلدػؤمؿ  0.05مد دكؿ اعػاله اف قصمػض مدػنكل مدد دػض مدم دػك ض  ايػة م  ػر مػف مدقصمػض ص صف 
) ػػػكؿ مدػػػنيدمـ مدمملكمػػػاة  نرشػػػصد م دػػػنلمار كك ػػػكد عالقػػػض  ػػػصف   ػػػـ  52ك 50ك 48ك 46ك 39رقػػػـ 

عػف ادمء  مدندمكؿ كمحاسا اة مدمادصض كمداعد  مد صلض اػف نقػدصـ مدنفدػصرمة كيشػر مدمملكمػاة دكرصػان كاكرصػان 
%   نك د اركؽ ذمة د دض ا سػالصض  ػصف مدقصمػض مدممصارصػض 95، ما صميف ايه عيد مدنكل مدلقض (مدشر اة

( كمدمنكدػػط مد دػػا ف دألدػػللض مددػػا قض ك ادنػػادف اػػإف ارمء عصيػػض مد  ػػث عمكمػػان  ايػػة م اصػػد   عن ػػارمة 3)
 م نصا اة منيذم مدقرمرمة م دنلمارصض دألدللض مددا قض.

كمدمنملػػػؽ  احاسػػػاح  نػػػكاصر محاسػػػاح دلمدػػػنلمرصف  شػػػ ؿ اػػػكرم ك اددػػػرعض  41دػػػ ض دلدػػػؤمؿ رقػػػـ  ادي
% م  ك كد من ػاه دػادب 5مدمطلك ض اإف مدنكل مدد دض مدم دكب إلك اس ر مف مدنكل مدد دض مديظرصض 

كدػػػط كمد 3مدم دػػك ض ك ادنػػػادف نك ػػد اركقػػاة ذمة د دػػػض ا سػػالصض  ػػصف مدكدػػػط مد دػػا ف م انرمتػػف Tدػػػ 
آلرمء عصيض مددرمدض  كؿ عدـ نكمار مدمملكماة مدمادصض تمف مدنكقصة  (محشار  مدداد ض)مد دا ف م قؿ ميه 

 مدميادب دنل صض م نصا اة منيذم مدقرمرمة م دنلمارصض.

اما  اديد ض د اقف م دللض مدمدركدض اصال ظ اف قصمض مدنكل مدد دض مدمكماقض اس ر   لصر مػف مدقصمػض 
/ كمدمنكدػػط 3% نك ػػد اػػركؽ د دػػض ا سػػالصض  ػػصف مدقصمػػض مدممصارصػػض /95م ايػػه عيػػد مدػػنكل لقػػض ا ،0.05



  

110 

 ادنلياء )مد دا ف د ؿ مف مدمن صرمة مدمميصض، كصال ظ اف قصـ  مص  مدمنكدطاة مد دا صض مدمذ كر  اعاله 
 ػث عمكمػان  ػايكم مػكماقصف / ام اف اارمد عصيػض مد 3ما نمة محشار  ادصه دا قان( اعل  مف مدقصمض مدممصارصض /

علػػػ  اف مدمملكمػػػاة مدمادصػػػض دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض  ايػػػة نل ػػػف م نصا ػػػاة 
ك ادنادف يراض ارتصض مدمدـ كيق ؿ  ادفرض مد ػدصؿ مدػذم صقػكؿ اف  مدمدنلمرصف م دنلمارصض اف إلذه مددكؽ

رمؽ مدمادصػػض صل ػػف م نصا ػػاة منيػػذم مدقػػرمرمة م اسػاح مدم ادػػ ف دلشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألك 
 م دنلمارصض.

 

 
 : المحاسبي اإلفصاح كفاية دون تحول التي العوااق
 

دػػػكؽ دمشػػػؽ دػػػألكرمؽ مدمادصػػػض ادم  إلامػػػض دنقػػػكصـ مدشػػػر اة كمدرقا ػػػض علػػػ  ادمل ػػػا، كزصػػػاد  كعػػػف نمن ػػػر 
كنكظصف ػػا، مػػف يػػالؿ نردػػصخ ُادػػس  نػػكاصر مدميػػاخ مدميادػػب دندػػ صؿ مدػػنلمار م مػػكمؿ كذدػػؾ مدمدػػنلمرصف 

مدنإلدمكؿ مددلصـ كمدكمتح كمدمادؿ دألكرمؽ مدمادصض، كزصاد  ا ـ كمق  مدشر اة كنقكصم ا كمد  ػـ علص ػا  ادي ػاح 
 اك مدفشؿ.

كدلدػػكؽ دكرمن إلامػػان اػػف نطػػكصر م يػػض مدم ادػػ ض كمدنػػدقصؽ، مػػف يػػالؿ مدنأ صػػد علػػ  مف ػػكـ محاسػػاح، 
تفاء سفض محدزمـ علصػه مػف يػالؿ مدقػرمرمة مدسػادر  عػف إلصلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصض.اقػد سػدر عػف  كم 

/ـ يظػػػاـ 31مدقػػػرمر رقػػػـ  29/6/2008م لػػػس مفكتػػػف إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مددػػػكرصض  نػػػارصخ 
 .2006كنملصماة محاساح دماـ 

 مػػض م دػػ اب كد ػػف يال ػػظ ايػػه  ػػادرغـ مػػف سػػدكر إلػػذه مدقػػرمرمة كاإلمصن ػػا ا  ايػػه مػػا نػػزمؿ إليػػاؾ  
 كمدممكقاة مدنف ن كؿ دكف محاساح مد لف مدمطلكب يذ ر مي ا ما صلف:

تػػمؼ ادصػػض محدػػزمـ  منطل ػػاة محاسػػاح مػػ  تػػمؼ مدرقا ػػض علػػ  ادصػػض نط صػػؽ منطل ػػاة محاسػػاح  .1
 مدم اد ف.

 تمؼ مدنأإلصؿ مدملمف كمدم يف دلم اد صف مدماملصف اف مدشر اة مدمدر ض. .2
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 رمدعض عل  عدـ  فاصض محاساح مدم اد ف. عدـ ك كد عقك اة .3

 عدـ  فاصض مدكعف م دنلمارم ددل مدم نم  مدمادف .4

 اإلفصاح: بمتطمبات اإللزام آلية أواًل:ضعف
كتمة إلصلض ندمكؿ م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض يظاـ مدن قصؽ اف مدميادفاة كمد رمماة مدمنرن ض 

، كذدػػػػؾ   ػػػػدؼ ادػػػػزمـ مد  ػػػػاة مدياتػػػػمض درقا ن ػػػػا 8/12/2009نػػػػارصخ  119علص ػػػػا  مك ػػػػب مدقػػػػرمر رقػػػػـ 
. ك ػاديظر اػف مدمقك ػاة مدسػادر    ػؽ مدميػادفصف ي ػد اف اشػدإلا سػرممض  ادقكميصف كم يظمػض مدسػادر  عي ػا

 (1)إلف مدمقك اة  اديد ض دلشر اة مدمداإلمض اك  اديد ض دمفنشف مد دا اة.

  صث نتمية مدمقك اة مدنادصض:

  مدشر ض دمد    نزصد عف لاللض اش ر. كقؼ ندمكؿ اد ـ 

 .شطب مدـ مفنش مد دا اة مف مد دكؿ مدممنمد 

 .)مد رممض مدمادصض كمدنف صي  ف اف   نن اكز مدملصكف دصر  دكرصض )م ما  اف يكع مدميادفض مدمرن  ض 

 نقػؿ مف قايكف إلصلض نػدمكؿ م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض  ػاد  س دمػد    17اف  صف عاق ة مدماد  رقـ 
عف لاللض اش ر ك  نزصد عف لالث دػيكمة، ك  رممػض   نقػؿ عػف لاللمالػض ادػؼ ك  نزصػد عػف لاللػض مالصػصف 

 دصر  دكرصض د ؿ مف مرن ب مدميادفاة مدميسكص علص ا اف إلذم مدقايكف كمي ا:

  نقػػدصـ مملكمػػاة اك  صايػػاة غصػػر سػػ ص ض اك متػػللض اػػف ام مػػف مدكلػػالؽ اك مدمدػػنيدمة مدمقدمػػض
 ض.دل صل

  مدن الؿ شيص ما    ـ كظصفنه اك مر زه دمملكماة دميلصض اك درصض ننملؽ  أكرمؽ مادصض دن قصػؽ
 م ادب مادصض اك مميكصض اك ااشاء إلذه مدمملكماة د صر مر مه مدمينص اك دلقتاء.

