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  أهمية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية ومدى كفايتها

  في تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية
  

  *اتعلي عبدالقادر الذنيب ومحمد حسين ابو نصار

  

  صـلخم
 والخاصة 1998م  مدى أهمية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية للعاقق منهدفت هذه الدراسة إلى التح

بالبيانات الدورية للشركات المساهمة العامة في األردن، وذلك من وجهة نظر المدققين الخارجيين ومعدي البيانات المالية 
كما هدفت الدراسة إلى معرفة وجهة نظر عينة الدراسة حول مدى كفاية هذه التعليمات ومساهمتها في . والمستثمرين

  .  من قبل مستخدمي البيانات الماليةتحسين عملية اتخاذ القرارات

وقد تم استخدام .  وجهت إلى عينات من المدققين ومعدي البيانات والمستثمرينةلتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبان
  .  الختبار فرضيات الدراسةKruskal- Wallis and Mann-Whitneyأساليب اإلحصاء الوصفي باإلضافة إلى اختبارات 

ئج الدراسة اجماع كل من المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين على أهمية البنود التي تضمنتها تعليمات تبين من نتا
كما . اإلفصاح في خدمة مستخدمي القوائم المالية، وبمتوسط إجابة تراوح بين مهم ومهم جداً للغالبية العظمى من البنود

جد فروقات توحسين نوعية وكمية المعلومات المنشورة، وأنه ال اظهرت نتائج الدراسة ان تعليمات االفصاح تساعد في ت
ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين في تقييم اهمية البنود التي تضمنتها تعليمات 

خذ هيئة األوراق وقد تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة أ. محدود من البنودلعدد االفصاح إال 
المالية آلراء مختلف الفئات التي تستخدم البيانات المالية المنشورة بعين االعتبار عند تطوير أو تعديل التعليمات الخاصة 

  .باإلفصاح عن البيانات المالية الدورية

  

  مقدمـةال
  

 ألنها Language of Businessتعتبر المحاسبة لغة األعمال 
بواسطتها التواصل بين معدي البيانات هي الوسيلة التي يتم 

ولما كانت وسيلة . (Roberts et al., 2002)المالية ومستخدميها 
 هي اللغة - بين المرسل والمستجيب–االتصال بين الناس 

المتعارف عليها بينهم، فان هذه اللغة يجب أن توصل إلى 
المستجيب كامل المعاني التي يقصد المرسل إرسالها، وهذا 

أن تكون هذه اللغة مفهومة برموزها ومصطلحاتها يتطلب 
والقواعد التي تربط بينها والعبارات التي تتكون منها الرسالة 

(Belkaoui, 1989) . وكذلك األمر بالنسبة للمحاسبة كلغة
لألعمال فإنها يجب أن تساعد في إعداد الرسالة التي تقدمها 

ح ومفهوم اإلدارة إلى مستخدمي البيانات المالية بشكل واض
وان اكتمال البيانات المالية وإيصالها . وكامل غير منقوص

لحقيقة االقتصادية بجوهرها الوافي غير المنقوص يتطلب ا
. االلتزام بمتطلبات ومعايير المحاسبة المتعارف عليها دولياً

وبالتالي فان البيانات المالية يجب أن تعرض بشكل يساعد في 
، نظراً الن عملية العرض تحقيق األهداف المتوخاة منها

واإلفصاح من األمور األساسية التي تساعد اإلدارة في التحقق 
وبناء . (Wild et al., 2001)من الربحية والسيولة وغيرها 

عليه، وحتى تكتمل المنفعة المتوقعة من المحاسبة وذلك عن 
طريق تحليل البيانات المالية وتفسيرها فال بد من أن تكون 

الية مصنفة بشكل يتفق مع المعايير المحاسبية، البيانات الم
ويجب أن يتم اإلفصاح بشكل كامل ومناسب عن جميع 
المعلومات التي تعتبر ضرورية من أجل فهم البيانات المالية 

  .)1999الراشد، (والمساعدة في تحليلها وتفسيرها 
 ومن أجل إعداد البيانات التي تحقق اإلفصاح الكافي

 هناك اهتمام متزايد من قبل الجهات  فقد كان∗والمناسب

                                                 
هو عبارة عن نشر كافة البيانات الضرورية :  االفصاح الكافي∗

سواء كانت مالية او غير مالية وذلك من اجل مساعدة مستخدمي 
  .القوائم المالية في الحصول على البيانات التي يحتاجونها

. قسم المحاسبة، كلية ادارة األعمال، الجامعة األردنيـة
تاريـخ
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المنظمة للشركات والجهات المنظمة لمهنة المحاسبة في 
مختلف بلدان العالم بتحديد المعلومات التي ينبغي اإلفصاح 

. (Lewis and Pendrill, 2004)عنها وكيفية االفصاح عنها 
وكذلك األمر بالنسبة لألردن، فقد كان هناك اهتمام متزايد 

ات التي ينبغي على لوميعة ونوعية وكمية المعبتحديد طب
 تبنت 1990ففي عام . الشركات أن تقوم باإلفصاح عنها

جمعية مدققي الحسابات االردنية معايير المحاسبة الدولية ليتم 
تطبيقها من قبل الشركات في االردن، اال ان تبني هذه 
المعايير لم يتصف بااللزام القانوني للشركات نظراً لعدم 

ود سلطة ملزمة من قبل جمعية مدققي الحسابات على وج
 قام مجلس مفوضي 1998وفي عام . الشركات في االردن

هيئة األوراق المالية بإصدار تعليمات تتعلق باإلفصاح 
والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب 
توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة 

أما تعليمات ). 1998هيئة االوراق المالية، (مالية األوراق ال
اإلفصاح فقد اشتملت على فصول تتعلق باإلفصاح عند 
اإلدراج، واإلفصاح عن البيانات المالية الدورية، واإلفصاح 
عن األمور الجوهرية واألمور الهامة واإلفصاح المتعلق 

وقد ألزمت الهيئة جميع الجهات . بشركات الوساطة المالية
لخاضعة لرقابتها بضرورة اتباع هذه التعليمات من أجل ا

إيصال رسالة اإلدارة المعبرة عن وضع الشركة بشكل يتالءم 
  . مع مصالح مستخدمي البيانات المالية

  
  مشكلة الدراسة

بينت معايير المحاسبة المتعارف عليها ومعايير المحاسبة 
مختلفة الدولية أن البيانات المالية التي تقوم المنشآت ال

بإصدارها يجب أن تتصف بمجموعة من الخصائص حتى 
يتمكن مستخدمو البيانات المالية من االستفادة منها 

ومن هذه . واستخدامها في اتخاذ القرارات المختلفة
 المالءمة والمصداقية والتجانس والقابلية للمقارنة :الخصائص
  . واالكتمال

كات االردني وفي االردن، وباستثناء ما حدده قانون الشر
من الزام الشركات بنشر القوائم المالية الرئيسة وااليضاحات 
المرافقة لها، بقيت المحتويات التفصيلية للتقرير المالي 
السنوي للشركات المساهمة متروكة للشركات نفسها حتى 

 عندما قامت هيئة االوراق المالية باصدار 1998العام 
ا الشركات المساهمة تعليمات افصاح تفصيلية الزمت بموجبه

                                                                               
يشير هذا المصطلح الى نوعية البيانات التي يتم : االفصاح المناسب

على المعلومات المالئمة التخاذ االفصاح عنها وذلك بالتركيز 
  .القرارات

بنشر معلومات وبيانات مالية وغير مالية في التقارير السنوية 
  . لهذه الشركات

وتعد هذه التعليمات خطوة هامة وجيدة من قبل هيئة 
األوراق المالية لضمان إصدار بيانات تعكس جوهر الوضع 
االقتصادي ونتائج أعمال الشركات وتقدم معلومات اكثر فائدة 

متخذي القرارات للحكم على ربحية المنشأة وتفصيالً ل
ولما كانت . ومركزها المالي والتدفقات النقدية الخاصة بها

هذه التعليمات تصدر عن لجان محدودة األفراد، دون أن يتم 
آراء الفئات المتعددة المهتمة بالبيانات أخذ في بعض االحيان 

 في المالية بعين االعتبار، فان مشكلة هذه الدراسة تتمثل
معرفة مدى أهمية وكفاية البيانات التي تضمنتها التعليمات 
التي أصدرتها هيئة األوراق المالية في تلبية احتياجات 
المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وذلك من وجهة نظر 

  .االطراف ذات العالقة
  

  أهمية الدراسة 
ب يتطل Full Disclosure Principle  مإن مبدأ اإلفصاح التا

أن يتم اإلفصاح عن جميع الظروف واألحداث التي قد تؤثر 
واإلفصاح . في اتخاذ القرار من قبل مستخدمي البيانات المالية

التام يتعلق بمحتويات البيانات المالية وغير المالية، 
الراوي وشبير، (ومحتويات المالحظات المرفقة بهذه البيانات 

 اإلفصاح عنه وان مدى أهمية العنصر الذي يتم). 1997
ومدى كفاية اإلفصاح الخاص به يكتنفه نوع من الصعوبة، 

 أو فيما يتعلق ∗وكذلك األمر فيما يتعلق بتقرير مادية المعلومة
 المحاسبين يمكن أن يقوموا ان حيث ،بتكاليف اإلفصاح عنها

بتزويد مستخدمي البيانات المالية بالكثير من المعلومات، 
كون هذه المعلومات غير ولكن في بعض األحيان قد ت

ضرورية أو غير مناسبة، وقد تكون تكاليفها أعلى من المنافع 
كما ان كثيرا من الشركات تشكو من أن . المتحققة منها

المعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الخاصة باإلفصاح 
 الكثير من المتطلبات غير مناسبة وغير وانمبالغ فيها، 

هتمام بعملية اإلفصاح، من حيث كفاية لذلك فان اال. ضرورية
المعلومات وأهميتها ومالءمتها أمر في غاية األهمية لخدمة 
المساهمين والمستثمرين والمقرضين والدائنين والجهات 

 ان حيث ة،الحكومية والفئات االخرى المهتمة بالبيانات المالي
هذه الفئات تسعى للحصول على المعلومات المناسبة التخاذ 

تكون هذه المعلومات ذات مصداقية، أي ات، ويجب أن رالقرا

                                                 
 تشير مادية المعلومات الى االهمية النسبية للمعلومة ومدى ∗

  . تأثيرها في اتخاذ القرار
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 يعتمد عليها في قرارات االستثمار ومنح االئتمان أنيمكن 
  . والقرارات اإلدارية المختلفة

أن تقوم الجهات  على وقد جرت العادة في الدول المتقدمة
المشرفة على تنظيم الشركات أو الجهات التي تقوم بإعداد 

تدقيق بإعداد مقترحات عن أي تعليمات معايير المحاسبة وال
التعليق على هذه التعليمات ن أو معايير، والطلب من المهتمي

والمعايير من اجل توسيع دائرة المشاركة في صياغة 
التعليمات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات فيما يتعلق 
بالبيانات المالية، ثم تقوم بإصدار التعليمات بشكلها النهائي 

(Byington and Sutton, 1991) . اال ان هيئة األوراق المالية
 وجهات نظر أخذفي األردن قامت بإعداد هذه التعليمات دون 

. الفئات المهتمة او المستخدمة للبيانات المالية بعين االعتبار
وهذا قد يثير التساؤالت حول مدى مالءمة هذه التعليمات 

ومن هنا فان . اليةالحتياجات الفئات المستخدمة للبيانات الم
أهمية هذه الدراسة تنبع من ضرورة التعرف على مدى أهمية 
وكفاية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية 
  .لخدمة متخذي القرارات الذين يعتمدون على البيانات المالية

  
  أهداف الدراسة

في إطار مشكلة هذه الدراسة وأهميتها فان هذه الدراسة 
  :ى تحقيق األهداف التاليةتسعى إل

 التحقق من مدى أهمية البنود التي تضمنتها تعليمات  -1
اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية والتي تتعلق 

 حيث سيتم التحقق من أهمية ،بالبيانات المالية الدورية
هذه التعليمات من وجهة نظر المستثمرين ومعدي 

  .التقارير ومدققي الحسابات الخارجيين
 التحقق من مدى كفاية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن  -2

هيئة األوراق المالية والتي تتعلق بالبيانات المالية 
الدورية، من وجهة نظر المستثمرين ومعدي التقارير 

  .ومدققي الحسابات الخارجيين
 معرفة مدى وجود فروقات بين وجهات نظر  -3

المستثمرين ومعدي التقارير ومدققي الحسابات 
ارجيين فيما يتعلق بمدى أهمية وكفاية تعليمات الخ

اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية والتي تتعلق 
  .بالبيانات المالية الدورية

  

  فرضيات الدراسة

بعد االطالع على تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة 
األوراق المالية ومراجعة الدراسات السابقة، وفي ضوء 

تها وأهدافها فان هذه الدراسة ستقوم مشكلة الدراسة وأهمي

  :ةبفحص الفرضيات التالي
  

  :الفرضية األولى
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء معدي 
التقارير المالية السنوية للشركات والمستثمرين والمدققين 
الخارجيين في تحديد اهمية نشر البنود التي تضمنتها تعليمات 

ة األوراق المالية والخاصة اإلفصاح الصادرة عن هيئ
  .ةبالبيانات المالية الدوري

  
  : الفرضية الثانية

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء معدي 
التقارير المالية السنوية للشركات والمستثمرين والمدققين 
الخارجيين في تقييم مدى تلبية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن 

اجات مستخدمي القوائم المالية من هيئة األوراق المالية الحتي
  .المعلومات الالزمة التخاذ القرارات