  نسدصؽ مفنش مد دا اة عل   صاياة مادصض غصر سػ ص ض اك متػللض ميادفػض دلممػاصصر مدم ادػ صض
 (2)دقصؽ مدممنمد .كمماصصر مدن

                                  
 8/12/2009تاريخ  119القرار ر م  نظام التحقيق في المخالفات والغرامات المترتبة عمييا (1)
 20قايكف إلصلض ندمكؿ م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض رقـ  (2)
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كاػف رام مد ا ػث: اف مد صلػػض  ػذدة   ػػدمن   صػرمن اػػف دػف مدقػػكميصف كمدنشػرصماة د ماصػػض مدمدػنلمرصف مػػف 
مدنتػػػلصؿ، كدتػػػماف دػػػصر عمػػػؿ مددػػػكؽ مدمادصػػػض  ػػػأعل  شػػػفااصض مم يػػػض ك ػػػأ  ر قػػػدر مم ػػػف مػػػف محاسػػػاح، 

ف دػػـ ننيػػذ مح ػػرمءمة مدمنقدمػػض، د ػػاايطلقػػة مػػف ن ػػارب م دػػكمؽ مدمادصػػض مدم ػػاكر  كم يظمػػض كمدنشػػرصماة 
مد فصلض  ن قصؽ منطل ان ا كمدرقا ض عل  نيفصذإلا، اذ صنكد  إلذه مدمملصض دملر  سػ صر  اػف مد صلػض  مػدد م ػدكد 
مػػػف مدمػػػكظفصف،  مػػػا   صك ػػػد نيدػػػصؽ كنمػػػاكف  ػػػصف مد صلػػػض ك ممصػػػض مدم ادػػػ صف مدقػػػايكيصصف ككزمر  م قنسػػػاد 

صؽ علػػػ   دػػػف دػػػصر عملصػػػاة مدمرمق ػػػض كمدنػػػدقصؽ اصمػػػا صنملػػػؽ  احاسػػػاح كمدمادصػػػض كم لػػػس مدم ادػػػ ض كمدنػػػدق
اتػػػااض ادػػػ  تػػػركر  نتػػػاار عػػػد    ػػػكد  شػػػ ؿ من امػػػؿ مػػػف مدػػػنلمرصف , مدم ادػػػ ف دلشػػػر اة مدمدر ػػػض

كمداإلمصف كمفنشف  دا اة كادكمؽ مادصض كم اد صف م يصصف  ن  نن قؽ م إلدمؼ مدمر ك  مف محاسػاح 
 مدم اد ف.

 لممحاسبين: والميني العممي ىيلالتأ ضعف ثانيًا:
 مدم اد ف: محاساح دمماصصر مد امؿ  ادنط صؽ م دنزمـ صمد مف م د اب مد امض دمدـ

 محاساح.  منطل اة دلنمرصؼ مدنملصمصض مد رمما تمؼ 

 مدمؤإللصف. مدم يصصف مدم اد صصف قلض 

 مدمادصض. مدم اد ض  مفاإلصـ كاإلدمؼ محدرمؾ تمؼ 

 محاساح.  اةمنطل ا ـ كنفدصر سمك ض 

 ادندرصب. مدياسض مدمادصض مدمكمرد قلض اك  فاصض عدـ  

 دلم ادػ صف، كإلػذم كمدم يػف مدملمػف مدنأإلصػؿ تمؼ كإلك م ـ امر  كؿ م د اب إلذه كننم كر  مص 
 ينالا نكسؿ اد  محاساح،  صث  مماصصر م دنزمـ عدـ  كؿ درمدنه اف Benjaminما ذ ره  م  صنطا ؽ
 ذدؾ مدم اد صض،  ما اف مدممراض قلض اك تمؼ  د ب محاساح، ن كف منطل اة مف اغفاؿ يد ض  أف نفصد

  (1) مدقايكيصض ك ذدؾ  ادمنطل اة مدمامض مدم اد صض  ادمفاإلصـ محدرمؾ تمؼ

كاإلدما ا،  مدم اد ض  مفاإلصـ دلنمرصؼ مدمدنمر  كمدندرص صض مدنملصمصض مد رمما ن لصؼ اف اصه شؾ   كمما
 مد ػادف كقنيػا اػف صدػن د مػا اك مدماتػف اػف مك كدمن   اف ما دكمء مدم اد ف محاساح كمدنمرصؼ  مماصصر

                                  
(1) Benjamin -Yeung (1990) "Non-compliance with Disclosure Requirements in Financial statements: 

The Case of Hong Kong Companies.” International Journal of Accounting, Vol. 25،No. 2, 99-112. 
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  ػادف ر مدػكعف زصػاد  ادػ  ذدػؾ صػؤدم اف مدمنكقػ  مػف ايػه مدتػركرصض،  صػث مػف م مػكر نمن ػر كمدمدػنق لف
 اد   ادتركر  مدي اصض دصؤدم اف ياص، كإلذم  ش ؿ محدزممصض ك ادمنطل اة مدقايكيصض عاـ  ش ؿ مدم اد ف

مدم ادػ صض،  كمدمنطل ػاة كمددصادػاة دلم ػادا م ملػؿ علػ  مدنط صػؽ مدقػادرصف مدمػؤإللصف مدم ادػ صف زصػاد 
 (1).محدزممصض مدميظمض كمدنشرصماة مح رمءمة نفرته كنقنتصه ما ك دب

 كمدم يػف، صلػـز مدملمف كمحعدمد مدنأإلصؿ كتمؼ كمدنلقصفصض مدنملصمصض مد رمما قلض مش لض عل  كدلن لب
  ممصػض مدم ادػ صف ملػؿ مدم ادػ ض  م يػض عالقػض ذمة عدصػد    ػاة   ػا نشػارؾ  ػرمما كيطػط كتػ 

 (2)مدقايكيصصف ككزمر  مدمادصض كم لس مدم اد ض كمدندقصؽ. 

 مدنلقصفصػض دلنمرصػؼ مدػدكرمة ن لصػؼ مدػؤكدصض عػانؽ مد ممصػض مدمامػض دلم ادػ صف مدقػايكيصصف عل  صق  ك
 إلذه عل   ياء مدمادصض مدنقارصر اعدمد مدم اد ف ك ادم اد ض كاإلدما ا  ش ؿ عاـ، ك صفصض  مماصصر محاساح

 مدمماصصر.

دػزمم ـ مدقػايكيصصف مدم اد صف دنأإلصؿ مدنمر ك ذدؾ كت  يظاـ  مدمدػنمر دػاعاة مدنػدرصب  ا نصػاز كم 
 مديظػاـ ا ػذم ذدػؾ مدم يػض، كمػ   مزمكدػض مدنػريصص مػيح اػف دالدػنمرمر منيسسػض ندرص صػه دكرمة ك تكر

مددػيكصض،  مدمادصػض مدنقػارصر اعػدمد مدػذصف صقػ  علػ  عػانق ـ مدشػر اة اػف مينصػارم دلم ادػ صف اك ملػـز غصػر
مدنأإلصػؿ  إلػذم ملػؿ صشػمل ـ اف ص ػب كمدػذصف مدم ادػ ض ممن يف   صر  مف الض مدشر اة اف مدم اد صف كصملؿ

 (3) ه.  صقكمكف مدذم مددكر نأ صدم عل  اإلمصض

 مدم اد ف كمدممراف مدملمف مدمدنكل درا  مدالزمض مدمكمرد م مض نكاصر عانق ا عل  اصق  مدشر اة اما
 مدم ادػ ض م يػض علػ  نطػرا مدنػف كمدمن صػرمة مدنطػكرمة كمال قػض مدنصماب عل  قادرصف دم اد ص ا، دص كيكم

 .مدمملصض اك  كمي  ا مدملمصض اف

 المحاسبي: حاإلفصا كفاية عدم عمى رادعة عقوبات وجود عدم ثالثًا:
يظػاـ مدن قصػؽ اػف مدميادفػاة كمد رممػاة مدمنرن ػػض  ػاديظر اػف مدمقك ػاة مدسػادر    ػؽ مدميػادفصف كاػػؽ 
. ي د اي ا غصر  فصلض  ن قصػؽ م إلػدمؼ مدمر ػك  علص ا مدذم كتمنه إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض مددكرصض

                                  
مدمػدد  –مدم لػض مدمر صػض دلم ادػ ض  –اف، ممكقػاة كادػ اب عػدـ م دنػزمـ  ػادنط صؽ مد لػف دمنطل ػاة محاسػاح مدم ادػ ف مدمل ـ، عدي (1)

   2003م كؿ اصار 
 عدياف مدمل ـ مر   دا ؽ (2)
 مر   دا ؽ –عدياف مدمل ـ  (3)
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إلػػػذه مدمقك ػػػاة سػػػرممض  ايػػػة   ػػػؽ مي ػػػا اػػػف  ماصػػػض مدم نمػػػ  مدمػػػادف مػػػف مدنتػػػلصؿ،  صػػػث ي ػػػد اف اشػػػد 
 (1)مدشر اة مدمداإلمض اك   ؽ دمفنشف مد دا اة  ما ذ ريا.

كقػػد اعليػػة إلصلػػاة م دػػكؽ مدمادصػػض اػػف م دػػكمؽ مدمادصػػض مدم ػػاكر  عػػف اػػرض غرممػػاة مادصػػض مينلفػػض 
  مصم ا ذمة عالقض  إيالؿ مدشر اة  احاساح عف ا دمث ذمة مدنألصر مدم ـ.

 ادمقك اة مدمنرن ض علص ا مف يالؿ قصاـ مد صلض  ادنكعصض مدالزمض د ا، ا  اي ػا نقػـك كم  علـ مدشر اة 
  ادميادفاة.

الماذم دـ نلنـز مدشر اة؟ كدمػاذم نسػر علػ  مقنػرمؼ مدميادفػاة مػ  علم ػا   دصػض مد صلػض كاي ػا دػنكق  
 (2)  ا مدمقك ض.

ة عقك ػاة محاسػاح كممراػض مدػدكما  كإليا صنك ب نن   م د اب مد قصقػض دنيػامف ظػاإلر  ن مػؿ مدشػر ا
 مدنف نقؼ يلؼ إلذه مدظاإلر  كالرإلا اف مدنقرمر مددكؽ مدمادصض دلشر اة.

ااحاسػػاح مدم ادػػ ف دلشػػر اة مػػف يػػالؿ مد صايػػاة كمدمملكمػػاة مدم ادػػ صض ذمة الػػر م ػػـ اػػف قػػرمرمة 
امر م لؼ، اتػااض ادػ   مدمدنيدمصف. كد ف ي د اف اعدمد إلذه مد صاياة كمدمملكماة اف مدنكقصة مدمطلكب

اف دنلػػؾ مدمملكمػػاة الػػر م ػػـ اػػف كتػػ  مدشػػر ض مدنياادػػف، اك اف ن ػػكف ميػػاطر يشػػر إلػػذه مدمملكمػػاة   
 صم ف ن دصدإلا اك ن مل ا.

كإليا ي د اف مدشػر ض نقػارف  ػصف محاسػاح كمديشػر مدػذم   نملػـ ميػاطره ك  صم ػف قصادػه  دقػض، ك ػصف 
مدنػػف نملػػـ مياطرإلػػا كصم ػػف قصادػػ ا  دقػػض كاػػف ا صػػاف  لصػػر  صم ػػف مدمقك ػػض مػػف عػػدـ مديشػػر اك محاسػػاح ك 

ن مل ػػا. اػػف ملػػؿ إلػػذه مدظػػركؼ قػػد ننيػػذ مدشػػر ض قرمرإلػػا  مػػدـ محاسػػاح اك نػػأيصر يشػػر مدمملكمػػاة مقا ػػؿ 
 ن مل ا دلمقك اة مدمادصض. 

مدنػػف كي ػػد ايػػه اػػف ظػػؿ مينشػػار ظػػاإلر  مدنالعػػب  ػػادقكملـ مدمادصػػض، ياسػػض اػػف زمػػف م زمػػاة مدمادصػػض  
نمسػػػؼ إليػػػا كإليػػػاؾ كن ػػػز  صايػػػاة مادصػػػض تػػػيمض  ػػػؿ دكؿ  أ مل ػػػا، اػػػإف مدلقػػػض  ػػػإدمرمة مدشػػػر اة كعمل ػػػا 

  ك صؿ عف مدمالؾ اس ح امرم م ؿ شؾ.

                                  
 .نظام التحقيق في المخالفات والغرامات المترتبة عمييا (1)
 )إلؿ دنينار مدشر ض مدمقك ض اـ محاساح( 2010-5-21قنسادصض" مددمكدصض. م مد اؿ ع اس مدمدد يقال عف س صفض "م  (2)
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اقػػػد اسػػػ  ة إلػػػذه محدمرمة ننيػػػذ مدقػػػرمرمة مػػػف دكماػػػ  مدمسػػػادح كمدميػػػاا  مدشيسػػػصض مد  نػػػض، كذدػػػؾ  
 ادح مدمدنلمرصف ك ادض مدشر ض كمقنسادصان ا.  رض مدنألصر اف دمر د ـ مدشر ض دكف معن ار دمس

اف ظؿ إلذه مد صلض صم ف اف نق ؿ ادمر  مدشر ض  مقك ػاة عػدـ محاسػاح، ا ػف عقك ػاة دػف نػؤلر اػف  
نسػػكصة مد ممصػػض مدمامػػض اك مدن دصػػد دلم لػػس مدقػػالـ، ا ػػذه مدمقك ػػاة صم ػػف ن مل ػػا كدػػف نػػؤلر اػػف مدػػنق ؿ 

يادفػػض عمػػدم كنن مػػؿ داػػ  مد رممػػاة مقا ػػؿ مدم ادػػب مدنػػف دن سػػؿ محدمر   شػػفء، دػػذدؾ نقػػـك مدشػػر ض  ادم
 (1)علص ا. 

افف  اؿ  اية غاصض مدشر ض مػف كرمء عػدـ محاساح إلك ايفاء كتم ا كمر زإلا مدمادف مدفملف، اػإف 
ااعلصض إلػذه مدمقك ػض )غرممػاة مادصػض( دػف ص ػكف رمدعػان دلميػادؼ، عػف ام ػاف م دنفػاؼ علػ  مدمقك ػض كص قػؽ 

 ػػػرمء مدميادفػػػض نفػػػكؽ م ػػػادي مد رممػػػاة مدقسػػػكل، كص ػػػكف  ادنػػػادف مدػػػنفصدمن  نػػػ  كدػػػك كقمػػػة علصػػػه م ادػػػب 
 (2)مد رممض كإلذم ما صك ب ندعصـ إلذم مد زمء   زمء اير ص كف رمدعان دمدـ محاساح.

كصرل مد ا ث: اف مدمقك ػض ص ػب اف ن ػكف  قػدر مدتػرر   صػث صم ػف د صلػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض 
 ميادفض دليصا ض مدمامض كمعن ارإلا  رصمض  زملصض. ا ادض ام

اف »اقػػد يسػػة مدقػػكميصف دلػػدكؿ مدم ػػاكر  علػػ  مدػػؤكدصض مديصػػض دلملػػـز  احاسػػاح   صػػث يسػػة علػػ  
مدملػػـز  احاسػػاح صن مػػؿ مدمدػػؤكدصض عػػف ام تػػرر صل ػػؽ  اد صلػػض، اك مد كرسػػض، اك مد صػػر، مػػف  ػػرمء عػػدـ 

 «.لكملح مدسادر  عيهااسا ه عف مساد ه كاؽ إلذم مدقايكف كمد

ك ف مدمدؤكدصض مدمديصض دلملـز  احاساح اس  ة كمرد ، اػذمؾ صميػف ك ػكب نػكمار ار اي ػا ام مديطػأ 
 كمدترر كمدمالقض مدد  صض. 

افػػف  ادػػػض محاسػػاح ك  دػػػب إلػػذم مدػػػيص ااديطػػأ صمن ػػػر م ققػػان  م ػػػرد عػػدـ محاسػػػاح اك محاسػػػاح 
ان عل  اف ص كف إلذم مديطػأ مدػ  ان ك سػفض م اشػر  دتػرر صل ػؽ  يالؼ مح رمءمة كمآل اؿ مدمطلك ػض قايكي

 مد صلض اك مد كرسض اك مد صر.

 صث صؤدم عدـ محاساح اد  مدنالعب اف مدقصمض مددكقصض دألد ـ سمكدمن اك إل كطػا،  مػا قػد صيػؿ  
يصر صرن ط  ةدصاة كقكمعد مدندمكؿ  اد كرسض مدقالمض  سفض ادادصض عل  م دا مدمرض كمدطلب. ك ف إلذم م 

                                  
 )إلؿ دنينار مدشر ض مدمقك ض اـ محاساح( 2010-5-21يقال عف س صفض "م قنسادصض" مددمكدصض. م مد اؿ ع اس مدمدد  (1)
 )مدمقك اة عل  عدـ محاساح غصر رمدعض( مدم امف م مد مدنكص رم 11/2/2009يقالن عف  رصد  مدق س مددمكدصض مدمدد  (2)
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 سفض   صػر    قصقػض مدمملكمػاة مدمفسػح عي ػا كمدمنملقػض   مصػاة م دػ ـ مدممركتػض دل صػ  اك مدشػرمء، اػإف 
مدترر مدذم صم ف اف صل ػؽ   صلػػض م كرمؽ كم دػكمؽ مدمادصػض صشػك ه مد مػكض اػال صم ػف ا ػـ إلػذم مدتػرر 

قػػايكف، ا  كإلػػف رقا ػػض دػػكؽ مدمػػاؿ   ػػؿ ا   ػػادر كع ادػػ  مدم مػػض م دادػػصض دل صلػػض،  مػػا كردة  مشػػركع مد
ك صػػث نػػنـ إلػػذه مدرقا ػػض علػػ  ادػػاس م اكدػػض ن قصػػؽ م إلػػدمؼ م دادػػصض دل صلػػض، امػػف تػػمف م ام ػػا نيظػػصـ 
يشػػػاط م كرمؽ مدمادصػػػض  مػػػا صندػػػـ  ادمدمدػػػض كمد فػػػاء  كمدنياادػػػصض كمدشػػػفااصض، كعلصػػػه اػػػإف عػػػدـ محاسػػػاح صملػػػؿ 

ض اف مماردض يشاط م كرمؽ مدمادصػض طادمػا دػـ صطلػ   ػؿ مدمدػنلمرصف ايال    ذه مدم ادا، الصس إلياؾ عدمد
  اددكؽ عل   قصقض مينقاؿ مل صاة م د ـ كمرم ز مدمداإلمصف.

 ما اف مدنيااس صدنك ب مدكقكؼ مف ق ػؿ  ػؿ مدمنماملصػػف  اد كرسػػض علػ   قصقػض  ػػؿ مػا ص صػػط   ػا  
  ػػر اػػف  ادػػض عػػدـ محاسػػاح  اديدػػ ض د صلػػض مػػف مملكمػػػاة كمرم ػػػز مادصػػض. كدمػػؿ مدتػػرر صن قػػؽ  سػػفض ا

م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض،  صػػػث اف إلػػػذم م مػػػر صقتػػػف علػػػ  م ػػػدا مدشػػػفااصض كمػػػا صميصػػػه مػػػف كتػػػ   ػػػؿ 
مدمملكمػػػاة كمدممطصػػػاة مدمنملقػػػض  ادشػػػر اة امػػػاـ مد مصػػػ  ك  ػػػؿ كتػػػكح، د ػػػف ن ػػػكف قػػػرمرمة مدمتػػػار صف 

 م ادطض. كمدمدنلمرصف قد مدنيدة اد  مدكت  مد قصقف ك دكف

عالك  عل  اف مف اإلدمؼ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض را   فاء  مددػكؽ، كمػا صدػنك ب ذدػؾ مػف  
تػػركر  تػػماف اف ن ػػكف مدقصمػػػض مددكقصػػػض مدمندمكدػػػض   ػػا م دػػ ـ قصمػػض  قصقصػػض، اػػإذم دػػـ صػػنـ محاسػػاح اك نػػـ 

ؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض مماردػػػض محاسػػػاح  سػػػفض ميادفػػػض دمػػػا مقنتػػػاه مدقػػػايكف. ادصسػػػمب علػػػ  إلصلػػػض م كرم
سػػال صن ا اػػف راػػ   فػػاء  مددػػكؽ، كإلػػذه محعاقػػض اػػف مماردػػض مدسػػال صض كن قصػػؽ م إلػػدمؼ نملػػؿ مدتػػرر 

 (1)مدذم قد صل ؽ إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض كمدذم ص ب اف صماقب علصه مدميؿ  احاساح.