  
  : الفرضية الثالثة

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء معدي 
التقارير المالية السنوية للشركات والمستثمرين والمدققين 
الخارجيين في تقييم مدى التحسن الذي يمكن ان تحدثه 

ادرة عن هيئة األوراق المالية في تعليمات اإلفصاح الص
نوعية المعلومات المنشورة في التقارير المالية السنوية 

  .للشركات المساهمة العامة
  

  : الفرضية الرابعة
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء معدي 
التقارير المالية السنوية للشركات والمستثمرين والمدققين 

تحسن الذي يمكن ان تحدثه الخارجيين في تقييم مدى ال
 فيتعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية 

القوائم المالية المنشورة في التقارير المالية السنوية للشركات 
  .المساهمة العامة

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  اإلطار النظري

تعتبر التقارير السنوية التي تصدرها الشركات وما تحتويه 
ن معلومات سواء كانت في القوائم المالية أو ملحقاتها من م

األهمية بمكان لمختلف الفئات المهتمة بهذه الشركات 
 حيث يمكن االعتماد عليها في مختلف ،والمستفيدة منها

القرارات التمويلية واالستثمارية واإلدارية، فهذه البيانات 
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مركز تزود األطراف المهتمة والمستفيدة بمعلومات عن ال
المالي للمنشأة وقوتها االيرادية وقدرتها على تحقيق تدفقات 

مما يمكن هذه الفئات من تقويم ، )2002الخاليلة، (نقدية 
مركز السيولة والمديونية والربحية لهذه المنشآت وتقويم كفاءة 

وحتى تكون . وفاعلية المسؤولين عن إدارة هذه المنشآت
 في رةألغراضها ومؤثالتقارير السنوية المنشورة محققة 

عملية اتخاذ القرار ال بد من توفر االكتمال في هذه التقارير 
بالشكل المالئم عن طريق اإلفصاح عن المعلومات المناسبة 

 ,.Wild et al)وقد أشار. المؤثرة في درجة االعتماد عليها

 إلى الحاجة الملحة لتزويد مستخدمي البيانات المالية (2001
القوائم المالية من أجل القيام برفقة مرية البالمعلومات الضرو

 يشمل ذيال،  Business Analysisبما اسماه تحليل األعمال
تحليل الوضع المالي للمنشأة وإدارة المنشأة وخططها 

  . واستراتيجياتها وبيئة العمل التي تعمل ضمنها
 لغة يعني الكشف والتبيان  Disclosureفصاحواإل

 المحاسبي يعني الكشف عن واإلفشاء، وفي االصطالح
المعلومات المالية وغير المالية وبيانها في تقارير تقدم 

 Roberts et)وقد بين . للمستفيدين والمهتمين بمنشآت األعمال

al., 2002) أن عرض المعلومات واإلفصاح عنها بالغ األهمية 
لمستخدمي البيانات المالية من أجل تزويدهم بمعلومات 

ولهذا فان معايير المحاسبة الدولية . اراتهمضرورية التخاذ قر
أما األول فيتعلق . تبنت موقفين يتعلقان بالعرض واإلفصاح

بالقضايا العامة، حيث تم إصدار مجموعة من المعايير العامة 
التي ركزت على اإلفصاح عن السياسات المحاسبية وأنواع 

ض المعلومات التي يتم عرضها في القوائم المالية وكيفية عر
أما الثاني فيتعلق بإصدار . األصول وااللتزامات المتداولة

معايير أكثر خصوصية تتعلق مثال بالتقرير عن التدفقات 
النقدية واإلفصاح عن األخطاء األساسية والتغيرات في 
المبادئ المحاسبية، وإعداد التقارير عن الفروع واألقسام 

تي تمت واإلفصاح عن األطراف ذات العالقة والعمليات ال
  . معهم

 نوع من ينشأأنه قد  (Roberts et al., 2002)ويضيف 
 نتيجة هذه المعايير وذلك في آتالتهديد لمصالح بعض المنش

حالة الزيادة المفرطة في االفصاح لمصلحة كثير من 
 قد ينتج عنه انتهاك لسرية مماالمستفيدين من القوائم المالية 

 اشار إلى أن الزيادة (Gray, 1988)اال ان . بعض المعلومات
في اإلفصاح تؤدي إلى الزيادة في الشفافية وبالتالي تؤكد على 

 وزيادة الدافعية عند األفراد للتركيز ∗تقليل مستوى عدم التأكد

                                                 
 كاٍف يشير مصطلح عدم التأكد إلى عدم القدرة على التنبؤ بشكل ∗

  .على الجانب الخلقي فيما يتعلق بتزويد اآلخرين بالمعلومات
 فقد أشار إلى أن (Radebaugh and Gray, 2001)أما 

ي بعض االحيان إلى عدم اإلفصاح عن الشركات تميل ف
بعض البيانات المالية التي قد يحتاجها المستخدمون 
الخارجيون بسبب وجود كلفة مالية العداد تلك البيانات 

 السبب الرئيس لعدم اإلفصاح عن وانوتدقيقها ونشرها، 
بعض البيانات يعود إلى خشية الشركة من استغالل بعض 

بالتالي التأثير على الوضع التنافسي المنافسين لتلك البيانات و
  .ةللشرك

 أنه بالرغم نوا بي(Meek et al., 1995) ,(Choi, 1973)ولكن 
من وجود األسباب السابقة التي تدفع الشركات إلى التقليل من 

 هناك عوامل أخرى إيجابية تعود بالنفع فإندرجة اإلفصاح، 
 على الشركة إذا ما زادت درجة اإلفصاح في تقريرها

فقد بينت بعض الدراسات السابقة أن زيادة درجة . السنوي
اإلفصاح تؤدي إلى تسهيل حصول الشركة على القروض 
وتؤدي إلى تخفيض كلفة تلك القروض، كما تؤدي إلى 

  .استقرار السعر السوقي لسهم الشركة
 أن البيانات المالية التي يقدمها (Ijiri, 1967)وكذلك بين 

مهما ومباشراً في التخفيف من مشكلة المحاسبون تلعب دوراً 
الوقت  في ، إال أن المصالح المتضاربة∗تضارب المصالح

 ,Aranya) تؤثر على البيانات التي يعدها المحاسبون نفسه

، وهذا يعني أن عملية إعداد البيانات المالية وعملية (1979
اإلفصاح هي عملية بناء اجتماعي تؤثر في المجتمع وتتأثر 

  أن موضوع اإلفصاح (Hope and Briggs, 1982) ويرى . فيه
ليس عملية فنية محايدة فقط وإنما هو نتاج عملية سياسية 
. واجتماعية تهدف إلى إعادة توزيع الثروة في المجتمع

وبالتالي فان الجهات المنظمة لقطاعات األعمال والجهات 
 االهتمام المتزايد تبديالمهتمة والمستفيدة من هذه األعمال 

ولكن . المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها هذه البياناتب
اآلراء حول طبيعة وكمية ونوعية المعلومات قد تتباين، فعلى 

 أن توجه المديرين قد (Aranya, 1979)سبيل المثال يرى 
 ذلك سيولد انيكون نحو معارضة المزيد من اإلفصاح حيث 

على صعوبات ومشاكل في إدارة األعمال، وأما المدققون ف
                                                                               

بالظروف المستقبلية وبالتالي بنتائج القرارات المتعلقة بالشركة 
إقراض وغيرها وذلك نتيجة عدم كفاية المعلومات من استثمار و

  .او عدم وضوح المعلومات
 يشير مصطلح تضارب المصالح الى ان البيانات المالية المعدة ∗

من قبل االدارة يمكن ان يتم اعدادها بشكل متعمد لتفضيل 
مصالح بعض مستخدمي البيانات على حساب البعض االخر، 

ين والمقرضين وغيرهم قد حيث ان مصالح االدارة والمساهم
  .تتعارض في بعض النواحي
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النقيض من ذلك فقد يؤيدون زيادة اإلفصاح مما يؤدي في 
 وكذلك فان االحتياجات .مالغالب إلى تقليص مسؤولياته

المستقبلية  للمساهمين والدائنين قد تتطلب المزيد من 
المعلومات التي تقدمها البيانات المالية واإلفصاح بالرغم من 

ضافية المترتبة أن المساهمين هم الذين سيتحملون التكاليف اإل
 زيادة انعلى اعداد البيانات وتدقيقها وطباعتها ونشرها، كما 

هذه المعلومات قد تؤدي في بعض االحيان إلى بعض 
االستفادة من  الصعوبات التي ستواجه الدائنين والمساهمين في

أما بالنسبة للجهات الحكومية فقد تكون أقدر . هذه المعلومات
المعلومات المفصح عنها، إال أنها قد على استغالل الزيادة في 

تواجه صعوبات في إقناع الجهات المتعددة ذات المصالح 
المتضاربة في قبول كمية ونوعية المعلومات التي تطلب 
اإلفصاح عنها وما يتولد عن ذلك من مسؤوليات لمدققي 

  .(Aranya, 1979)الحسابات 
وفي ظل وجود عوامل تشجع الشركات على اإلفصاح 

امل أخرى تدفع الشركات إلى عدم اإلفصاح، فان ترك وعو
اإلفصاح إلدارة الشركات يجعل درجة اإلفصاح تخضع 
لتقدير اإلدارة ومزاجها، مما يؤدي إلى تفاوت اإلفصاح بين 

عبر الفترات الزمنية ة نفسها لشركولالشركات المختلفة 
نتقاء باكما يؤدي ذلك إلى قيام بعض الشركات . المتعاقبة
البيانات لإلفصاح عنها وحجم اإلفصاح عن بيانات بعض 
 عن - لذا تلجأ كثير من الدول إلى إلزام الشركات ى،أخر

 باإلفصاح عن بعض البيانات التي -طريق قوانين تفرضها
تعتقد أنها مفيدة وضرورية لمتخذي القرارات الخارجيين، 
وكذلك فان الجهات المشرفة على تطوير المعايير المحاسبية 

م باستمرار بمراجعة التعليمات الخاصة باإلفصاح من أجل تقو
مواكبة التغيرات المستمرة في احتياجات مستخدمي البيانات 

  .المالية من المعلومات الضرورية
وإن تطوير المعايير المحاسبية سواء ما يتعلق منها 
باإلفصاح أو غيره هي عملية مطولة وشاقة تتأثر بالعملية 

ينبغي أن تؤخذ وجهات نظر مختلف الفئات السياسية وبالتالي 
المستفيدة والمهتمة بالبيانات المالية بعين االعتبار، حتى 

 ,Ingram and Rayburn) يصبح نتاجها مقبوال قبوال عاماً

جد توفبالرغم من وجود المعايير الدولية إال أنه  . (1989
 اختالفات بين البلدان فيما يتعلق بتطبيق هذه المعايير، نظراً
الن لكل دولة التشريعات واألنظمة الخاصة بها، فاألنظمة 
المحاسبية المستخدمة في البلدان المختلفة تتأثر بعوامل عديدة، 
منها على سبيل المثال العوامل البيئية والثقافية واالجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والقانونية والضريبية، باإلضافة إلى 

وان الخصوصية . (Roberts et al., 2002)العوامل الخارجية 

كون هناك دراسة تالتي تمتلكها البيئات المختلفة تتطلب أن 
واعية الحتياجات كل بلد وحوار مستمر بين المهتمين 

تخدم  بالبيانات المالية من أجل الخروج بتعليمات مقبولة
حدة  مصالح الفئات المختلفة بالقدر المناسب الذي يخفف

  .التضارب في المصالح
  

  الدراسات السابقة
يعتبر موضوع االفصاح في التقارير المالية السنوية 

التي القت  الصادرة عن الشركات من المواضيع الهامة
تعتبر و. اهتماماً متزايداً من قبل الباحثين في السنوات االخيرة

 من اولى الدراسات الهامة في مجال (Cerf, 1961)دراسة 
 بنداً يتوقع 31تضمنت االفصاح، حيث قام باعداد قائمة 

االفصاح عنها في التقارير المالية السنوية للشركات وذلك من 
اجل قياس درجة االفصاح في التقارير وعالقتها بخصائص 

كان من اهم نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة بين و. الشركة
درجة االفصاح وكل من حجم اصول الشركة وعدد 

نها مدرجة في السوق المساهمين فيها وربحية الشركة وكو
 .المالي

وقد استخدم العديد من الباحثين الحقاً في كل من امريكا 
 والقائم Cerfوبريطانيا وغيرها من الدول المنهج الذي وضعه 

على قياس درجة االفصاح عن طريق تطوير قائمة تحتوي 
على مجموعة من البنود التي يتوقع ان يفصح عنها في 

. (Tai et al., 1990) ,(Wallace et al., 1994)التقارير السنوية 
وقد استخدمت الدراسات الالحقة هذا االسلوب لفحص العديد 
من الجوانب الخاصة باالفصاح، مثل استقصاء آراء 
مستخدمي القوائم المالية حول اهمية البنود الواجب االفصاح 
عنها ومدى توفر هذه البنود في التقارير المالية السنوية 

غرايبة والنبر، ؛ 1991 العيسى، ؛1990رايبة، الجيوسي وغ(
، ومدى وجود تجانس في احتياجات )Buzby, 1974؛ 1987

 ,Benjamin and Stanga, 1977; Firth)ةمستخدمي القوائم المالي

1978; 1979; McCaslin and Stanga, 1986)، ومدى التزام 
الشركات بتعليمات االفصاح الصادرة عن الجهات الحكومية 

 ,Choi)لهيئات المهنية او الهيئات المنظمة لالسواق المالية او ا

ونظراً لوجود ). 1993مطر، ؛ Owusu-Ansah, 2000 ؛1973
عدد كبير من الدراسات السابقة في مجال االفصاح سيتم 
التركيز في الدراسة الحالية على عرض للدراسات السابقة 
العربية وبشكل خاص الدراسات التي اجريت في السوق 
االردني الظهار مدى اختالف الدراسة الحالية عن هذه 