ن كف مدمقك اة علػ  مدميادفػض  كمديالسض: ص ب اف ن كف مدمقك اة عل  عدـ محاساح رمدعض   صث
نن ػػػاكز مدميػػػاا  مدم ندػػػ ض مػػػف عػػػدـ  فاصػػػض محاسػػػاح، ممػػػا ص مػػػؿ محاسػػػاح مد قصقػػػف صدػػػاعد علػػػ  نمزصػػػز 

  مدشفااصض كن قصؽ اإلدمؼ إلصلض دكؼ مدماؿ.

كصػػػرل مد ا ػػػث: اف مدمقك ػػػض ص ػػػب اف ن ػػػكف  قػػػدر مدتػػػرر مدمنرنػػػب، كاف مدمدػػػنلمر دػػػصس مدمنتػػػرر 
 اسػػػاح كشػػػفااصض م دػػػكمؽ مدمادصػػػض.  صػػػث اف م دػػػكمؽ مدمادصػػػض اسػػػ  ة عسػػػب مدك صػػػد مػػػف عػػػدـ  فاصػػػض م

مقنسادصانيا مديامصض ك  م اؿ دليطأ اف ادكمقيا مدمادصض، مدنف غاد ان ما ننسؼ  تمؼ مد فاء  ك مػدـ كعػف 

                                  
 )مدمقك اة عل  عدـ محاساح غصر رمدعض( مدم امف م مد مدنكص رم 11/2/2009يقالن عف  رصد  مدق س مددمكدصض مدمدد  (1)
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  ماصػػض مدمدػػنلمر اص ػػا.كص ق  مددػػؤمؿ إلػػؿ مدمقك ػػاة مدقايكيصػػض كمدم يصػػض دنأ صػػد م دنػػزمـ   ػػذه م يظمػػض  فصلػػض 
 ادكمقيا مدمادصض ك ماصض مدمدنلمرصف كمدمدنيدمصف مآليرصف؟

اف م اسػػاح مدم ادػػ ف ص ػػب اف ص ػػكف ميم ادػػُا دل صلػػض كدػػصس ميم ادػػان د  ػػاة رقا صػػض ممصيػػض اقػػط،  
كذدػػؾ مػػف يػػالؿ نتػػاار عػػد    ػػكد  شػػ ؿ من امػػؿ مػػف مدػػنلمرصف كمدػػاإلمصف كمفنشػػف  دػػا اة كادػػكمؽ 

 نن قؽ م إلدمؼ مدمر ك  مف محاساح مدم اد ف. مادصض كم اد صف م يصصف  ن 

 مدم ادػ ف محاسػاح دمنطل ػاة مد لػف  ػادنط صؽ م دنػزمـ عػدـ ادػ اب اإلػـ مف يالؿ ما د ؽ ي د اف
 :صمزل اد 

 محاساح  منطل اة محدزمـ ادصض تمؼ. 

 محاساح  منطل اة دلنمرصؼ مدنملصمصض مد رمما تمؼ. 

 مدمادصض مدم اد ض  مفاإلصـ كاإلدمؼ محدرمؾ كتمؼمدمؤإللصف  مدم يصصف مدم اد صصف قلض. 

 محاساح منطل اة ا ـ كنفدصر سمك ض. 

 اػف  مدن صػرمة مػ  دلنمشػف مكظفص ػا ندرصب مف مدميشأ  نم ف مدنف مدمادصض مدمكمرد قلض اك  فاصض عدـ
 .محاساح منطل اة

 يظػر ك  ػض مػف مدمادصػض مدقػكملـ علػ  اإلمصن ػا كنألصرإلػا دمػدـ ينص ػض محدزممصػض مد يػكد  مػض ن اإلػؿ 
 .مدمدصرصف

 ادممػاصصر مدشػر اة مدنػزمـ عػدـ عػف نقػارصرإلـ اػف رام  إعطػاء مديػار صصف مدمػرم مصف قصػاـ عػدـ  
 .مدديكصض مدنقارصر اعدمد مدم اد صض عيد

 د ػا مدمياادػصف مػف يكاػان  محدزممصػض مد يػكد  مػض ايفػاء ادػ  مدنقػارصر ممدم يالؿ مف محدمر  د كء 
 .اف مددكؽ

 مدمػادف  مدمر ػز دن دػصف محدزممصػض مد يػكد  مػض ايفػاء ادػ  مدنقػارصر ممػدم يػالؿ محدمر  مػف د ػكء
 .دلميشأ 

  عدـ ك كد عقك اة رمدعض عل  عدـ  فاصض محاساح مدم اد ف كمينصار مدشر اة دل رممض  ػد ن مػف
 محاساح
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 المبحث الثالث
 النتااج والتوصيات

 
 

 الدراسة: نتااج -1
 درمدض صم ف نكتصح ينال  ا عل  مدي ك مدنادف: مد ن لصؿ  صاياة مد

صل ػف محاسػاح مدم ادػ ف دلشػػر اة مدمدر ػض اػف دػكؽ دمشػػؽ دػألكرمؽ مدمادصػض منطل ػاة محاسػػاح  -1
مدسػػادر  عػػف إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض  شػػ ؿ عػػاـ اذ  لػػي مدمنكدػػط مد دػػا ف مدمػػاـ 

 :كإلف عل  مدنرنصب  ما صلف 3.79دنلؾ مدمن صرمة 

 مدنزمـ مدشر ض مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  يشر نقارصرإلا مدمادصض اف مدس ؼ مدصكمصض. -

 نقدصـ اقرمر  س ض كدقض كم نماؿ مدمملكمػاة كمد صايػاة مدػكمرد  اػف مدنقػارصر  مدنزمـ مدشر ض مدمدر ض -
 مدمادصض مدميشكر .

اقػػرمر  مدػػؤكدصنه عػػف اعػػدمد مدنػػزمـ م لػػس ادمر  مدشػػر ض مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نقػػدصـ  -
 مد صاياة مدمادصض كنكاصر يظاـ رقا ض اماؿ اف مدشر ض.

مدنػػػزمـ م لػػػس ادمر  مدشػػػر ض مدمدر ػػػض  نقػػػدصـ اقػػػرمر  مػػػدـ ك ػػػكد ام امػػػكر  كإلرصػػػض قػػػد نػػػؤلر علػػػ   -
 مدنمرمرصض مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض.

لك ض مي ا اف يظاـ م اساح تمف مدفنػر  مدنزمـ مدشر ض  يشر مدنقارصر مدمادصض يسؼ مدديكصض مدمط -
 مدم دد  د ا.

عيػػد  1مدنػزمـ مدشػػر ض مدمدر ػػض  نط صػػؽ منطل ػاة محاسػػاح مدػػكمرد   ادممصػػار مدم ادػ ف مدػػدكدف رقػػـ -
 اعدمد مدقكملـ مدمادصض.

مدنزمـ مدققف مد دا اة  مماصصر مدنػدقصؽ مددكدصػض دػدل نػدقصق ـ دلشػر اة مدمدر ػض اػف دػكؽ دمشػؽ  -
 ؿ  امؿ.مدمادف  ش 

مدنػػزمـ مدشػػر ض مدمدر ػػض  نملصمػػاة محاسػػاح مدسػػادر  عػػف إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض  ادشػػ ؿ  -
 م ملؿ.
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مدنزمـ مدققف مد دا اة  نقدصـ مدنأ صدمة مدمطلك ض اػف يظػاـ م اسػاح كم دنػزمـ  ا شػار  ادػ   ااػض  -
 نشفكي ام مكر ذمة م إلمصض كصقكمكف  ا  الغ عف  ااض مدميادفاة مدنف ص 

  مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  مماصصر مدم اد ض مددكدصض  ش ؿ ناـ. -

مدنزمـ م لس ادمر  مدشر ض مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  ممارداة دلصمض دالاساح  ك ه عاـ  -
 ك ادممارداة مدنف يص علص ا يظاـ م اساح اصما صنملؽ  ادمملكماة مد كإلرصض.

 رمرمة مدمطلك ض مي ا تمف مدفنر  مدم دد  د امدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  نقدصـ م ق -

 مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  نزكصد مد صلض  أم مملكمض  كإلرصض كطارلض ك اددرعض مدمطلك ض. -

مدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  يشر  ااػض  يػكد ينال  ػا مدي الصػض مدم ػدد  د ػا اػف يظػاـ م اسػاح تػمف  -
 مدفنر  مدم دد  د ا.

 شر  ااض  يكد ينال  ا م كدصض تمف مدفنر  مدم دد  د امدنزمـ مدشر اة مدمدر ض  ي -

مدنػػػػػزمـ مدشػػػػػر اة مدمدر ػػػػػض  نمصػػػػػصف من ػػػػػدلصف ردػػػػػمصف  ادػػػػػـ مدشػػػػػر ض دنل صػػػػػض م نصا ػػػػػاة مددػػػػػكؽ  -
 .كمدمدنلمرصف مف مدمملكماة

، اما  اديد ض دمنطل اة م اساح مدنػف دػـ ن ػف مدشػر اة مدمدر ػض نممػؿ علػ  نل صن ػا  ادشػ ؿ مدمطلػكب
 ا ف: 3اكز مدمنكدط مد دا ف ح ا اة عصيض مددرمدض مدقصمض مدممصارصض  صث دـ صن 

كت  كمدنػزمـ مدشػر اة مدمدر ػض  دصادػض م نك ػض دالاسػاح ن ػصف اص ػا م ػرمءمة م دنػزمـ  منطل ػاة  -
 م اساح  ادش ؿ مدناـ.

ف مدنػػػزمـ مدشػػػر اة مدمدر ػػػض  احاسػػػاح عػػػف  صايان ػػػا غصػػػر مدمادصػػػض ملػػػؿ م دمء م  نمػػػاعف كمد صلػػػ -
   ايب مد صاياة مدم اد صض اف مدقكملـ مدمادصض كيشر مملكماة اتااصض مل قض  ادقكملـ مدمادصض.

صك ػػد مدمدصػػد مػػف مدمكملػػؽ مدنػػف ن ػػكؿ دكف ن قػػؽ محاسػػاح مدم ادػػ ف مد لػػف مدمطلػػكب كإلػػف علػػ   -2
 مدنرنصب مدنادف:

مدقػػكملـ مدمادصػػض   صك ػػد  ػػكمدر منيسسػػض  ادشػػ ؿ مد ػػااف دػػدل مدشػػر اة مدمدر ػػض ندػػنطص  اعػػدمد  -
  ما إلك مطلكب مي ا.

 دلنمرصؼ  منطل اة محاساح تمؼ مد رمما مدنملصمصض كمدندرص صض -
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 مدنأيصر اف نقارصر كعمؿ مد  اة مدرقا صض م يرل ملؿ مسرؼ دكرصا مدمر زم ككزمر  م قنساد -

ديػػ  اسػػرمر مدشػػر اة علػػ  دػػرصض  ػػزء   صػػر كإلػػاـ مػػف مدمملكمػػاة مدم ادػػ صض كم دنػػزمـ  اد ػػد م  -
 مدمطلكب مف م اساح

تػػػػمؼ مدنيدػػػػصؽ  ػػػػصف إلصلػػػػض نػػػػدمكؿ م كرمؽ كم دػػػػكمؽ مدمادصػػػػض كمسػػػػرؼ دػػػػكرصا مدمر ػػػػزم ككزمر   -
 م قنساد كمد  اة مدرقا صض م يرل

  منطل اة م اساح  نديف مدنكل مدمقك اة عل  مدميادفاة  مدـ م دنزمـ -

مدنػػػأيصر اػػػف م اسػػػاح عػػػف نػػػأيصر سػػػدكر نقرصػػػر مدم ادػػػب مدقػػػايكيف دلشػػػر ض ممػػػا صػػػؤدم ادػػػ   -
 مدمملكماة مدمادصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا

عػػدـ مإلنمػػاـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  احاسػػاح  مػػا إلػػك مطلػػكب مي ػػا  دػػ ب تػػمؼ مإلنمػػاـ ككعػػف  -
 مدمدنلمرصف.

  نك د اركقاة ذمة د دض ا سالصض اف منكدط ا ا اة عصيػض مددرمدػض  ػكؿ تػمؼ رقا ػض إلصلػض  -
عل  مدل مدنزمـ مدشر اة  منطل اة م اساح مدم اد ف كنقدصـ مد كمدر م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض 

 مدم يصض اف دملر  م اساح مدمداعد  دممللف مدشر اة  كؿ م دنفدار عف منطل اة م اساح.

نك ػػد اػػركؽ ذمة د دػػض ا سػػالصض اػػف منكدػػط ارمء ااػػرمد مدمصيػػض مدلايصػػض  ػػكؿ نل صػػض محاسػػاح اػػف   -3
ة منيػػذم مدقػػرمرمة م دػػنلمارصض ك ايػػة ا لػػر مح ا ػػاة مكماقػػض آلرمء عصيػػض مدقػػكملـ مدمادصػػض   نصا ػػا

   :مددرمدض

نػػزدمد قػػدر  مدمدػػنلمر علػػ  منيػػاذ مدقػػرمر م دػػنلمارم  لمػػا زمد مدنػػزمـ مدشػػر اة مدمدر ػػض  منطل ػػاة  -
كنك ػػػػد مملكمػػػػاة ايػػػػرل غصػػػػر كمرد  اػػػػف مدقػػػػكملـ مدمادصػػػػض نػػػػؤلر اػػػػف قػػػػرمر ،م اسػػػػاح مدم ادػػػػ ف

مدمدنلمركف( دـ ص كيكم رمتػصف عػف نػكمار مدمملكمػاة مدمادصػض ) ف اارمد عصيض مددرمدض م دنلمار، د
 تمف مدنكقصة مدميادب.
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 الدراسة. توصيات -2
 :اف تكء ما نكسلة ادصه مددرمدض مف مدنينا اة، صكسف مد ا ث  م مكعض مف مدنكسصاة

  كنملصمصػض دكرصػض كمدػنمر  نممػؿ علػ  نفمصؿ دكر دكؽ دمشؽ دػألكرمؽ مدمادصػض  ممػؿ  ػرمما ندرص صػض
 نمرصؼ مدشر اة مدمداإلمض  منطل اة محاساح مدم اد ف ك مماصصر مدم اد ض كمدندقصؽ مددكدصض.

 ممػػا صدػػ ـ اػػف زصػػاد   مدم يػػ  دراػػ   ػػكد  ادمء م انػػب مدمرم مػػض دعػـ كنطػػكصر  ػػرمما مرمق ػػض م دمء
 د صض مدمفسح عي ا. فاء  ادكمؽ مدماؿ مددكرصض كزصاد   كد  مدمملكماة مدم ا

  كدإلا اف ن دصف  فػاء  مددػكؽ مػف  صػث مػدل  صضمدماد م كرمؽ كم دكمؽتركر  مدنمرمر إلصلض   
منا مػػػض مدشػػػر اة مدمدػػػاإلمض ك  ،كدػػػرعض نكم ػػػدإلا كقلػػػض ن لفن ػػػا، دقػػػض مدمملكمػػػاة مدمنا ػػػض دلمدػػػنلمر

دزمم ػػػا  كتػػػ  ا ػػػرمءمة عمػػػؿ يطصػػػض كاقػػػان ددصادػػػض محاسػػػاح مدممنمػػػد  مػػػف ق ػػػؿ م لػػػس محدمر   كم 
دكف اف ، دنيظصـ شؤكف محاساح عف مدمملكماة كمنا مػض نط صق ػا  دػب  ل ػض  ك مػض مدشػر اة

صقنسر دكرإلا عل  مدػنق اؿ مد صايػاة مدمادصػض مدمطلك ػض كم دنفدػار عػف  مػض مدمال ظػاة مدمادصػض 
 يشرإلا اقط.اص ا اف ك دة لـ 

  تػػركر  مدنيدػػصؽ اػػف عمػػؿ دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض كإلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض كمد  ػػاة
كصزصػػد مػػف نفمصػػؿ مدػػدكر ، مدرقا صػػض م يػػرل  مػػا   صػػؤير مػػف يشػػر مدقػػكملـ مدمادصػػض دلشػػر اة مدمدر ػػض

محاسػاح كننػكد    صػث   ننػكد  مدشػر اة مدمدر ػض ك ػدإلا عملصػض ، مدرقا ف مدكقالف د ذه مد  ػاة
 مد صلض كمددكؽ عملصض مديشر كم دنفدار عف  مض مدمملكماة مدكمرد   ادقكملـ مدمادصض اقط.

  تركر  مشنماؿ مدنملصماة مدنيفصذصض دلقػكميصف كم يظمػض مدنشػرصمصض ذمة مدمالقػض  احاسػاح عػف  ااػض
ـ اػػػف دػػػ كدض مدنيفصػػػذ م مػػػر مدػػػذم صدػػػاإل ،مدنفاسػػػصؿ مدنػػػف نشػػػ ؿ اطػػػارمن شػػػامالن كمن ػػػامالن كم ػػػددمن 
 كمدنط صؽ كصفّمؿ مف قدر  إلذه مدنشرصماة  أدم  رقا صض.

  نػكاصر مدمملكمػػاة محاسػػا صض دلمدػاإلمصف كمدمدػػنلمرصف  سػػكر  دقصقػػض ككمتػ ض كغصػػر متػػللض كاػػف
م كقػػػاة مدم ػػػدد  ككاقػػػان دمنطل ػػػاة مد  ػػػاة مدرقا صػػػض كمدنشػػػرصماة مديااػػػذ   مػػػا صم ػػػي ـ مػػػف منيػػػاذ 

 ارصض. قرمرمن ـ م دنلم
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  كيظام ػا مدمػادف كمدم ادػ ف  مػا  نمدصؿ ايظمن ا مددميلصض مدمداإلمض مدمدر ض عل  مدشر اةصنك ب
 كدعـ كنطكصر  ػرمما مدنػدرصب .نط صؽ مدمماصصر مدم اد صض مددكدصضك  محاساح صنكماؽ م  منطل اة

 .كمدنملصـ دزصاد  ااعلصض نط صؽ إلذه مدمماصصر

   مدميادفػػاة  منطل ػػاة محاسػػاح  شػػ ؿ عػػاـ كنكقصػػة محاسػػاح  شػػ ؿ نفمصػػؿ يظػػاـ مدمقك ػػاة علػػ
 ياص.

 درمؾ مدمدنلمرصف  أإلمصض محاساح مدم اد ف اف منياذ مدقرمرمة م دنلمارصض  ادشػ ؿ ، زصاد  كعف كم 
قامػض دكرمة نملصمصػض كنكعصػض ، مدذم صداعدإلـ مػف م دػنفاد  مػف م اسػا اة مدمادصػض  شػ ؿ ا  ػر كم 

نلمر اػف ا ػـ كنفدػصر مدمملكمػاة مدم ادػ صض كنل صػض م نصا ػان ـ مػف مدمملكمػاة مدمدػ دزصاد  ام ايصض
 مدمادصض.