  .الدراسات
بدراسة مدى توفر اإليضاحات ) 1987(قام غرايبة والنبر 
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في التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة 
حيث هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى ردن، الصناعية في األ

باإلضافة التعرف على مدى توفر اإليضاحات في التقارير 
إلى مدى وجود عالقة بين هذه اإليضاحات وبعض خصائص 
الشركات مثل إجمالي األصول والعائد على حقوق الملكية 

وهدفت الدراسة كذلك إلى اختبار مدى . وعدد المساهمين
وجود توافق بين المحللين الماليين والمستثمرين في تقويم 

وقد . نهااألهمية النسبية للمعلومات التي يتم اإلفصاح ع
 بندا من المعلومات 36استخدم الباحثان استبانة اشتملت على 
وقد تبين من النتائج أن . التي توفرها البيانات المالية المنشورة

نسبة اإلفصاح عن المعلومات التي احتوتها االستبانة هي 
 تشابه بين احتياجات المستثمرين دنسبة منخفضة، ووج

وكذلك تبين . ما يتعلق بالمعلوماتاألفراد والمحللين الماليين في
من الدراسة وجود عالقة طردية بين نسبة اإلفصاح وإجمالي 

  .أصول الشركة وعدد المساهمين فيها
بدراسة أثر مضمون ) 1989(وكذلك قام غرايبة وهريش 

في التقارير المالية السنوية من المعلومات على حجم التداول 
وقد هدفت الدراسة . نيةسهم الشركات المساهمة العامة األردأ

إلى تحديد ما إذا كان هناك تداول غير عادي في فترة نشر 
تأثير تحديد التقارير المالية السنوية وإعالن األرباح، وبالتالي 

المعلومات المتضمنة في التقارير المالية المنشورة على تداول 
وهدفت الدراسة كذلك إلى تحديد العالقة بين حجم . األسهم

 وبين عة،في فترة النشر وحجم العوائد غير المتوقالتداول 
حجم الشركة وكل من حجم التداول والعوائد غير المتوقعة في 

وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الشركات . فترة النشر
 من مختلف 1983المدرجة في سوق عمان المالي سنة 

تم اختيار عينة  حيث  شركة، 95التي بلغ عددها ت، القطاعا
وقد تبين من الدراسة أن مضمون التقارير .  شركة70ل تمث

المنشورة يؤثر في سلوك المستثمرين ويؤدي إلى زيادة حجم 
التداول، وقد تبين كذلك أن تقارير الشركات الصغيرة تعتبر 
مصدرا هاما للمعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون في 

  .بيرةتصرفاتهم وتوقعاتهم المستقبلية بخالف الشركات الك
) 1990 (ةوفي دراسة أخرى قام الجيوسي وغرايب

باختبار مدى مالءمة التقارير المالية السنوية للشركات 
المساهمة العامة الصناعية في األردن لقرار االستثمار المالي، 
وذلك عن طريق اختبار مدى وجود فروقات في تقييم بنود 

ركات المعلومات بين مجموعة المؤسسات المالية ومجموعة ش
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وجود . التأمين

عالقة بين األهمية النسبية لبنود المعلومات ونسبة اإلفصاح 
عنها في التقارير، ومدى وجود عالقة بين نسبة اإلفصاح عن 

المعلومات في تقارير الشركات والتذبذب في أسعار أسهمها 
  .في السوق

 بندا من 33احتوت على وقد استخدم الباحثان استبانة 
المعلومات التي يتوقع أن ترد في التقارير السنوية للشركات 
الصناعية ، وقد وزعت االستبانة على مجموعة من الشركات 
في قطاع البنوك والشركات المالية ومجموعة من شركات 
التأمين وذلك لتحديد األهمية النسبية لمفردات المعلومات التي 

  . تضمنتها االستبانة
وقد تبين من الدراسة تجانس احتياجات فئة المستثمر 

 ال يوجد فرق انهالمؤسسي في األردن من المعلومات، أي 
 وتبين ن،في تقييم معظم المعلومات بين مجموعات المشاركي

أن العالقة بين نسبة اإلفصاح عن البند وأهميته النسبية 
في وكذلك تبين أن العالقة بين نسبة اإلفصاح . ضعيفة جدا

عالقة ي تقرير الشركة وتذبذب سعر سهمها في السوق المال
  .ضعيفة، وأن الشركات ال تفصح عن المعلومات بشكل كاف

فقد قام بدراسة أهمية المعلومات ) 1991(أما العيسى 
المحاسبية ومدى توفرها في التقارير المالية المنشورة 
للشركات المساهمة في األردن للمستثمرين في سوق عمان 

 دراسة مدى وجود اتفاق بين يقلمالية، وذلك عن طرا
المستثمرين على أهمية القوائم المالية في اتخاذ قرارات 
االستثمار، ومدى كفاية المعلومات التي تضمنتها القوائم 

 50وقد وزع الباحث . المالية لتلبية حاجات المستثمرين
في سوق عمان المالي اتب استبانة على الوسطاء والمك

 وقد تم استخدام أساليب التحليل ،تثمرين األفرادوالمس
اإلحصائي الوصفي، حيث تبين من الدراسة أن التقارير 

 على اتفاق دالسنوية تمثل مصدرا مهما للمعلومات، ووج
 استخدام بشأندرجة عالية بين المشاركين في الدراسة 

التقارير في اتخاذ القرارات وأهمية هذه التقارير، ولكن 
 التي تحتويها هذه التقارير غير كافية لتلبية المعلومات

نوع من الغموض أحيانا في هذه جد احتياجاتهم وو
  .المعلومات

) 1997(وفي دراسة عن أهمية اإلفصاح قام الفضل 
بدراسة اختبارية في العراق هدفت إلى بحث أهمية اإلفصاح 
المحاسبي عن مقاييس اإلنتاجية، من أجل اقتراح شمول 

مالية للشركات العراقية مؤشرات اإلنتاجية ذات التقارير ال
. األهمية في تطوير وتحسين الكفاءة المادية والمالية للتشغيل

 شركة من القطاعين الخاص 23وقد تكونت عينة الدراسة من 
والمختلط، وشملت البيانات المستخدمة في التحليل مفردات 

ارة حساب األرباح والخسائر والميزانية وتقرير مجلس اإلد
 إضافة إلى البيانات التي تم الحصول 1994-1992للسنوات 
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عليها من سجالت الشركات، مثل عدد العاملين وعدد 
وقد تبين . الدورات التدريبية التي أقامتها وغيرها من البيانات

من الدراسة أن اإلفصاح عن إنتاجية الموجودات الثابتة يمكن 
ي حيازة الموجودات أن يساعد في تقييم سياسة إدارة الشركة ف

  .الثابتة
بدراسة مدى اتساق ) 1997(شبير ووقام الراوي 

اإلفصاح في البيانات المالية المنشورة للبنوك في األردن مع 
 حيث هدفت الدراسة ،30قم ذي الرمتطلبات المعيار الدولي 

 30قم ذي الرإلى معرفة مدى كفاية المعيار المحاسبي الدولي 
الردنية ومدى اتساقه مع تعليمات البنك في تطبيقه في البنوك ا

 إذا كان هناك عدم تطبيق كامل ماالمركزي األردني، وبيان 
له وأسباب عدم التطبيق، والمشاكل والمخاطر التي يمكن أن 

وقد قام الباحثان . يتعرض لها البنك في حالة عدم التطبيق
 بتحليل البيانات المحاسبية لسبعة من البنوك األردنية، وتبين
من الدراسة عدم وجود فروقات بين تعليمات البنك المركزي 

إال أنه يوجد نوع ، 30قم ذي الروالمعيار المحاسبي الدولي 
من االختالف في درجة تطبيق البنوك لهذه المتطلبات، وقد 
ذكر الباحثان مجموعة كبيرة من النتائج والتوصيات التي ال 

  .  يسمح المجال لذكرها أو تلخيصها هنا
بالبحث في أثر ) 1998(د ي دراسة أخرى قام السيوف

 درجة اإلفصاح الفتري في فيخصائص الوحدة االقتصادية 
البورصة المصرية، حيث هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى 
التعرف على القوانين والتشريعات المنظمة لإلفصاح، 
ودراسة وتحليل القوائم والتقارير الفترية للشركات المسجلة 

المصرية من اجل التعرف على مدى االختالف في بالبورصة 
درجة اإلفصاح في هذه التقارير وتحديد أسباب االختالف 

اظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كان من . الموجود
أهمها، أنه بالرغم من أن كال من اإلفصاح الفتري والسنوي 
يكمالن بعضهما وأنه ال بد منهما معا، إال أن التشريعات 

تبين تفصيالته بشكل ولم ن لم تتناول اإلفصاح الفتري والقواني
كاف مما أدى إلى وجود اختالف بين الشركات في شكل 

وتبين كذلك وجود عالقة طردية بين معدل . وطبيعة اإلفصاح
الربحية ودرجة اإلفصاح الفتري وعالقة سلبية بين نسبة 
المديونية ودرجة اإلفصاح وعدم وجود ارتباط بين كل من 

  . الوحدة وطبيعة النشاط وبين درجة اإلفصاح الفتريحجم 
بدراسة أهمية المعلومات المحاسبية ) 1999(قام الراشد 

ومدى كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في األوراق المالية 
 حيث تركز البحث على بيان أهم المعلومات ت،في دولة الكوي

 بين  اختيارات المستثمرين منفيالمحاسبية التي قد تؤثر 
بدائل االستثمار في األسهم في سوق الكويت لألوراق المالية، 

والتعرف على تفضيل المستثمرين والوسطاء الماليين 
للمعلومات المحاسبية مقارنة بالمعلومات غير المحاسبية، 

 القيمة السوقية في سوق فيوبيان أهم العوامل التي تؤثر 
 استبانة تحتوي وقد استخدم الباحث. الكويت لألوراق المالية

 من 65على مجموعة من األسئلة موجهة إلى عينة تتكون من 
المستثمرين والوسطاء الماليين المهتمين باألسهم في سوق 
الكويت لألوراق المالية، وكذلك استخدمت بيانات تتعلق 

وقد تبين من الدراسة أن المستثمرين . 1997و 1996بعامي 
 بالتنبؤات ين،ين المالي مقارنة بالمحلل،يهتمون بدرجة أكبر

التي تعدها الشركة عن األرباح واتجاهات أسهمها في 
المستقبل وثبات واستقرار نشاط الشركة وسمعة الشركة في 

 وأن المستثمرين يتفقون مع المحللين الماليين حول ق،السو
وقد . أهمية جميع متغيرات المعلومات غير المحاسبية األخرى

لمحللين الماليين إلى عدم كفاية أشار كل من المستثمرين وا
المعلومات المحاسبية المنشورة، وضرورة اإلفصاح عن 

  .تنبؤات األرباح
دراسة على  Abu-Nassar and Rutherford (2000) ىاجر

عينة من المستثمرين االفراد والمستثمرين من المؤسسات 
والمقرضين واألكاديميين ومعدي القوائم المالية في االردن 

على اهم المعلومات الواجب نشرها في التقارير للتعرف 
القوائم المالية، خدمي التي يحتاج اليها مست، المالية السنوية

كما هدفت الدراسة إلى قياس درجة االفصاح الفعلي عن هذه 
. المعلومات في التقارير السنوية للشركات المساهمة االردنية

لقوائم  ادمياظهرت نتائج الدراسة وجود تجانس بين مستخ
المالية في تقييم اهمية المعلومات الواجب نشرها في التقارير 
السنوية، في حين تبين وجود اختالف بين معدي القوائم 

ومن . المالية والمستخدمين في تقييم اهمية هذه المعلومات
 في التقارير اإلفصاحالنتائج االخرى للدراسة تدني مستوى 

لبات االساسية من المعلومات لمتط االمالية السنوية وعدم تلبيته
  . التي يحتاجها المستخدمين

تم  Suwaidan and El-Khouri  (2000)وفي دراسة لـ
اختبار اثر كمية المعلومات التي يتم االفصاح عنها في التقارير 
المالية السنوية للشركات المساهمة الصناعية االردنية على 

وقد . ركات اسهم تلك الشبأسعاردرجة المخاطرة المرتبطة 
 احتوى على واحد وستين بنداً لإلفصاحطور الباحثان نموذجاً 

من المعلومات التي يتوقع ان تفصح عنها الشركات المساهمة 
واستخدمت الدراسة ثالثة . الصناعية في تقاريرها السنوية

المخاطرة النظامية، والمخاطرة غير : مقاييس للمخاطرة هي
التي   نتائج الدراسة،هرتأظ. النظامية، والمخاطرة الكلية

استخدمت اسلوب االنحدار المتعدد لتحليل البيانات، عدم وجود 
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 في التقارير اإلفصاح بين درجة إحصائيةعالقة ذات داللة 
السنوية للشركات المساهمة الصناعية االردنية ودرجة 

وقد عزا الباحثان هذه النتيجة إلى عدم اعتماد . المخاطرة
ن على المعلومات المنشورة في التقارير المستثمرين في االرد

  . االسهمبأسعارالسنوية في تقدير درجة المخاطرة المرتبطة 
  

  منهجية الدراسة
يعرض هذا القسم من الدراسة اسلوب جمع البيانات، 
ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية تحديدها، واالساليب 

  .االحصائية المستخدمة
  

  تسلوب جمع البياناأ
لدراسة المحددة سابقاً، تم جمع البيانات لتحقيق اهداف ا

من خالل استبانة تم اعدادها من قبل الباحثين اشتملت على 
تم في الجزء االول جمع بيانات شخصية عن : ثالثة اجزاء

المستجوبين، أما الجزء الثاني من االستبانة فقد احتوى على 
ت قائمة تشتمل على تسعة واربعين بنداً تمثل البنود التي الزم

تعليمات االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية الشركات 
المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان االفصاح عنها 

وقد طلب من المستجوبين اعطاء اهمية . في التقرير السنوي
 يث، ح5 – 1االفصاح عن كل بند ضمن مقياس متدرج من 

  . "اًمهم جد" إلى 5و "ةعديم االهمي"ى  إل1تشير 
أما الجزء الثالث من االستبانة فقد احتوى على مجموعة 
من االسئلة تقيس جوانب اثر تعليمات االفصاح الصادرة عن 
هيئة االوراق المالية في تحسين مستوى وجودة المعلومات 

  .المنشورة في التقرير السنوي للشركات المساهمة العامة
  

  االساليب االحصائية المستخدمة
ن من االساليب االحصائية لتحليل تم استخدام مجموعتي

نتائج الدراسة، فقد تم استخدام االساليب االحصائية الوصفية 
المتمثلة في الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتعرف 

واستخدم اختبار . على الصفات االساسية لمتغيرات الدراسة
 من اجل اختبار فرضيات يسوال-وتني واختبار كرسكال-نما

 .اسةالدر
  
  نتها وعيةتمع الدراسمج

نظرا لوجود أطراف عديدة تهتم بموضوع االفصاح في 
التقارير المالية للشركات، فقد ضم مجتمع الدراسة ثالث فئات 
اساسية يتوقع ان يكون لها دور حيوي وفعال في عملية 

  :االفصاح، وهذه الفئات هي

ن في مكاتب التدقيق، ون العاملو المرخصقونالمدق •
 الجهات الهامة التي حدىقق الخارجي احيث يعتبر المد

تلعب دوراً رئيسياً في التأثير على معدي التقارير المالية 
في عملية تحديد طبيعة وحجم المعلومات الواجب نشرها 

  .في التقرير السنوي للشركة
 القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في ومعد •

 وك،البن: بورصة عمان، ولقطاعات الشركات االربع
والشركات ات،  وشركات الخدمن،وشركات التامي

الصناعية، وتمثل الجهات التي تتولى بشكل مباشر تحديد 
  . محتويات التقرير السنوي للشركة

 في اسهم الشركات المساهمة، وقد اشتمل ونرمالمستث •
مجتمع الدراسة على المستثمرين من المؤسسات نظراً 

تخداما للتقارير الن هذه الفئة هي في الغالب اكثر اس
المالية من المستثمرين االفراد، ولتوفر الخبرة والقدرة 

  . اسئلة االستبانةعنلديها في االجابة 
  

  عينة الدراسة
 مفردة من كل 100تم اختيار عينة عشوائية تتكون من 

وقد تم ارسال .  التي غطتها الدراسةثفئة من الفئات الثال
ي االردن التي تقوم االستبانة لمكاتب التدقيق المرخصة ف

بالتدقيق على الشركات المساهمة العامة، كما تم ارسال 
االستبانة إلى الشركات المساهمة العامة موجهة للمدير المالي 

اما . او الشخص المسؤول عن اعداد التقرير السنوي للشركة
ستثمرون من المؤسسات فقد تم توجيه االستبانة إلى بالنسبة للم

 قبلالمؤسسة ليتم تعبئة االستبانة من قسم االستثمار في 
الشخص المسؤول عن ادارة محفظة االوراق المالية 

  .للمؤسسة
عدد مفردات العينة المختارة ) 1(يعرض الجدول رقم 

وعدد االستبانات المستردة من كل فئة، حيث يالحظ من 
الجدول ارتفاع ملحوظ في نسبة الردود من قبل مدققي 

  .يني التقارير السنوية والمستثمرالحسابات مقارنة مع معد
  

  خصائص عينة الدراسة
للتعرف على اهم سمات عينة الدراسة ومدى توفر الخبرة 

 اسئلة االستبانة، تم عنالعلمية والعملية المناسبة لديهم لالجابة 
تخصيص جزء من االستبانة للتعرف على اهم خصائص 

تائج لناً ملخص) 2(عينة الدراسة، حيث يظهر الجدول رقم 
الذي يعرض للمؤهل العلمي  القسم االول من االستبانة

 لعينة ثوالخبرة والتخصص والمركز الوظيفي للفئات الثال
  .الدراسة
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وباستعراض النتائج يالحظ ان غالبية عينة الدراسة تحمل 
 اًدرجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة وان هناك تشابه

ئم المالية  في ذلك بين المدققين ومعدي القواراًكبي
والمستثمرين، مع ارتفاع بسيط في حملة الماجستير بين فئة 

ين، ققمعدي القوائم المالية والمستثمرين مقارنة مع فئة المد
 ونظراً لطبيعة عمل - فئة المدققين أنوقد يعود ذلك الى 

 تهتم بالحصول على الشهادات المهنية اكثر من -المدققين 
ن تخصص الغالبية العظمى كما يالحظ ا. الدرجات العلمية

محاسبة نظراً لطبيعة عمل هذه ال هو%) 91.7(من المدققين 
%. 65.1الفئة، وان النسبة تقل بالنسبة للمستثمرين لتصل الى 

اما سنوات الخبرة في مجال االختصاص لكل فئة من عينة 
وهي اقل  - ن  سنة لفئة المدققي8.5الدراسة فقد تراوحت بين 

 تراوح سنة لفئة المستثمرين، كما 12و - ة خبرثالفئات الثال
 سنة للمدققين وحوالي 34متوسط اعمار عينة الدراسة بين 

  .  سنة للمستثمرين40
 فقد احتلت معظم ة،اما المراكز الوظيفية لعينة الدراس

فئات الدراسة مراكز مهمة في مجال اختصاصها، فقد احتل 
مدير من فئة المدققين مركز شريك او % 50ما يزيد عن 

تدقيق رئيسي او مدقق رئيسي، كما احتل اكثر من ثلثي عينة 
الدراسة من فئة معدي القوائم المالية وظيفة مدير مالي او 

من % 70مدير قسم الحسابات في الشركة، واحتل اكثر من 
  .فئة المستثمرين وظيفة مدير مالي او مدير قسم االستثمارات

ية من فئة وقد تجاوزت نسبة من يحملون اجازات مهن
المدققين النصف وكانت معظم االجازات اردنية تلتها اجازة 

  .CPAالتدقيق االمريكية 
ويالحظ من تحليل خصائص عينة الدراسة توافر الخلفية 

والخبرة العملية والمركز الوظيفي المالئم لالجابة على ة العلمي
من الثقة عاً  الدراسة، مما سيضفي على نتائج الدراسة نوعن

  .داقيةوالمص
 

  نتائج الدراسة 
سيتم عرض نتائج الدراسة ضمن مجموعتين رئيستين 

  :هما
 وتتضمن عرضاً وصفياً ة،النتائج الوصفي: ىاالول •

 اسئلة االستبانة، وذلك عنلنتائج اجابات عينة الدراسة 
  .باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري

تعرض نتائج فحص و ، فحص الفرضيات:ةالثاني •
ت الدراسة المشار إليها أعاله وذلك باستخدام فرضيا

-نوما) Kruskal-Wallis test (واليس-اختبار كرسكل
وذلك لقياس مدى وجود ) Mann-Whitney Test(وتني 

اختالفات جوهرية بين مجموعات عينة الدراسة في تقييم 
 التقارير المالية السنوية فياثر تعليمات االفصاح 
  . االردنيةللشركات المساهمة العامة 

 
  النتائج الوصفية

أهمية نشر المعلومات التي تضمنتها تعليمات االفصاح 
 :ةلمستخدمي القوائم المالي

بنداً تمثل البنود التي تضمنتها ) 49(اشتملت الدراسة على 
التي  تعليمات االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية

. ير السنويالزمت الشركات المساهمة العامة بنشرها في التقر
وقد طلب من المستجيبين تحديد أهمية كل بند باستخدام 

 ان، حيث 5 - 1المتدرج من )  Likert Scale(مقياس ليكرت 
الى وجود اهمية عالية ) 5(تشير الى عدم اهمية البند و ) 1(
  .ا لهجد

النتائج الخاصة بتقييم كل من ) 3(يعرض الجدول رقم 
ثمرين الهمية االفصاح عن المدققين ومعدي البيانات والمست

ويالحظ بشكل عام ان . كل بند من بنود تعليمات اإلفصاح
الغالبية العظمى من البنود قد اعطيت اهمية تجاوزت 

 وكان االنحراف المعياري لمعظم البنود اقل من 3بالمتوسط 
، مما يشير إلى ان البنود الواردة في تعليمات االفصاح 1

التي غطتها ث ئات الثالتعتبر مهمة من وجهة نظر الف
اما البنود التي ُأعطيت اهمية متدنية فتمثلت في رأي . الدراسة

المستثمرين حول أهمية اإلفصاح عن مقدار األتعاب األخرى 
المدفوعة للمدقق أو المستحقة له عن خدمات أخرى قدمت 
للشركة، ويليه متوسط رأي المستثمرين حول أهمية اإلفصاح 

شركة والشركات التابعة وبمتوسط اقل عن أتعاب التدقيق لل
أما أقل متوسط فيما يتعلق بآراء المدققين فيتعلق . 3من 

بأهمية اإلفصاح عن مساهمة الشركة في خدمة البيئة 
، يليه متوسط 2.83والمجتمع المحلي، حيث بلغ المتوسط 

آراء المدققين فيما يتعلق بأهمية اإلفصاح عن مقدار األتعاب 
 للمدقق أو المستحقة له عن خدمات أخرى األخرى المدفوعة

قدمت للشركة، ويليه أهمية اإلفصاح عن أتعاب التدقيق 
للشركة والشركات التابعة واإلفصاح عن برامج التأهيل 

  . والتدريب لموظفي الشركة
تقييم معدي القوائم المالية الهمية االفصاح  بخصوص أما

 لجميع 3مية عن البنود الواردة في البحث فقد تجاوزت االه
البنود، وكان أقل البنود اهمية مساهمة الشركة في خدمة البيئة 

، يليه سياسة التعيين لدى 3.10والمجتمع المحلي وباهمية 
 ثم مقدار األتعاب األخرى 3.16الشركة حيث بلغت االهمية 

المدفوعة للمدقق أو المستحقة له عن خدمات أخرى قدمت 
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  . 3.24للشركة وبمتوسط  
أن ) 3(بنود االكثر اهمية، فيالحظ من الجدول رقم اما ال

البند األكثر أهمية من وجهة نظر المدققين يتعلق باإلفصاح 
تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية "عن 

 إجراءات التدقيق ما يدل على أنالسنوية للشركة والمتضمن 
ت هيئة قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المقررة بموجب تعليما

ابات المدققين هو جـ متوسط إان، حيث "األوراق المالية
، وهذه نتيجة متوقعة نظراً ألن مدققي الحسابات 4.59

يعتبرون تقاريرهم ذات أهمية عالية لمستخدمي البيانات 
المالية بما تضفيه هذه التقارير من شرعية على البيانات 

ات وجعلها المالية وبما تضيفه من مصداقية وموثوقية للبيان
  . في اتخاذ القراراتلالستخدامصالحة 

أما بالنسبة لمعدي البيانات فان أعلى نسبة تتعلق 
مع السنة رنة مقابالصافي اإليرادات "باإلفصاح عن كل من 

 مع السنة المالية ةمقارنبالصافي الربح "، و"المالية الماضية
حيث بلغ متوسط آراء معدي البيانات عن كل ، "الماضية
وهذه النتيجة قد تشير إلى أهمية كل %. 93ا ما نسبته منهم

من صافي اإليرادات وصافي الربح بالنسبة لمعدي البيانات 
أما بالنسبة للمستثمرين . المالية في اظهار اداء الشركة

فيالحظ أن أعلى متوسط إجابة يتعلق بأهمية اإلفصاح عن 
لغ حيث ب" صافي الربح مقارن مع السنة المالية الماضية"

ويليه اإلفصاح %. 93 ما نسبته المستثمرين عنهمتوسط آراء 
ارنة مع السنة بالمقحساب األرباح والخسائر المدقق "عن 
وكذلك ، %92متوسط رأي المستثمرين بلغ  ، حيث"السابقة

فان هاتين النسبتين قد تشيران إلى أن صافي الربح وحساب 
ن في اتخاذ األرباح والخسائر بشكل عام يشكالن عاملين مهمي
وال بد من . القرارات االستثمارية من وجهة نظر المستثمرين

اإلشارة هنا إلى أن كون هذه البنود هي األكثر أهمية ال يعني 
أن البنود األخرى غير مهمة، حيث نجد أن متوسط آراء 
المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين لكثير من البنود تساوي 

   ). 3ول رقم دالجانظر % ( 80أو تزيد عن 
 

تقييم مدى تلبية تعليمات االفصاح لحاجات مستخدمي القوائم 
 :تالمالية من المعلومات الالزمة التخاذ القرارا

هناك العديد من الفئات التي تهتم بامور الشركة وبالتالي 
تحتاج الى معلومات تبني عليها عملية اتخاذ القرارات ذات 

ه في حاجتها الى بعض الصلة بالشركة، وهذه الفئات تتشاب
فئات م فئة أو البيانات، اال ان هناك بعض البيانات التي ته

وللتعرف على مدى تلبية تعليمات . معينة دون غيرها
اإلفصاح لحاجة الفئات المختلفة من مستخدمي القوائم المالية 