  مدػػنمرمر مددرمدػػػاة مدملمصػػػض مدمصدميصػػػض كمدنط صقصػػػض   ػػدؼ مدنطػػػكصر مدمدػػػنمر اػػػف مدػػػنيدمـ م اسػػػاح
مدم ادػػ ف كممػػاصصر مدم ادػػ ض كمدنػػدقصؽ مددكدصػػض ممػػا صدػػ ـ اػػف زصػػاد   فػػاء  ادػػكمؽ مدمػػاؿ مددػػكرصض 

 د   كد  مدمملكماة مدم اد صض مدمفسح عي ا.كزصا

  مديانمػػػه : ممػػػا دػػػ ؽ يدػػػنينا م إلمصػػػض ك مدػػػدكر مد  صػػػر دألاسػػػاح مدم ادػػػ ف اػػػف ن قصػػػؽ مدنقػػػدـ ك
م زدإلار م قنسادم مدػكطيف ك صدػمح  ن قصػؽ مدمماملػض مدماددػض  ػصف مدػنيدمف مدقػكملـ ك مدنقػارصر 

نيكصه مد  مددكر مد اـ ك م لر مدمن ادؿ  صف  ك مه مدمادصض عل  اينالؼ ايكمع ـ ،  ما ك  د مف مد
مدشر اة ك م اساح مدم اد ف مدذم صم ف اف صقكد اد  مدمدصد مف مددرمداة مدممصقض ك مدنف نػؤم 

 اد  ازدإلار ك نقدـ مدكطف .
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 المراجع  اامة

 :الكتب
 -مدنكزصػػ ك  مدقػػاإلر ، مصنػػرمؾ دليشػػر علػػ  مدػػدكؿ مدمر صػػضم ن ميم ادػػاك  مدم ادػػ ض مددكدصػػض ،م مػػد ،ا ػػك زصػػد .1

2005 
دمر ، درمدػػاة منقدمػػض اػػف م ػػاؿ مدم ادػػ ض مدمادصػػض، مدط مػػض مدلايصػػض، محدػػ يدرصض ،كسػػفف،ا ػػك مدم ػػاـر .2

 2004-مد اممض مد دصد  
 2007 ،ميشكرمة م  ادصمصض مدمر صض مدمفنك ض ،كدصد يا ف "يظرصض مدم اد ض" . صادف .3
 1990 -ميشكرمة  اممض  لب، م مد رتكمف. يظرصض مدم اد ض،  لك   ياف .4
 2002ع د مد فار،  كرساة م كرمؽ مدمادصض مددمر مد اممصض مد دصد  دليشر محد يدرصض  ، يفف .5
، مدػػػػػدمر مد اممصػػػػػض، "ن لصػػػػػؿ م دػػػػػ ـ كمددػػػػػيدمة: مػػػػػديؿ مد يددػػػػػض مدمادصػػػػػض"، م مػػػػػد سػػػػػادح ،مد يػػػػػاكم .6

 1998، محد يدرصض
 2005مددمر مد اممصض  -مدم ادا مدن ارب -مدمفاإلصـ -مدشر اةطارؽ،  ك مض  ، ماد .7
مدياسض ددكؽ م كرمؽ مدمادصض اف دكدض محمػارمة مدمر صػض / دمر مدي تػض  مد ماصض مد يالصض ،عمر ،دادـ .8

 2008-مدمر صض 
محاسػػػػاح  ادنقػػػػارصر مدمادصػػػػض ك ك مػػػػض ك  مػػػػدل مرن ػػػػاط مدشػػػػفااصض، مسػػػػطف   دػػػػف  دػػػػصكي ، مددػػػػمديف .9

 .  ممصػػػض مدم ادػػػ صف، مدن ػػػدصاة مدمماسػػػر (ك  مدمرم مػػػضك  م يػػػض مدم ادػػػ ض)مػػػؤنمر مدػػػدكدف مد، مدشػػػر اة
 2007دصدم ر ، مدققف مد دا اة  دكدض محمارمة مدمر صض مدمن د ك 
مدمم د مدمر ف دلندرصب كمد  كث مح سالصض ،SPSSددصلؾ اد  مد رياما مح سالف ،دمد زغلكؿ  شصر .10

2003 
 1991مد كصة ، مط مض ذمة مددالدؿ، مدم اد ض يظرصض، م دم ع اس، مدشصرمزم .11
 1990عاـ، مدط مض م كد ، مد كصة:ذمة مددالدؿ، يظرصض مدم اد ض، ع اس مدشصرمزم .12
دمر كملػؿ دليشػر  ،م دػس مديظرصػض كمدمملصػض –م دػنلمار اػف  كرسػض م كرمؽ مدمادصػض  ،اصسػؿ ،مدشكمكر  .13

 2008م ردف  عماف –مدط مض م كد   ،كمدنكزص 
 2004ميشكرمة  اممض دمشؽ  ،م ادا مح ساء ،غايـ عدياف .14
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  ك مض مدشر اة  أدم  دتماف سدؽ مدمملكمض مدمادصض كم يظمض مدم اد صض، ك شصر، اانح .15
 2006كالرإلا عل  مدنكل ادمء م دكمؽ،  .16
 2009-2008 اممض مدقاإلر ،  لصض مدن ار   ،ادمر  م ر اح ،ا مد ،اؤمد .17
 2004ميشكرمة  اممض دمشؽ  ،يظرصض مدم اد ض مدقاتف  دصف، مأمكف  مدمف، .18
مدط مػض  –دمر مدرتػا دليشػر  -مكدكعض مدممػاصصر مدم ادػ صض مددكدصػض -دمصر مدرصشايف .مدقاتف  دصف .19

 2009م كد  
 ممصض مدم م  مدمر ػف  – 2009صياصر  1مدمماصصر مددكدصض حعدمد مدنقارصر مدمادصض  ما نـ اسدمرإلا اف  .20

 2009 (م ردفدلم اد صصف مدقايكيصف )
، )مدط مػض م كدػ ، يظرصض مدم ادػ ض كمقنسػاد مدمملكمػاة،   مة، كدصد كمدرمكم، م مد كمد صادف، مطر .21

 ـ(1996، عّماف، دمر  يصف
دمر اكملػؿ  ،SPSSم دادصب م  سالصض اف مدملـك محدمرصض نط صقػاة  ادػنيدمـ  ،مد صنف سالح مددصف .22

 2006دلط اعض كمديشر 

 الجامعية الرساال
 د ا ك  ماـ "ملر نط صػؽ قكمعػد مد ك مػض علػ  محاسػاح مدم ادػ ف ك ػكد  مدنقػارصر مدمادصػض " ردػادض ما .1

 مد اممض محدالمصض 2009ما دنصر 
يصػػػػػار مد زملػػػػػر  ػػػػػادن صؼ مػػػػػ  منطل ػػػػػاة محاسػػػػػاح كاػػػػػؽ ممػػػػػاصصر مدم ادػػػػػ ض مددكدصػػػػػض ، ا مػػػػػد،زغػػػػػدمر .2

(IAS/IFRS ،اممض مد زملر  )2007 
محاساح مدم اد ف  ادنقارصر مدمادصض مف ميظكر مقارف  احشار  ادػ  مد صلػض " ، دلصماف م مػد مسطفف .3

، مددػػيض مدنادػػمض،  لصػػض مدن ػػار    ي ػػا  اممػػض مدزقػػازصؽ، م لػػض مددرمدػػاة كمد  ػػكث مدن ارصػػض، مدمسػػرصض "
 .353ص ، 1989، 1 -مدمدد مدلايف 

قػدر  م اسػاح مدم ادػ ف اػف مدقػكملـ مدمادصػض علػ  زصػاد    ػـ معمػاؿ مد يػكؾ  ػادنط صؽ  ، داـ ،مد دصف .4
 2010 ،ردادض ما دنصر،  اممض دمشؽ ،عل  مد يكؾ مدياسض اف دكرصض

  ث  ميكمف "مدل مرن اط مدشفااصض كمحاساح  ادنقارصر مدمادصض ك ك مػض مدشػر اة  ،مسطف  ،مددمديف .5
 4/12/2007 ( يض مدم اد ض كمدمرم مض كمدن دصاة مدمماسر م)" مقدـ اد  مدمؤنمر مددكدف 
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مدم نػػػكل محعالمػػػف دلمملكمػػػاة مدم ادػػػ صض م كدصػػػض  ػػػادنط صؽ علػػػ  دػػػكؽ  ،عػػػادؿ ع ػػػد مدفنػػػاح مدم ػػػف .6
  اممض مدملؾ يادد - 2006درمدض مين ارصض ك دصلض  –م د ـ مددمكدم 

نرشػػػصد قػػرمرمة م دػػػنلمار اػػػف دػػػكؽ  : "دكر مدمملكمػػػاة مدم ادػػ صض اػػػف(2005)عطػػا من يلصػػػؿ ، ركمد .7
 م ردف.،  لصض مدملـك محدمرصض كمدمادصض،  اممض اصالددفصا، مدمؤنمر مدملمف مدرم  ، عماف دألكرمؽ مدمادصض"

 ص ص  دكر محاساح مدم اد ف اف اظ ار مدقصمض مددكقصض مد قصقصض  دػ ـ مدشػر اة مدمندمكدػض -مدقتا  .8
 2004- اممض عماف  زصرمف  –ردادض ما دنصر  –اف  كرسض عماف 

مدملص ػػػف، إلشػػػاـ، اطػػػار مقنػػػرح دم ػػػددمة سػػػي  قػػػرمر  يػػػاء مدممػػػاصصر مدم ادػػػ صض كالارإلػػػا علػػػ  يمػػػكذج  .9
 2006محاساح مدم اد ف مدمط ؽ اف مسر 

 الدوريات
مدمػػدد ، سػػ صفض م قنسػػادصض مددػػمكدصض (،إلػػؿ دػػنينار مدشػػر ض مدمقك ػػض اـ محاسػػاح) ،م مػػد اؿ ع ػػاس .1

21-5-2010 
م لض مدقػايكف ، دكره اف نيشصط مدندمكؿ اف ادكمؽ راس مدماؿ مدمر صض"ك  " محاساح، مصف ع د منيادد ا .2