للمعلومات الالزمة التخاذ القرارات من قبلهم، تم استقصاء 
 مدى تلبية تعليمات االفصاح للبيانات آراء عينة الدراسة حول
أن آراء ) 4(يتبين من الجدول رقم . التي تحتاجها كل فئة

عينة الدراسة تجمع على أن تعليمات اإلفصاح الصادرة عن 
هيئة األوراق المالية توفر المعلومات التي تحتاجها الفئات 

ن وبتحليل النتائج يتبي. المختلفة التي تستخدم البيانات المالية
ان التعليمات تزود بشكل اساسي المستثمرين الحاليين 

ن بالمعلومات ين الماليين والمقرضيلوالمستقبليين والمحل
 أما أقل الفئات التي يمكن ان تستفيد من هذه الالزمة لهم،

وعليه . بالشركة والجهات الحكوميةملون التعليمات فهي العا
درة عن هيئة ان تعليمات االفصاح الصا على يمكن االستدالل

 بشكل اساسي لخدمة احتياجات الفئات ةاالوراق المالية موجه
االكثر استخداماً للقوائم المالية والتي لها اهتمام مباشر بامور 
الشركة، في حين لم يصل العاملون بالشركة او الجهات 
الحكومية الى الدرجة التي تتطلب في الوقت الحاضر 

ومن جهة اخرى . اصاالفصاح عن معلومات تهمهم بشكل خ
فان اهتمام المستثمرين والمقرضين الذي يتمثل بشكل اساسي 

في بربحية الشركة ومركزها المالي يخدم ايضاً العاملين 
الشركة والجهات الحكومية، مما يعني ان التعليمات تؤمن في 
الوقت الحاضر الكثير من المعلومات التي تخدم االطراف 

 .كةالمختلفة المهتمة بامور الشر
 

اثر تعليمات االفصاح في تحسين نوعية المعلومات 
 :المنشورة في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة

ان االفصاح المناسب يتطلب توفير المعلومات التي 
تحتاجها الفئات المختلفة من المستخدمين ضمن مواصفات 

. والقابلية للمقارنة واالكتمالءمة نوعية محددة مثل المال
للتعرف على مدى توفر هذه الخصائص في المعلومات التي و

تتطلبها تعليمات االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية، 
تم الطلب من افراد عينة الدراسة تقييم الصفات النوعية 

تشير النتائج المعروضة . للمعلومات التي تضمنتها التعليمات
ينة الدراسة ترى  لعثإلى أن الفئات الثال) 5(في الجدول رقم 

ان تعليمات االفصاح ستساعد في تحسين نوعية البيانات 
المنشورة في التقارير السنوية للشركات االردنية، وقد احتلت 
درجة المقارنة للشركة نفسها عبر السنوات المرتبة االولى 

اما اقل الصفات تحسناً .  تقريبا4ً بلغ وبمتوسط حسابي
التحسن المتوقع في صفة  في االكتمال، وقد كان ثلتفتم

 . 3االكتمال مقبوالً وبمتوسط حسابي اكثر من 
وهذه النتائج تؤكد ان تعليمات االفصاح لن تؤدي فقط الى 
زيادة درجة االفصاح في التقارير السنوية للشركات االردنية، 
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وانما ستعمل ايضاً على تحسين نوعية هذه المعلومات، مما 
 .سين عملية اتخاذ القراراتسيمكن مستخدمي البيانات من تح

ورغم التحسن الملحوظ الذي ستتركه التعليمات على 
نوعية وخصائص البيانات المنشورة، اال ان هذا التحسن لم 

 هذه الفئات ضامما قد يشير إلى عدم ر  يصل إلى درجة عالية
عن تعليمات اإلفصاح بشكل كبير، وقد يكون من األسباب 

هذه الفئات فيما يتعلق بحجم عدم استشارة  الرئيسية لذلك
ونوعية وتفاصيل المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها قبل 

 . أن تصدر هذه التعليمات
 

 فيمدى التحسن الذي يمكن ان تحدثه تعليمات االفصاح 
القوائم المالية واالجزاء المختلفة المنشورة في التقارير 

 السنوية للشركات المساهمة العامة
الى أن كال ) 6(معروضة في الجدول رقم تشير النتائج ال

من المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين يرون أن تعليمات 
اإلفصاح ستؤدي إلى تحسين محتوى قائمة المركز المالي 
وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والمعلومات المتعلقة 
بمجلس اإلدارة والمعلومات المتعلقة بمديري اإلدارات العليا 

السياسات والطرق المحاسبية المتبعة من قبل الشركات و
وقد تراوح متوسط آراء . واإليضاحات المرافقة للقوائم المالية

%. 81و% 70 فيما يتعلق بهذه البنود بين ثهذه الفئات الثال
 إال أنها قد تشير إلى أن هذه ة،وتعتبر هذه النسب معقول

ذه البيانات تحسين محتوى هلالفئات ترى أن هناك إمكانية 
بشكل أفضل، أي أن تعليمات اإلفصاح بحاجة إلى دراسة 

ويالحظ أن أعلى النسب تتعلق بمدى . وتحسين باستمرار
تحسين هذه التعليمات لقائمة الدخل والميزانية وكذلك 
اإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية من وجهة نظر معدي 

 .البيانات المالية
 تتطلبها هيئة االوراق المالية اثر تعليمات االفصاح التي

على حجم ونوعية المعلومات المنشورة في التقارير السنوية 
  للشركات المساهمة العامة

أن متوسط آراء المدققين ) 7(جدول رقم اليتبين من 
ومعدي البيانات المالية والمستثمرين فيما يتعلق بمدى إحداث 

م ونوعية هذه التعليمات تغييرا ماديا وملموسا من حيث حج
، وهذه %74و% 70المعلومات المنشورة قد تراوح بين 

النتيجة تؤيد ما تمت اإلشارة إليه في الفقرة السابقة حول مدى 
تحسين التعليمات للقوائم المالية وملحقاتها من معلومات تتعلق 

 الموافقة على ان أي ة،بالسياسات وباإلدارة ومجلس اإلدار
 إلى درجة عالية مما قد حدوث تغيير مادي ملموس لم تصل

صل ي هذه الفئات عن تعليمات اإلفصاح ال رضايشير إلى أن 

إلى درجة عالية، وقد يكون من األسباب الرئيسية عدم 
استشارة هذه الفئات فيما يتعلق بحجم ونوعية وتفاصيل 
المعلومات التي ينبغي اإلفصاح عنها قبل أن تصدر هذه 

  . التعليمات
  

  اسة وتحليل النتائجاختبار فرضيات الدر
تم اختبار فرضيات الدراسة، التي تهدف الى التعرف على 
مدى التوافق بين المدققين ومعدي القوائم المالية والمستثمرين 
في تقييم مدى التحسن الذي طرأ على البيانات المنشورة في 
التقارير السنوية للشركات المساهمة نتيجة لتعليمات االفصاح 

ار تبدام االختخاالوراق المالية، وذلك باسالصادرة عن هيئة 
 Kruskal-Wallis)واليس-لاي كرسكمـاإلحصائي الالمعل

Test) . ويستخدم هذا االختبار لقياس مدى وجود اختالفات
وقد تم إجراء . جوهرية بين اكثر من مجموعتين من الفئات

االختبار لكل بند من البنود التسعة واالربعين لتحديد أي منها 
  .  للدراسةثنقاط االختالف بين المجموعات الثالتشكل 

- ن إعادة فحص الفرضيات باستخدام اختبار ماتمتوقد 
، وهو من االختبارات الالمعلمية (Mann-Whitney Test)وتني 

وتم في هذه . لقياس االختالف بين مجموعتين من الفئات
 الخطوة اجراء المقارنة بين المدققين ومعدي القوائم المالية ثم

بين المدققين والمستثمرين واخيراً بين معدي القوائم المالية 
  . والمستثمرين

  
  الفرضية االولى

تهدف الفرضية الى التعرف على مدى التوافق بين 
المدققين ومعدي القوائم المالية والمستثمرين في تحديد أهمية 
نشر كل بند من البنود التسعة واالربعين التي تضمنتها 

  .ح الصادرة عن هيئة االوراق الماليةتعليمات االفصا
الظاهرة في الجدول  تشير نتائج اختبار الفرضية االولى

 في ثالى وجود توافق كبير بين فئات الدراسة الثال) 8(رقم 
عملية تقييم االهمية النسبية لالفصاح عن البنود التي تضمنتها 

  . تعليمات االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية
أن قيم الداللة  سيوال-هرت نتائج اختبار كرسكالاظفقد 

اإلحصائية المقابلة لقيم كاي تربيع والمتعلقة بمعظم تعليمات 
اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية هي اكبر من 

، وهو مستوى الداللة المستخدم في هذا البحث، وهذا 0.05
استنتاج يعني قبول فرضية العدم المتعلقة بمعظم هذه البنود، و

وجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر تانه ال 
المدققين ومعدي البيانات المالية والمستثمرين فيما يتعلق 

وقد بلغ عدد البنود التي اظهرت . بأهمية هذه التعليمات
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داً  بن49 بنود فقط من اصل 10فروقات ذات داللة احصائية 
  . من البنود الكلية تقريباً%20تضمنتها الدراسة، أي بنسبة 

ويتبين من الجدول أن معظم البنود التي اظهرت فروقات 
ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المدققين ومعدي 
البيانات والمستثمرين في تقييم اهمية االفصاح عنها تتعلق إما 
بمعلومات خاصة بمستقبل الشركة والتوقعات التي تتعلق به، 

اتجاه بعض البيانات التي تعتبر أو بمعلومات تاريخية تتعلق ب
إال أنه يالحظ أنه . من المؤشرات على التغيرات المستقبلية

وجد فروقات ذات داللة إحصائية أيضا تتعلق بأتعاب ت
المدققين، ويالحظ أن الفئة التي أعطت ذلك أهمية أكبر هم 
فئة معدي البيانات المالية، وهذا قد يشير إلى أن المدققين أقل 

فصاح عن أتعابهم  وأن المستثمرين ال يهمهم هذا تشجعا لإل
  .األمر

وتني فقد اظهرت وجود فروقات -نأما نتائج اختبار ما
 8مهمة احصائيا بين فئتي المدققين ومعدي القوائم المالية لـ 

من اصل البنود الكلية التي % 16.33بنود فقط، اي بنسبة 
ات مهمة تضمنتها الدراسة، كما اظهرت النتائج وجود اختالف

.  بنود ايضا8ًاحصائياً بين فئتي المدققين والمستثمرين لـ 
 المستثمرين ومعدي القوائم المالية فقد اظهرتا تشابها تااما فئ

اكبر في تقييم اهمية البنود الواجب االفصاح عنها، حيث بلغ 
 4عدد البنود التي اظهرت اختالفات جوهرية بين الفئتين 

  . من اجمالي عدد البنود الكلية% 8.17بنود فقط اي بنسبة 
 راًويمكن تفسير النتيجة السابقة التي اظهرت توافقاً كبي

 ما تضمنته بأن التي غطتها الدراسة ثبين الفئات الثال
تعليمات االفصاح من بنود كان محصوراً في البيانات 
االساسية التي يحتاجها مستخدمو القوائم المالية، وبالتالي كان 

 على اهمية هذه البنود ثن الفئات الثالهناك اجماع بي
وما يعزز هذا التفسير هو ارتفاع متوسط . للمستخدمين

 التي ثاالهمية لمعظم البنود من وجهة نظر الفئات الثال
كما تم عرضه في الجزء السابق من ، غطتها الدراسة

  .الدراسة
 

  الفرضية الثانية
م من المعروف ان هناك العديد من الفئات التي تستخد

القوائم المالية وان احتياجات هذه الفئات قد تتشابه في بعض 
وللتعرف على مدى . البيانات وقد تختلف في البعض االخر
في تقييم مدى تلبية ث التوافق بين فئات عينة الدراسة الثال

تعليمات االفصاح الصادرة عن االوراق المالية لحاجات 
صياغة تمت ة، الفئات المختلفة المستخدمة للقوائم المالي
  :ى أنالفرضية الثانية في الدراسة التي تنص عل

هناك فروقات ذات داللة احصائية بين المدققين ومعدي 
القوائم المالية والمستثمرين في تقييم مدى تلبية تعليمات 
االفصاح التي تتطلبها هيئة االوراق المالية لحاجات مستخدمي 

  .قراراتالقوائم من المعلومات الالزمة التخاذ ال
نتائج اختبار الفرضية الثانية التي ) 9(يظهر الجدول رقم 

 ثتم اختبارها بداية للتعرف على االختالف بين الفئات الثال
ثم تم اختبارها يس واا-مجتمعة وباستخدام اختبار كرسكال

وتني وذلك -نلكل فئتين من عينة الدراسة باستخدام اختبار ما
  .فئة واالخرىللتعرف على مدى التوافق بين كل 

الى وجود اجماع بين يس واا-تشير نتائج اختبار كرسكال
 التي غطتها الدراسة فيما يتعلق ثوجهات نظر الفئات الثال

بمدى تلبية تعليمات االفصاح الحتياجات مستخدمي البيانات 
سواء كانوا مستثمرين حاليين أو مستقبليين أو مؤسسات 

اليين أو جهات مقرضة أو دائنين تجاريين أو محللين م
 مستوى الداللة انالشركات، حيث ين في حكومية أو عامل

 باستثناء ما يتعلق 0.05المقابل لكاي تربيع هو أكبر من 
 مما 0.001بالدارسين والباحثين حيث بلغت نسبة الداللة  

وجد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهة تيدل على أنه 
مرين فيما يتعلق بكفاية نظر المدققين ومعدي البيانات والمستث