 .38ص، 1995نشرصف اكؿ ، 92مدمدد ، مدمر ف
 - 713، مدمػػدد مدلػػايف، م لػػض مد اممػػض محدػػالمصض )دلدػػلض مددرمدػػاة محيدػػايصض( مدم لػػد مددػػا   عشػػر .3

عسػػاـ م مػػد مػػدل ادرمؾ مدمدػػنلمرصف اػػف دػػكؽ ،ك مد  صسػػف،ايػػكر عػػدياف ،ي ػػـ -2009 739ص 
 الدطصف دألكرمؽ مدمادصض  إلمصض مدنيدمـ مدمملكماة مدم اد صض دنرشصد قرمرمن ـ م دنلمارصض

 1993 ،م لض  اممض دمكد ،مدرصاض ،ن لصؿ مدنقارصر مدمادصض ،م مكد ا رمإلصـ نر ف .4
مدقػػػػػ س مددػػػػػمكدصض مدمػػػػػدد   رصػػػػػد (،)مدمقك ػػػػػاة علػػػػػ  عػػػػػدـ محاسػػػػػاح غصػػػػػر رمدعػػػػػض ،م مػػػػػد ،مدنػػػػػكص رم .5

11/2/2009 
( 29دلدػػلض مدملػػـك م قنسػػادصض كمدقايكيصػػض مدم لػػد ) _ م لػػض  اممػػض نشػػرصف دلدرمدػػاة كمد  ػػكث مدملمصػػض .6

 2007(1مدمدد )
 4871مدمػػػدد –مدػػػنكل محاسػػػاح مدم ادػػػ ف مد ػػػادف  –سػػػ صفض م قنسػػػادصض –ع ػػػد مدػػػر مف مد مصػػػد  .7

15/2/2007 
 -مددكدف  كؿ م زمض مدمادصض كم قنسادصض مددكدصض كمد ك مػض مدمادمصػض مدملنق  مدملمف ،دلصمض ، شاصشف .8

 مد زملر ، اممض ار اة ع اس
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 2010م اتر  مددكر  مدن تصرصض  من اف مدم اد صف مدقايكيصصف دمشؽ  –د مأمكف  مدمف  .9
 مدمكممػػػؿ مدمػػػؤلر  علػػػ   فاصػػػض محاسػػػاح اػػػف مدقػػػكملـ مدمادصػػػض دلشػػػر اة- دػػػصف ع ػػػد مد لصػػػؿ اؿ غػػػزكم  .10

 /2007درمدض نط صقصض اف مدممل ض مدمر صض مددمكدصض / –مدمداإلمض 
درمدػض دكمقػ  ادػكمؽ م كرمؽ مدمادصػض مدمر صػض كدػ ؿ  مفناح منطل ػاة  فػاء  دػكؽ م كرمؽ مدمادصػض ،سادح .11

 2010-2009/ 7م لض مد ا ث مدمدد ،را   فاءن ا
م لػض درمدػاة ،  ض مددكدصػض""نقصصـ مدنكل محاسػاح مدميسػكص علص ػا اػف اسػكؿ مدم ادػ، م مد مطر .12

 1993، 3مدمدد ، 120مدم لد ، مد اممض م رديصض
مدم لػض  –ممكقاة كاد اب عدـ م دنزمـ  ادنط صؽ مد لف دمنطل ػاة محاسػاح مدم ادػ ف  ،عدياف ،مل ـ .13

 2003مدمدد م كؿ اصار  –مدمر صض دلم اد ض 
مدميلػػض مقدمػػض ادػػ  يػػدك  ، كمدمقنر ػػاة"" فػػاء  دػػكؽ م كرمؽ مدمادصػػض: م دػػس ، مليػػ  ع ػػد محدػػه ياسػػر .14
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 (1الممحق ر م )

 

 .........................................................(: مينصارم) االسم

 : العمر

 ديض 50-41مف    ديض 30-20مف   

 ديض 50ا لر مف   ديض 40-31مف   
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 ادكمؽ مادصض  مدمر  مادصض 
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 عدد سنوات الخبرة:

 ديض 15-11مف   ديكمة 5اقؿ مف  

 ديض 15ا لر مف   ديض 10-6مف  
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

1 
نلنػػػػػـز مدشػػػػػر اة مدمدر ػػػػػض اػػػػػف دػػػػػكؽ دمشػػػػػؽ مدمػػػػػادف  ممػػػػػاصصر 

 مدم اد ض مددكدصض  ش ؿ ناـ
     

2 
صلنػػػـز مػػػدققف مد دػػػا اة  ممػػػاصصر مدنػػػدقصؽ مددكدصػػػض دػػػدل نػػػدقصق ـ 

 دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  ش ؿ  امؿ
     

3 
نلنػػػػـز مدشػػػػر اة مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف  نملصمػػػػاة 
محاسػػػاح مدسػػػادر  عػػػف إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض  ادشػػػ ؿ 

 م ملؿ
     

4 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  كتػػ  دصادػػض 
م نك ض دالاساح ن صف اص ا م رمءمة م دنزمـ  منطل اة م اساح 

  ادش ؿ مدناـ
     

5 
صلنػػػػـز م لػػػػس ادمر  مدشػػػػر ض مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف 
 مماردػػاة دػػلصمض دالاسػػاح  ك ػػه عػػاـ ك ادمماردػػاة مدنػػف يػػص 

 علص ا يظاـ م اساح اصما صنملؽ  ادمملكماة مد كإلرصض
     

6 
نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  نمصػصف من ػدلصف 

كمدمدػػنلمرصف مػػف  ردػػمصف  ادػػـ مدشػػر ض دنل صػػض م نصا ػػاة مددػػكؽ
 مدمملكماة

     

7 
نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمػادف  يشػر  ااػض  يػكد 

 ينال  ا م كدصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا
     

8 
نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمػادف  يشػر  ااػض  يػكد 
ينال  ػػػا مدي الصػػػض مدم ػػػدد  د ػػػا اػػػف يظػػػاـ م اسػػػاح تػػػمف مدفنػػػر  

 د ا مدم دد 
     

9 
صلنػػػػـز مػػػػدققف مد دػػػػا اة  نقػػػػدصـ مدنأ صػػػػدمة مدمطلك ػػػػض اػػػػف يظػػػػاـ 
م اسػػػػاح كصقكمػػػػػكف  ا شػػػػػار  ادػػػػ   ااػػػػػض م مػػػػػكر ذمة م إلمصػػػػػض 

 كصقكمكف  ا  الغ عف  ااض مدميادفاة مدنف ص نشفكي ا
     

10 
نلنػػػـز ادمر  مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  نقػػػدصـ 

 مي ا تمف مدفنر  مدم دد  د ام قرمرمة مدمطلك ض 
     

11 
صلنػػػـز م لػػػس ادمر  مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف 
 نقػدصـ اقػرمر  مدػؤكدصنه عػف اعػدمد مد صايػاة مدمادصػض كنػكاصر يظػاـ 

 رقا ض اماؿ اف مدشر ض.
     

12 
صلنػػػػـز م لػػػػس ادمر  مدشػػػػر ض مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف 
 نقػػػػػدصـ اقػػػػػرمر  مػػػػػدـ ك ػػػػػكد ام امػػػػػكر  كإلرصػػػػػض قػػػػػد نػػػػػؤلر علػػػػػ  
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

 مدنمرمرصض مدشر ض يالؿ مدديض مدمادصض مدنادصض.

13 
صلنػػػػـز م لػػػػس ادمر  مدشػػػػر ض مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف 

مدػػكمرد    نقػػدصـ اقػػرمر  سػػ ض كدقػػض كم نمػػاؿ مدمملكمػػاة كمد صايػػاة
 اف مدنقارصر مدمادصض مدميشكر 

     

14 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر مدنقػػارصر 
مدمادصض يسؼ مدديكصض مدمطلك ػض مي ػا اػف يظػاـ م اسػاح تػمف 

 مدفنر  مدم دد  د ا
     

15 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  نزكصػػد مد صلػػض 

 كطارلض ك اددرعض مدمطلك ض  أم مملكمض  كإلرصض
     

16 
نلنـز مدشػر اة مدمدر ػض اػف دػكؽ دمشػؽ مدمػادف  احاسػاح عػف 
 صايان ػػػػا غصػػػػر مدمادصػػػػض ملػػػػؿ م دمء م  نمػػػػاعف كمد صلػػػػف   ايػػػػب 

 مد صاياة مدم اد صض اف مدقكملـ مدمادصض.
     

17 
نلنػػػػػـز مدشػػػػػر اة مدمدر ػػػػػض اػػػػػف دػػػػػكؽ دمشػػػػػؽ مدمػػػػػادف  نط صػػػػػؽ 

عيػد  1مدكمرد   ادممصار مدم اد ف مدػدكدف رقػـمنطل اة محاساح 
 اعدمد مدقكملـ مدمادصض.

     

18 
نلنـز مدشر اة مدمدر ض اف دػكؽ دمشػؽ مدمػادف  يشػر مملكمػاة 

      متااصض مل قض  ادقكملـ مدمادصض

19 
نلنػػـز مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  يشػػر نقارصرإلػػا 

 مدمادصض اف س صفنصف صكمصنصف
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

20 
  صك ػػػػػد  ػػػػػكمدر منيسسػػػػػػض  ادشػػػػػ ؿ مد ػػػػػػااف دػػػػػدل مدشػػػػػػر اة 

 مدمدر ض ندنطص  معدمد مدقكملـ مدمادصض  ما إلك مطلكب مي ا.
     