  . تعليمات اإلفصاح لتلبية حاجات الدارسين والباحثين
حيث قة، وتني النتائج الساب-نوقد عززت نتائج اختبار ما

 في تقييمها لمدى ثاظهرت توافقا كبيرا جداً بين الفئات الثال
تلبية التعليمات لحاجات مستخدمي القوائم المالية، فقد وجد 

ين المدققين والمستثمرين تمثل في تقييمهم اختالف واحد فقط ب
لتلبية التعليمات لحاجات فئة الدارسين والباحثين حيث بلغت 

وهذه . 0.001 وبداللة احصائية بلغت Z -3.3836قيمة 
النتيجة تدل على ان سبب االختالف الذي ظهر بين الفئات 

 نسير في تقييم مدى تلبية تعليمات االفصاح لحاجة الداثالثال
 يس،واا-الذي ظهر عند استخدام اختبار كرسكالن باحثيوال

وقد يكون . يعود الختالف وجهة نظر المدققين والمستثمرين
سبب االختالف نابعاً من عدم معرفة الطرفين لما يحتاجه 

  .الباحثون من معلومات تنشر في التقارير السنوية
  

  الفرضية الثالثة
 داللة أما بالنسبة الختبار مدى وجود فروقات ذات

 فيما يتعلق بمدى ثإحصائية بين وجهات نظر الفئات الثال
 نوعية فيالتحسن الذي يمكن ان تحدثه تعليمات اإلفصاح 

جدول الالمعلومات المنشورة في التقرير السنوي، فيتبين من 
أن قيم الداللة المقابلة لقيم كاي تربيع كلها أكبر من ) 10(رقم 

، الخاصة بهذا األمرفرضية ال مما يشير إلى رفض 0.05
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واستنتاج أنه ال التي تنص على وجود فروقات دالة احصائياً، 
جد فروقات ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر المدققين تو

ومعدي البيانات المالية والمستثمرين فيما يتعلق بمدى تحسين 
تعليمات اإلفصاح من حيث اكتمال المعلومات ودرجة 

 السنوات ودرجة مقارنة الشركة المقارنة للشركة نفسها عبر
وبالتالي مالءمتها نفسها لفترة لمع الشركات المماثلة لها 

وال بد من التذكير هنا بما تمت اإلشارة إليه . التخاذ القرارات
 أعطت أهمية ثفي النتائج الوصفية من أن هذه الفئات الثال

. فيما يتعلق بتحسين هذه األمور% 81و% 71تتراوح بين 
تائج تشير إلى أن هذه الفئات تكاد تجمع على أن وهذه الن

عملية اتخاذ القرارات إال أنها ال سن تعليمات اإلفصاح تح
تصل إلى درجة عالية جدا، مما يؤيد ضرورة إعادة النظر 

  .فيها وتحسينها
وتني فقد عززت النتائج التي تم -نأما نتائج اختبار ما

من حيث س يواا-الحصول عليها باستخدام اختبار كرسكال
 في تقييم ثعدم وجود فروقات جوهرية بين الفئات الثال

التحسن الذي طرأ على نوعية البيانات المنشورة في التقارير 
السنوية، باستثناء الفروقات بين فئتي المدققين ومعدي القوائم 

ة التخاذ ءمالمالية فيما يتعلق بالتحسن الذي طرأ على المال
روقات مهمة احصائياً، القرارات التي اظهرت وجود ف

ة هي احدى ءمويشار إلى ان المال. 0.038وباحتمالية بلغت 
السمات االساسية التي يتوجب ان تتصف بها البيانات المالية 

  . القرارات االداريةخذيحتى تكون مفيدة لمت
  

  الفرضية الرابعة
أما الفرضية الرابعة فقد خصصت الختبار مدى التوافق 

ي الدراسة في تقييم مدى التحسن الذي  فثبين الفئات الثال
يمكن ان تحدثه تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة االوراق 

يتبين من . السنويللتقرير المالية على االجزاء المختلفة 
أن نسب الداللة المقابلة لقيم كاي تربيع ) 11(دول رقم الج

 باستثناء اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية 0.05أعلى من 
يث وجد ان هناك فروقات مهمة احصائياً لهذا العامل ح

 وهو أقل من مستوى الداللة المحدد 0.034وبمستوى داللة 
وتني هذه النتيجة -نوقد ايدت نتائج اختبار ما. في البحث

تمثل في تقييم المدققين  اختالف واحد فقط مهم احصائياً فوجد
 ومعدي القوائم المالية لمدى التحسن الذي طرأ على

-  Zاإليضاحات المرافقة للقوائم المالية، حيث بلغت قيمة 
وبالرجوع إلى المعلومات . 0.015 وبمستوى داللة 2.442

يتبين ان مدققي ) 6(الوصفية المعروضة في الجدول رقم 
الحسابات يقيمون التحسن الذي يمكن ان يطرأ على 

اإليضاحات المرافقة للقوائم المالية، نتيجة تطبيق تعليمات 
  .االفصاح، بشكل اقل من معدي القوائم المالية

فتؤيد ما تم ) 12(جدول رقم الأما النتائج الموضحة في 
التوصل إليه من نتائج بعدم وجود فروقات ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات آراء المدققين ومعدي البيانات المالية 
والمستثمرين فيما يتعلق بمعظم بنود تعليمات اإلفصاح ومن 

لف النواحي من حيث األهمية والكفاية وتحسين مخت
المعلومات، حيث يتبين من هذا الجدول أن قيم الداللة 
اإلحصائية المرافقة لقيم كاي تربيع الخاصة بمدى تحسين 

 مما يشير 0.05حجم ونوعية البيانات المنشورة هي أكبر من 
جد فروقات ذات توإلى قبول فرضية العدم واستنتاج انه ال 

فيما يتعلق بكمية ث  إحصائية بين آراء هذه الفئات الثالداللة
ونوعية تعليمات اإلفصاح واسهامها في تحسين نوعية وكمية 

  .البيانات المنشورة
 

  الخالصة والتوصيات
هدفت الدراسة الحالية إلى اختبار مدى اهمية تعليمات 
االفصاح الصادرة عن هيئة االوراق المالية في توفير 

 وغير مالية تخدم مستخدمي القوائم المالية في معلومات مالية
كما هدفت الدراسة الى تحليل . اتخاذ القرارات الخاصة بهم

 فيمدى التحسن الذي يمكن ان تحدثه تعليمات االفصاح 
نوعية وحجم المعلومات المنشورة في التقارير السنوية 

تم استقصاء . الصادرة عن الشركات المساهمة العامة االردنية
ء ثالث فئات رئيسة ذات عالقة باالفصاح بالتقارير آرا

السنوية من خالل استبانة صممت لهذه الغاية، حيث شملت 
الدراسة كالًّ من معدي التقارير السنوية في الشركات 
المساهمة العامة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستثمرين 

  .من المؤسسات
  :النتائج التاليةى توصلت الدراسة إل

البية العظمى من البنود التي تضمنتها تعليمات إن الغ .1
 1998اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق المالية سنة 

والخاصة بالبيانات المالية الدورية هي بنود ذات أهمية 
نسبية تتراوح بين المتوسطة والعالية وذلك من وجهة 
نظر فئات المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين، وقد 

ة النسبية لجميع البنود الواردة في تجاوزت االهمي
  . 5 من اصل 2.5التعليمات متوسطاً بلغ اكثر من 

 أقل البنود أهمية هي تلك المتعلقة باإلفصاح عن أتعاب  .2
المدققين ومدى مساهمة المنشأة في خدمة البيئة 

  .والمجتمع المحلي وسياسة التعيين لدى الشركة
رير مدقق  المتعلقة بتقهي تلك اكثر البنود اهمية  .3
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الحسابات وبيان ان عملية التدقيق تمت وفقا لمعايير 
التدقيق الدولية وكذلك اإلفصاح عن البيانات المقارنة 

  . الخاصة بصافي الدخل
 التي شملتها ثتبين من تحليل البيانات أن الفئات الثال .4

الدراسة ترى أن تعليمات اإلفصاح تلبي احتياجات 
  .وى أعلى من المتوسطمستخدمي البيانات المالية بمست

 التي غطتها الدراسة على أن ث اجمعت الفئات الثال .5
تعليمات اإلفصاح تساعد في تحسين عملية المقارنة 
سواء كانت المقارنة داخل الشركة أو مع الشركات 
المماثلة، وفي تحسين محتوى قائمة المركز المالي 
وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والمعلومات 

علقة باإلدارة ومجلس اإلدارة والسياسات والطرق المت
  .المحاسبية واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية

 اظهرت نتائج الدراسة أن تعليمات االفصاح تساهم في  .6
تحسين نوعية وحجم المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها 

مما يساعد في تحسين عملية اتخاذ القرارات م، بشكل عا
  .ه البياناتباالعتماد على هذ

اظهرت نتائج الدراسة وجود نوع من التوافق في آراء  .7
فئات المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين فيما يتعلق 
بغالبية التعليمات من حيث أهميتها ومدى تلبيتها 
الحتياجات مستخدمي البيانات ومن حيث مساعدتها في 
تحسين نوعية المعلومات، والمساعدة في إجراء عمليات 

مقارنة، إال أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال
آراء هذه الفئات فيما يتعلق بعدد بسيط من بنود هذه 
التعليمات وخاصة ما يتعلق منها بمستقبل الشركة سواء 

  .كانت معلومات تاريخية أو توقعات مستقبلية
جد توافق بين آراء هذه الفئات فيما يتعلق توبين أنه ت  .8

احتياجات المستثمرين الحاليين مات ي هذه التعلبتلبية
والمستقبليين والمؤسسات المقرضة والدائنين التجاريين 
والمحللين الماليين والجهات الحكومية والعاملين في 
الشركات، إال أنه لوحظ وجود فروقات ذات داللة 
إحصائية بين آراء هذه الفئات فيما يتعلق بمدى كفاية 

  .جات الدارسين والباحثينتعليمات اإلفصاح لتلبية احتيا
ومما يالحظ على نتائج هذه الدراسة أنها تؤيد ما توصلت 
اليه بعض الدراسات السابقة التي اجريت في االردن من 

مي البيانات المالية فيما يتعلق د احتياجات مستخسجانحيث ت
 غرايبة والنبر، ؛1990غرايبة الجيوسي و( صاحفبتعليمات اال

 فصاحتعليمات االان ه الدراسات وكذلك بينت هذ). 1987
الجديدة تساعد في تحسين كفاية المعلومات، حيث اشارت 

التي كانت صاح االفالى ان تعليمات ) 1991 ى،يسعال (ةدراس

كافية مطبقة في االردن خالل سنوات دراسة العيسى لم تكن 
 فقد ةهذه الدراسأما في  ،لتلبية احتياجات مستخدمي البيانات

ان التعليمات الجديدة تلبي احتياجات ج اظهرت النتائ
 مما يدل على ،بدرجة اعلى من المتوسطمستخدمي البيانات 
جيدة في عملية احداث نقلة ستساهم في ان هذه التعليمات 

  .المعلوماتتحقيق كفاية 
وبناء على ما تم التوصل إليه من استنتاجات فانه يمكن 

  :بالتوصيات التاليةالخروج 
الهمية النسبية للبنود التي تضمنتها في ضوء ارتفاع ا -1

معدي تعليمات االفصاح من وجهة نظر فئات المدققين و
، فان ذلك يتطلب من ينالتقارير السنوية والمستثمر

الجهات المعنية بهيئة االوراق المالية اتخاذ خطوات 
عملية للتأكد من قيام الشركات المساهمة العامة بااللتزام 

  . البنود في تقاريرها السنويةالفعلي باالفصاح عن هذه
تعليمات اإلفصاح احتياجات الفئات المختلفة بية إن تل -2

احتياجات المستثمرين الحاليين والمستقبليين (
والمؤسسات المقرضة والدائنين التجاريين والمحللين 
الماليين والجهات الحكومية والعاملين في الشركات 

% 65 بين ولكن بدرجات تتراوح) والدارسين والباحثين
ير إلى ضرورة اإلفصاح عن معلومات تش% 80و 

أخرى لم تتضمنها هذه التعليمات، وهذا قد يستدعي 
دراسة آراء هذه الفئات للتعرف على احتياجاتهم من 

  .اإلفصاح
 إن وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء  -3

المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين فيما يتعلق بعدد 
التي تم بيانها في عملية (ليمات اإلفصاح قليل من تع

يستدعي مراجعة هذه التعليمات بالذات إما من ) التحليل
اجل إعادة صياغتها أو زيادة المعلومات الخاصة بها 

  .أومن حيث كيفية اإلفصاح عنها
 إن عدم التوافق بين آراء المدققين ومعدي البيانات  -4

 أهمية قد والمستثمرين حول بعض البنود التي تبدو ذات
يستدعي تثقيف هذه الفئات وغيرها من الفئات التي لم 
تشملها الدراسة حول أهمية اإلفصاح وأهمية البنود التي 

 عدم التوافق قد يعود انظهر عدم توافق حولها، حيث 
 .لعدم إدراك آثار هذه البنود وأهمية اإلفصاح عنها

ضرورة اجراء المزيد من الدراسات الميدانية حول  -5
ضوع للتعرف على مستوى االفصاح الفعلي المو

للشركات المساهمة االردنية ومدى تقيد هذه الشركات 
باالفصاح عن البنود التي تضمنتها تعليمات االفصاح 

فبعد مرور ما يقرب . الصادرة عن هيئة االوراق المالية
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خمس سنوات على اصدار تعليمات االفصاح فان من 
لمزيد من الدراسات الباحثين يوصيان بضرورة اجراء ا