21 
صك ػػػػد سػػػػمك ض اػػػػف ا ػػػػـ كنفدػػػػصر منطل ػػػػاة محاسػػػػاح مػػػػف ق ػػػػؿ 

 مدشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف
     

 إلمصػػض عػػدـ مدرمؾ مدشػػر اة مدمدر ػػض اػػف دػػكؽ دمشػػؽ مدمػػادف  22
 م اساح مدم اد ف  ادش ؿ مد ااف

     

23 
عدـ مإلنماـ مدشػر اة مدمدر ػض  ا اسػاح  مػا إلػك مطلػكب مي ػا 

  د ب تمؼ مإلنماـ ككعف مدمدنلمرصف
     

24 
نػػػديف مدػػػنكل مدمقك ػػػاة علػػػ  مدميادفػػػاة  مػػػدـ مدنػػػزمـ مدشػػػر اة 
مدمدر ػػػػض اػػػػف دػػػػكؽ دمشػػػػؽ مدمػػػػادف  منطل ػػػػاة م اسػػػػاح د صلػػػػض 

 كم دكمؽ مدمادصض مددكرصضم كرمؽ 
     

25 
نػػأيصر سػػدكر نقرصػػر مدم ادػػب مدقػػايكيف دلشػػر ض ممػػا صػػؤدم ادػػ  
مدنػػػػأيصر اػػػػف م اسػػػػػاح عػػػػف مدمملكمػػػػاة مدمادصػػػػػض تػػػػمف مدفنػػػػػر  

 مدم دد  د ا
     

26 
عػػػدـ كسػػػكؿ نقػػػارصر مسػػػرؼ دػػػكرصض مدمر ػػػزم ككزمر  م قنسػػػاد 

عػػػػف   ادكقػػػػة مدم ػػػػدد ممػػػػا صػػػػؤدم ادػػػػ  مدنػػػػأيصر اػػػػف م اسػػػػاح
 مدمملكماة مدمادصض تمف مدفنر  مدم دد  د ا

     

27 
تػػػمؼ رقا ػػػض إلصلػػػض م كرمؽ كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض علػػػ  مػػػدل مدنػػػزمـ 

 مدشر اة  منطل اة م اساح مدم اد ف
     

28 
تػػػػػمؼ مدنيدػػػػػصؽ  ػػػػػصف إلصلػػػػػض نػػػػػدمكؿ م كرمؽ كم دػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػض 
 كمسػػػػرؼ دػػػػػكرصا مدمر ػػػػزم ككزمر  م قنسػػػػػاد كمد  ػػػػاة مدرقا صػػػػػض

 م يرل
     

تػػػمؼ مد ػػػرمما مدنملصمصػػػض كمدندرص صػػػض اػػػف مدشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف  29
 دكؽ دمشؽ مدمادف دلنمرصؼ  منطل اة محاساح

     

30 
مرنفػػػػػاع ن لفػػػػػض نل صػػػػػػض  ااػػػػػض منطل ػػػػػػاة م اسػػػػػاح د صلػػػػػػض م كرمؽ 
كم دػػػكمؽ مدمادصػػػض  اديدػػػ ض دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ 

 مدمادف
     

31 
مد يكد محدزممصض ينص ض دمدـ اإلمصن ا ك نألصرإلا علػ  ن اإلؿ  مض 

 مدقكملـ مدمادصض مف ك  ض يظر مدمدصرصف
     

32 
اسػػػرمر مدشػػػر اة علػػػ  دػػػرصض  ػػػزء   صػػػر كإلػػػاـ مػػػف مدمملكمػػػاة 

 مدم اد صض كم دنزمـ  اد د م دي  مدمطلكب مف م اساح
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

33 
مػػػػػػف  د ػػػػػػكء محدمر  ادػػػػػػ  ايفػػػػػػاء  مػػػػػػض مد يػػػػػػكد م دزممصػػػػػػض يكاػػػػػػان 

 مدمياادصف د ا اف مددكؽ اك دن دصف مر زإلا مدمادف.
     

34 
سدكر كمرمق ض منطل اة م اساح مف م لر مف   ض غصر إلصلػض 
م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض ملػػؿ مسػػرؼ دػػكرصا مدمر ػػزم 

 كميدكب كزمر  م قنساد
     

35 

  نقػػػػدـ مد ػػػػكمدر مدم يصػػػػض اػػػػف دملػػػػر  م اسػػػػاح  ادشػػػػ ؿ مد ػػػػااف 
مدمدػػػػػػػاعد  دممللػػػػػػػف مدشػػػػػػػر اة  ػػػػػػػكؿ م دنفدػػػػػػػارعف منطل ػػػػػػػاة 
م اساح مدم ادػ ف مدسػادر  عػف إلصلػض نػدمكؿ م كرمؽ كم دػكمؽ 

 مدمادصض
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

36 
صك ػػػػد اػػػػػف مدشػػػػػر ض مدمدر ػػػػػض ك ػػػػػد  نيظصمصػػػػػض دنل صػػػػػض م نصا ػػػػػاة 
مدمدػػػنلمر مػػػف مدمملكمػػػاة  دػػػ كدض كصدػػػر كاػػػف ام كقػػػة ك أقػػػؿ 

 ن لفض مم يض
     

صتػػػػػػا ان ا كنقػػػػػػارصر م لػػػػػػس محدمر  ننسػػػػػػؼ  37 مدقػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػض كم 
 دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  اددقض مد صد 

     

38 
صتػػػػػػا ان ا كنقػػػػػػارصر م لػػػػػػس محدمر   ننسػػػػػػؼ مدقػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػض كم 

 دلشر اة مدمدر ض اف دكؽ دمشؽ مدمادف  ادمسدمقصض مد صد .
     

39 
صتػػػػػػا ان ا  كنقػػػػػػارصر م لػػػػػػس محدمر  ننسػػػػػػؼ مدقػػػػػػكملـ مدمادصػػػػػػض كم 

دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف  ادكتػػػكح كقا لصػػػض 
 مدف ـ

     

40 
صم ػػػػف م عنمػػػػاد علػػػػ  مدمملكمػػػػاة مدميشػػػػكر  اػػػػف مدقػػػػكملـ مدمادصػػػػض 
دلشػػػر اة مدمدر ػػػض اػػػف دػػػكؽ دمشػػػؽ مدمػػػادف اػػػف منيػػػاذ قػػػرمرمة 

 م دنلمار مدمينلفض  ش ؿ  امؿ.
     

41 
مدميشكر  اػف مدقػكملـ مدمادصػض دلشػر اة مدمدر ػض نداإلـ مدمملكماة 

اػف دػكؽ دمشػؽ مدمػادف  اػػف منيػاذ قػرمر م دػنلمار د كي ػا نقػػدـ 
 مملكماة  كؿ ادمء مدشر ض اف مدمدنق ؿ

     

42 
نداإلـ مدمملكماة مدميشكر  اػف مدقػكملـ مدمادصػض دلشػر اة مدمدر ػض 

ننػكمار اف دكؽ دمشؽ مدمادف  اف منياذ قرمر م دنلمار د كي ػا 
 تمف مدنكقصة مدميادب ك اددرعض مدمطلك ض.

     

43 
نداإلـ مدمملكماة مدميشكر  اػف مدقػكملـ مدمادصػض دلشػر اة مدمدر ػض 
اف دكؽ دمشؽ مدمادف  اف منياذ قرمر م دنلمار د كي ا نداعد 

 عل  نقصصـ ادمء مدميشا  عف مدفنر  مددا قض
     

44 
مدقرمر م دنلمارم  لما زمد مدنزمـ نزدمد قدر  مدمدنلمر عل  منياذ 

 مدشر اة مدمدر ض  منطل اة م اساح مدم اد ف.
     

45 
صك ػػػػػد سػػػػػمك ض دػػػػػدل مدمدػػػػػنلمر اػػػػػف ا ػػػػػـ كنفدػػػػػصر مدمملكمػػػػػاة 

 مدم اد صض كصك د نمقصد اف د ض م اساح
     

      صك د مرنفاع اف ن لفض مد سكؿ عل  مدمملكماة مدم اد صض 46

47 
اػػف دػػكؽ دمشػػؽ دػػألكرمؽ مدمادصػػض مدمملكمػػاة  صدػػنيدـ مدمدػػنلمر

 مدم اد صض اف نرشصد قرمر م دنلمار  ش ؿ   صر
     

48 
صػػػػػػدرؾ مدمدػػػػػػنلمر اػػػػػػف دػػػػػػكؽ دمشػػػػػػؽ دػػػػػػألكرمؽ مدمادصػػػػػػض اإلمصػػػػػػض 

 مدمملكماة مدم اد صض اف نرشصد قرمر م دنلمار
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موافق  العبارة م
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطال اً 

      صك د عالقض  صف   ـ مدندمكؿ كم اسا اة مدمادصض كغصر مدمادصض 49

50 
نك ػػػد مملكمػػػاة ايػػػرل غصػػػر كمرد  اػػػف مدقػػػكملـ مدمادصػػػض نػػػؤلر اػػػف 

 قرمر م دنلمار
     

51 
نقـك إلصلض م كرمؽ كم دكمؽ مدمادصض  يشر  مصػ  مدمملكمػاة مدنػف 

 ننكار ددص ا عف ادمء مدشر اة  ش ؿ اكرم كدكرم
     

52 
نقػػػػػـك إلصلػػػػػض م كرمؽ كم دػػػػػكمؽ مدمادصػػػػػض مددػػػػػكرصض  نػػػػػدقصؽ مدقػػػػػكملـ 

 مدمادصض دلشر اة مدمدر ض ق ؿ يشرإلا
     

53 
ندػػاعد إلصلػػض م كرمؽ كم دػػكمؽ مدمادصػػض مددػػكرصض مدمدػػنلمرصف اػػػف 

 نقدصـ نفدصرمة دلمملكماة مدمادصض عيد طل  ـ ذدؾ
     

 