حول مدى وجود عالقة بين درجة االلتزام بهذه 

التعليمات وبعض المؤشرات المالية مثل اسعار االسهم 
 .وربحية السهم وحجم التداول

  
  

  )1(ول رقم جـدال

  االستبانات المرسلة والمستلمة 

  الفئة  عدد االستبانات المرسلة  عدد االستبانات المستلمة  الردودنسبة 

   الحساباتومدقق  100  84  84%

   التقارير الماليةومعد  100  50  50%

  ن والمستثمر  100  43  43%

  المجموع الكلي  300  177  59%

  
  
  

  )2( رقم جـدولال

  خصائص عينة الدراسة

  المستثمرون  معدو القوائم المالية  المدققون  

النسبة   العدد  

  المئوية

النسبة   العدد

  المئوية

النسبة   العدد

  المئوية

              المؤهل العلمي

  2.33  1  0  0  5.95  5   ثانوية عامة او اقل-

  0  0  0  0  2.38  2   دبلوم-

  67.44  29  78  39  80.95  68   بكالوريوس-

  30.23  13  22  11  9.52  8   ماجستير-

  0  0  0  0  1.19  1  اة دكتور-

  

  التخصص العلمي

            

  69.77  30  82.00  41  91.67  77   محاسبة-

  9.30  4  10.00  5  3.57  3   ادارة اعمال ومالية-

  9.30  4  6.00  3  2.38  2   اقتصاد-

  11.63  5  2.00  1  2.38  2   أخرى-

  

   من يحملون اجازات مهنية-

  
47  

  
55.95  

        

          44.05  37   من ال يحملون اجازات مهنية-
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              نوع اجازة التدقيق

          61.70  29   اجازة التدقيق االردنية -

          CPA  9  19.15 التدقيق االمريكية  اجازة-

          Chartered  8  17.02 اجازة تدقيق بريطانية -

          2.13  1   اجازات أخرى-

              المركز الوظيفي

          23.81  20  شريك

          11.90  10  مدير تدقيق رئيسي

          15.48  13  مشرف/ مدقق رئيسي 

          29.76  25  مدقق

          15.48  13  مساعد مدقق

          3.57  3  تدربم

  30.23  13  46  23      مدير مالي

  9.30  4  30  15      مدير قسم الحسابات

  0    20  10      محاسب في الشركة

  9.30  22  4  2      مدير قسم االستثمار

  51.16  4          يفة اخرىظو

الوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  9.56  39.60  8.71  36.74  11.71  34.06  العمر

  8.44  11.90  6.41  10.10  8.19  8.46  )التدقيق(سنوات الخبرة في مجال االدارة 
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  )3(ول رقم جـدال

  النتائج اإلحصائية الوصفية لمدى أهمية اإلفصاح من وجهة نظر المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين
 رأي المستثمرين رأي معدي البيانات رأي المدققين  
المتوس  

 ط
االنحراف 
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 0.79 4.37 0.48 4.66 0.72  4.48  مع السنة المالية الماضيةرنةابالمق اإليراداتصافي  .1
 0.66 4.63 0.52 4.66 0.67 4.5 مع السنة المالية الماضية رنةابالمقصافي الربح  .2
مخصص ضريبة الدخل على االرباح المتحققة مقارن مع  .3

 السنة المالية الماضية
3.89 0.91 4.1 0.76 3.67 0.78 

صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص  .4
 مع السنة المالية الماضية رنةابالمقالضريبة وحقوق االقلية 

4.21 0.9 4.48 0.61 4.16 0.87 

 0.59 4.19 0.72 4.26 0.76 4.14 نتائج اعمال الشركة خالل السنة المالية الحاليةصة خال .5
 0.87 3.63 0.93 3.73 0.91 3.36 كلمة رئيس مجلس االدارة .6
وصف الية حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو  .7

لى أي من منتجاتها بموجب القوانين واالنظمة أو غيرها مع االشارة ا
 الفترة التي يسري عليها ذلك

3.95 0.79 4.08 0.81 3.74 1.05 

وصف الي براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصول  .8
 عليها من قبل الشركة

4.11 0.84 4.02 0.98 3.79 0.97 

وصف الي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات  .9
تها أو الدولية أو غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة أو منتجا

 قدراتها التنافسية

3.95 0.93 3.96 1.02 4.02 0.91 

 0.85 3.6 0.82 3.86 0.94 3.52 االفصاح عن مدى التزام الشركة بمعايير الجودة الدولية .10
 0.8 4.19 0.69 4.34 0.72 3.9 االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باالرقام .11
لسنة وصف لالحداث الهامة التي مرت على الشركة خالل ا .12

 المالية
3.57 0.96 3.86 0.81 3.79 0.89 

الوضع النتافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها  .13
الرئيسية وحصتها من السوق المحلي وكذلك حصتها من االسواق 

 الخارجية

3.63 0.93 4.06 0.77 4.09 0.78 

أو عمالء رئيسيين / درجة االعتماد على موردين محددين و .14
فاكثر من %) 10(في حال كون ذلك يشكل ) محليا أو خارجيا(

 أو المبيعات أو االيرادات على التوالي/ اجمالي المشتريات و

3.42 0.88 3.56 1.13 3.35 0.87 

االثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل  .15
 السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة

3.7 0.93 3.92 1.08 3.67 0.93 

باح أو الخسائر المحققة من قبل الشركة لمدة ال تقل عن االر .16
 خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة  

3.49 0.99 3.6 0.9 3.93 0.88 

االرباح الموزعة من قبل الشركة لمدة ال تقل عن خمس  .17
 سنوات أو منذ تأسيس الشركة  

3.43 0.98 3.71 0.87 3.84 0.84 

 خمس سنوات أو صافي حقوق المساهمين لمدة ال تقل عن .18
 منذ تأسيس الشركة  

3.31 0.96 3.76 0.8 3.84 0.87 

اسعار االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة ال تقل  .19
 عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة  

3.22 1 3.48 0.84 3.65 0.75 

 0.76 4.26 0.71 4.1 0.81 4 تحليل للمركز المالي للشركة .20
 0.8 4.3 0.72 4.26 0.71 4.1 كة للسنة الماليةتحليل نتائج اعمال الشر .21
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التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو  .22
 مشروعات جديدة

3.74 0.78 4.12 0.63 4.21 0.67 

 0.63 4.12 0.7 4.08 0.88 3.69 الخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على االقل  .23
 0.68 3.67 0.87 3.84 0.98 3.37 لشركةتوقعات مجلس االدارة عن نتائج اعمال ا .24
 0.98 2.88 0.96 3.32 1 2.98 مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة .25
ستحقه له المأو /مقدار االتعاب األخرى المدفوعة للمدقق و .26

 عن خدمات اخرى قدمت للشركة
2.9 1.01 3.24 0.92 2.74 0.76 

جغرافية وحجم وصف النشطة الشركة الرئيسية واماكنها ال .27
 االستثمار المالي وعدد الموظفين في كل منها

3.54 0.88 3.7 0.84 3.44 0.93 

 0.93 3.58 0.84 3.73 0.9 3.51 وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها .28
 0.87 3.63 0.98 3.57 1.07 3.35 بيان باسماء اعضاء مجلس االدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم .29
 باسماء ورتب اشخاص االدارة العليا ذوي السلطة بيان .30

 التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم
3.41 0.98 3.66 0.98 3.6 0.88 

بيان بعدد االوراق المالية المصدرة من قبل الشركة  .31
والمملوكة من قبل أي من اعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة 

لشركات المسيطر عليها من العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم، وا
 مع السنة السابقة رنةابالمققبل أي منهم، كل ذلك 

3.79 0.88 3.86 0.73 3.74 0.98 

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس  .32
االدارة  خالل السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل 

 والمبالغ التي عليها كل منهم كاجور واتعاب ومكافآت وغيرها ،
 دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

3.77 0.95 3.78 0.79 3.65 0.95 

المزايا والمكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة العليا ذوي  .33
السلطة التنفيذية خالل السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي 

كافآت وغيرها، والمبالغ حصل عليها كل منهم كاجور واتعاب وم
 التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها

3.65 0.94 3.56 0.79 3.44 0.93 

بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة  .34
 المالية مفصلة حسب الجهات التي دفعت لها

3.23 0.97 3.36 1.01 3.23 0.81 

ي االسهم المصدرة من قبل الشركة بيان باسماء كبار مالك .35
اذا كانت هذه الملكية تشكل ما هم، وعدد االسهم المملوكة لكل من

 فاكثر مقارنة مع السنة السابقة% 5نسبته  

3.69 0.88 3.88 0.72 3.79 0.74 

 0.82 3.4 0.97 3.54 0.99 3.5 الهيكل التنظيمي للشركة .36
 1.04 3.14 0.98 3.16 1.04 3.11  التعيين لدى الشركة سةسيا  .37
 0.93 3.42 0.89 3.32 0.99 3.26 عدد الموظفين ومؤهالتهم  .38
 0.97 3.33 0.91 3.3 1.06 3.07 معدل دوران الموظفين .39
 0.93 3.28 0.82 3.29 0.87 2.98 برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة .40
العقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدتها الشركة مع رئيس  .41

ة أو اعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف في مجلس االدار
 الشركة أو اقاربهم

3.66 0.95 3.68 0.89 3.67 0.99 

 0.98 3.12 0.85 3.1 0.95 2.83 مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي .42
 0.73 4.4 0.58 4.57 0.81 4.44 مع السنة السابقة رنةابالمقالميزانية المدققة  .43
 0.66 4.58 0.49 4.62 0.76 4.5 مع السنة السابقة رنةابالمقاح والخسائر المدقق حساب االرب .44
 0.74 4.48 0.68 4.48 0.67 4.51 مع السنة السابقة رنةابالمققائمة التدفق النقدي المدققة  .45
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المدققة مقارنة مع السنة  .46

 السابقة
4.4 0.75 4.54 0.61 4.28 0.83 
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مع السنة  رنةابالمقااليضاحات حول البيانات المالية المدققة  .47
 السابقة

4.47 0.7 4.51 0.65 4.28 0.83 

تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية  .48
 اجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق انالمتضمن ة، للشرك

 ةالمقررة بموجب تعليمات هيئة االوراق المالي

4.59 0.64 4.56 0.58 4.49 0.7 

اقرار من قبل مجلس االدارة حسب علمه واعتقاده بعدم  .49
وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل 

 السنة المالية التالية

4.37 0.76 4.32 0.84 4.14 0.86 

  
  )4(دول رقم جـال

  معلومات الالزمة التخاذ القراراتالقوائم من ال النتائج اإلحصائية الوصفية لمدى تلبية متطلبات اإلفصاح لحاجة مستخدمي
 رأي المستثمرين رأي معدي البيانات رأي المدققين  

االنحراف  المتوسط  ــةالفئ

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 0.68 3.8 0.71 3.87 0.84 3.67  ليون الحاونالمستثمر

 0.75 3.98 0.82 3.87 0.87 3.73  ون المستقبليونالمستثمر

ــ ــوك ونالمقرض ــن البن  م

  والمؤسسات المالية

3.9 0.82 3.87 0.9 3.76 0.96 

 0.98 3.64 1.01 3.66 0.91 3.58  نو التجاريونالدائن

 0.98 3.79 0.89 3.89 0.95 3.73  نون الماليوالمحلل

 0.87 3.93 0.9 3.83 0.94 3.37  نون والباحثوالدارس

 0.81 3.71 0.83 3.6 0.89 3.61  الجهات الحكومية

 1.02 3.52 0.94 3.36 0.96 3.27  الشركةون في العامل

  
  )5(دول رقم جـال

  المالية السنوية للشركات المساهمة العامة النتائج اإلحصائية الوصفية لمدى تحسين المعلومات المنشورة في التقارير
 رأي المستثمرين رأي معدي البيانات رأي المدققين 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

عياريالم  

 0.72 4.07 0.62 4.04 0.83 3.93  درجة المقارنة للشركة نفسها عبر السنوات

درجة مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة 

  للفترة نفسهالها 

3.69 0.87 3.85 0.87 3.8 0.75 

 0.67 3.83 0.81 3.9 0.84 3.61  ة التخاذ القراراتءمالالم

 0.84 3.54 0.76 3.64 0.81 3.57  االكتمال

  
 



  علي عبدالقادر الذنيبات ومحمد حسين ابو نصار...                                                                  أهمية تعليمات اإلفصاح

- 134 -  

  
  )6(دول رقم جـال

   القوائم المالية المنشورة في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامةفيالتحسن مدى النتائج اإلحصائية الوصفية ل
 رأي المستثمرين رأي معدي البيانات رأي المدققين 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

ريالمعيا  

 0.74 4.02 0.73 4.02 0.71 4.05  قائمة المركز المالي

 0.83 4.02 0.74 4.04 0.79 4  قائمة الدخل

 0.98 3.81 0.81 3.94 0.77 3.88  قائمة التدفقات النقدية

 0.89 3.7 0.86 3.65 0.88 3.63  ة بمجلس االدارةالمعلومات المتعلق

 0.89 3.67 0.91 3.63 0.84 3.52  االدارات العليا يريالمعلومات المتعلقة بمد

السياسات والطرق المحاسبية المتبعة من 

  قبل الشركات

3.68 0.85 3.92 0.74 3.65 0.78 

 التنبؤ بوضع فيالمعلومات التي تساعد 

  الشركة المستقبلي

3.5 0.86 3.71 0.82 3.65 0.92 

 0.75 3.95 0.65 4.04 0.71 3.75  االيضاحات المرافقة للقوائم المالية

  

  

  

  

  

  

)7(دول رقم جـال  

  حجم ونوعية المعلومات المنشورة في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامةفي التحسن ىالنتائج اإلحصائية الوصفية لمد

 رأي المستثمرين رأي معدي البيانات رأي المدققين 

االنحراف  سطالمتو 

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 0.94 3.5 0.9 3.56 1 3.52  حجم المعلومات المنشورة

 0.99 3.5 1.03 3.58 0.85 3.71  نوعية المعلومات المنشورة
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  )8( رقم جـدولال
  يسوال-كرسكالواختبار وتني -ننتائج اختبار ما

 ق بين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرينلبيان مدى التواف
  ةفي تقييم االهمية النسبية لالفصاح عن البنود التي تتطلبها هيئة االوراق المالي

  
التوافق بين المدققين   

   القوائمومعدي
التوافق بين المدققين 

  والمستثمرين
التوافق بين المستثمرين 

  ومعدي القوائم
التوافق بين الفئات 

  ثالثال
مستوى  كاي تربيع  P قيمة   Zقيمة   P قيمة   Zقيمة   P قيمة   Zقيمة   البند

 الداللة
1.-1.185  0.36  -0.856  0.392  -1.873  0.061  3.406 0.182 
2.-1.216  0.224  -1.191  0.234  -0.086  0.013  2.197 0.333 
3.-1.183  0.237  -1.401  0.161  -2.487  0.013  5.697 0.058 
4.-1.523  0.128  -0.395  0.693  -1.669  0.095  3.303 0.193 
5.-0.811  0.417  -0.039  0.969  -0.729  0.466  0.786 0.675 
6.-2.091  0.037  -1.396  0.163  -0.598  0.550  4.88 0.587 
7.-1.125  0.262  -0.812  0.417  -1.534  0.125  2.649 0.266 
8.-0.173  0.862  -1.782  0.075  -1.416  0.157  3.415 0.181 
9.-0.250  0.803  -0.413  0.680  -0.143  0.886  0.181 0.913 

10.-1.964  0.050  -0.438  0.662  -1.397  0.162  4.079 0.13 
11.-3.349  0.001  -2.359  0.018  -0.841  0.400  13.838 0.002 
12.-1.769  0.007  -1.413  0.158  -0.154  0.878  3.847 0.146 
13.-2.586  0.077  -2.807  0.005  -0.315  0.752  10.862 0.004 
14.-0.911  0.362  -0.516  0.606  -1.115  0.265  1.484 0.476 
15.-1.573  0.116  -0.294  0.769  -1.518  0.129  3.172 0.206 
16.-0.853  0.394  -2.641  0.008  -1.887  0.059  7.408 0.025 
17.-1.655  0.098  -2.233  0.026  -0.632  0.528  5.9 0.052 
18.-2.867  0.004  -2.945  0.003  -0.378  0.705  12.553 0.002 
19.-1.623  0.105  -2.406  0.016  -0.729  0.466  6.461 0.04 
20.-0.629  0.529  -1.845  0.065  -1.287  0.198  3.622 0.163 
21.-1.406  0.160  -1.822  0.068  -0.512  0.608  4.028 0.133 
22.-2.805  0.005  -3.232  0.001  -0.713  0.476  13.813 0.001 
23.-2.592  0.010  -2.675  0.007  -0.136  0.892  10.451 0.005 
24.-2.742  0.006  -1.809  0.070  -1.094  0.274  8.737 0.013 
25.-1.969  0.049  -0.824  0.410  -2.343  0.019  6.339 0.042 
26.-1.875  0.061  -0.930  0.353  -2.811  0.005  7.341 0.025 
27.-0.875  0.061  -0.437  0.662  -1.138  0.255  1.408 0.495 
28.-1.415  0.157  -0.443  0.658  -0.784  0.433  1.966 0.374 
29.-1.123  0.261  -1.518  0.129  -0.390  0.696  2.708 0.258 
30.-1.455  0.146  -1.143  0.253  -0.308  0.758  2.584 0.275 
31.-0.232  0.816  -0.190  0.849  -0.384  0.701  0.145 0.93 
32.-0.157  0.875  -0.835  0.404  -0.720  0.472  0.8 0.67 
33.-0.679  0.497  -1.350  0.177  -0.778  0.437  1.983 0.371 
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34.-0.784  0.433  -0.011  0.991  -0.742  0.458  0.761 0.684 
35.-1.098  0.272  -0.534  0.593  -0.500  0.617  1.36 0.532 
36.-0.160  0.865  -0.808  0.419  -0.860  0.390  0.876 0.645 
37.-0.169  0.865  -0.130  0.896  -0.048  0.961  0.035 0.983 
38.-0.666  0.947  -0.657  0.511  -0488  0.625  0.439 0.803 
39.-1.058  0.290  -1.154  0.249  -0.163  0.870  1.831 0.4 
40.-1.694  0.090  -1.492  0,135  -0.054  0.957  3.77 0.152 
41.-0.023  0.982  -0.038  0.969  -0.029  0.977  0.002 0.999 
42.-1.536  0.125  -1.178  0.239  -0.241  0.810  2.814 0.245 
43.-0.518  0.668  -0.507  0.612  -0.951  0.342  0.267 0.648 
44.-0.428  0.668  -0.587  0.557  -0.189  0.850  0.406 0.816 
45.-0.218  0.827  -0.006  0.995  -0.162  0.872  0.05 0.975 
46.-0.725  0.469  -0.730  0.465  -1299  0.194  1.675 0.437 
47.-0.237  0.813  -1.220  0.223  -1.284  0.199  2.016 0.365 
48.-0.590  0.555  -0.869  0.385  -0.294  0.769  0.843 0.656 
49.-0.264  0.791  -1.495  0.135  -1.125  0.261  2.35 0.309 

  

  

  
  )9(دول رقم جـال

في تقييم  لبيان مدى التوافق بين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرينيس وال-وتني وكرسكال-ننتائج اختبار ما
  مدى تلبية تعليمات االفصاح التي تتطلبها هيئة االوراق المالية لحاجات مستخدمي القوائم من المعلومات الالزمة التخاذ القرارات

التوافق بين المدققين   
  ومعدي القوائم

التوافق بين 
المدققين 
  والمستثمرين

التوافق بين 
المستثمرين ومعدي 

  القوائم

وافق بين الفئات الت
  ثالثال

كاي   Pقيمة  Zقيمة   Pقيمة  Zقيمة   Pقيمة  Zقيمة   ـةالفئ
 تربيع

مستوى 
 الداللة

  0.377  1.953  0.659  0.441-  0.403  0.837-  0.188  1.316-  لمستثمرون الحاليونا -
  0.312  2.330  0.613  0.506-  0.144  1.462-  0.953  0.912-  المستثمرون المستقبليون -
المقرضون من البنـوك     -

  والمؤسسات المالية
-0.059  0.953  -0.593  0.553  -0.573  0.566  0.429  0.807  

  0.718  0.663  0.965  0.044-  0.468  0.726-  0.544  0.607-  الدائنون التجاريون
  0.648  0.867  0.686  0.404-  0.667  0.430-  0.356  0.923-  المحللون الماليون -
  0.001  15.11  0.614  0.504-  0.001  3.383-  0.805  2.926-  الدارسون والباحثون -
  0.745  0.602  0.441  0.770-  0.556  0.589-  0.805  0.247-  الجهات الحكومية -
  0.201  3.213  0.335  0.963-  0.074  1.785-  0.456  0.745-  الشركةون في العامل -
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  )10(ول رقم جـدال
  سيوال-لمان وتني وكرسكا-نتائج اختبار

في تقييم مدى التحسن الذي يمكن ان تحدثه تعليمات  لبيان مدى التوافق بين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين
  ت المنشورة في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامةاالفصاح التي تتطلبها هيئة االوراق المالية في نوعية المعلوما

التوافق بين المدققين   
  ومعدي القوائم

التوافق بين المدققين 
  والمستثمرين

التوافق بين 
المستثمرين ومعدي 

  القوائم

التوافق بين الفئات 
  ثالثال

كاي   Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z ة قيم   
 تربيع

مستوى 
 الداللة

درجة المقارنة للشركة نفسها عبر 
  السنوات

-0.587  0.557  -0.889  0.374  -0.393  0.694  0.928  0.629  

درجة مقارنة الشركة مع الشركات 
  المماثلة لها لنفس الفترة

-1.310  0.190  -0.556  0.578  -0.696  0.486  1.784  0.410  

  0.083  4.988  0.502  0.671-  0.160  1.406-  0.038  2.073-  المالئمة التخاذ القرارات
  0.834  0.363  0.615  0.502-  0.959  0.051-  0.580  0.553-  االكتمال

  

  )11(ول رقم جـدال

  واليس-وتني وكرسكال-نما نتائج اختبار

 لبيان مدى التوافق بين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين

 القوائم المالية المنشورة في فيات االفصاح التي تتطلبها هيئة االوراق المالية في تقييم مدى التحسن الذي يمكن ان تحدثه تعليم

  التقارير السنوية للشركات المساهمة العامة

التوافق بين المدققين   

  ومعدي القوائم

التوافق بين المدققين 

  والمستثمرين

التوافق بين 

المستثمرين ومعدي 

  القوائم

التوافق بين الفئات 

  ثالثال

كاي   Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z قيمة    

 تربيع

 مستوى

 الداللة

  0.884  0.032  0.976  0.031-  0.902  0.124-  0.869  0.164-  قائمة المركز المالي

  0.930  0.144  0.983  0.022-  0.767  0.296-  0.745  0.325-  قائمة الدخل

  0.896  0.219  0.726  0.350-  0.978  0.028-  0.652  0.451-  قائمة التدفقات النقدية

  0.842  0.343  0.663  0.436-  0.570  0.569-  0.911  0.112-  المعلومات المتعلقة بمجلس االدارة

يري المعلومات المتعلقة بمد

 االدارات العليا 

-0.719  0.472  -1.208  0.227  -0.374  0.708  1.516  0.469  

لسياسات والطرق المحاسبية ا

  المتبعة من قبل الشركات

-1.724  0.085  -0.311  0.755  -1.858  0.063  4.031  0.133  

 التنبؤ فيالمعلومات التي تساعد 

  بوضع الشركة المستقبلي

-1.344  0.179  -0.990  0.322  -0.201  0.063  2.095  0.351  

  0.034  6.780  0.625  0.489-  0.090  1.697-  0.015  2.442-  االيضاحات المرافقة للقوائم المالية
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 )12(دول رقم جـلا

  واليس-وتني وكرسكال-ننتائج اختبار ما

في تقييم اثر تعليمات االفصاح التي تتطلبها هيئة  لبيان مدى التوافق بين مدققي الحسابات ومعدي القوائم المالية والمستثمرين

   حجم ونوعية المعلومات المنشورة في التقارير السنوية للشركات المساهمة العامةفياالوراق المالية 

التوافق بين المدققين   

  ومعدي القوائم

التوافق بين المدققين 

  والمستثمرين

التوافق بين المستثمرين 

  ومعدي القوائم

افق بين الفئات التو

  ثالثال

كاي   Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z قيمة    Pقيمة   Z قيمة    

 تربيع

مستوى 

 الداللة

  0.983  0.035  0.870  0.163-  0.864  0.172-  1.000  0.000   المعلومات المنشورةحجم

  0.691  0.745  0.687  0.403-  0.398  0.845-  0.665  0.432-  نوعية المعلومات المنشورة

  

  
  المراجع

  
، التقارير المالية 1990فوزي غرايبة، و د،الجيوسي، محمو

السنوية المنشورة للشركات المساهمة العامة الصناعية في 
، 17 دراسات، مج األردن ومالءمتها لقرار االستثمار المالي،

  .160- 143، ص1 ع
، التحليل المالي باستخدام البيانات 2004الخاليلة، محمود، 

  .المحاسبية، الطبعة الثالثة، الجامعة األردنية، عمان
، أهمية المعلومات المحاسبية ومدى كفايتها 1999الراشد، وائل، 

دراسة تحليلية : لخدمة قرارات االستثمار في األوراق المالية
 ع، 3وق األوراق المالية بدولة الكويت، مجلة دراسات، مج لس
  .64-27، ص1

، مدى اتساق 1997راوية شكري شبير، والراوي، حكمت أحمد 
اإلفصاح في البيانات المالية المنشورة للبنوك في األردن مع 

، 19، االداري، مج 30م ذي الرقـي ـمتطلبات المعيار الدول
  .193-163، ص68ع

، أثر خصائص الوحدة االقتصادية على 1998مود، السيد، صفا مح
درجة اإلفصاح الفتري في البورصة المصرية، مجلة البحوث 

، 2 ع، 12التجارية المعاصرة، كلية التجارة بسوهاج، مج 
  .100-59ص

، أهمية المعلومات المحاسبية ومدى 1991العيسى، ياسين أحمد، 
 المساهمة في توفرها في التقارير المالية المنشورة للشركات

األردن للمستثمرين في سوق عمان المالية، مجلة مؤتة للبحوث 
  .415-385، ص2 ع، 6والدراسات، مج 

، مدى توفر اإليضاحات في 1987 ورندة النبر، ،غرايبة، فوزي
التقارير المالية السنوية للشركات المساهمة العامة الصناعية في 

 االردنية، عمان، ، الجامعة8، عدد، 14 دراسات، مج، دن،األر

  .30-9صاألردن، 
، أثر مضمون التقارير المالية 1989 ،لينا هريشوغرايبة، فوزي 

السنوية من المعلومات على حجم التداول بأسهم الشركات 
، 1 ع، 16ات، مج سـالمساهمة العامة األردنية، مجلة درا

  .25-7ص
 ، أهمية اإلفصاح عن معلومات اإلنتاجية في1997الفضل، مؤيد، 

، 1ع، 24 مجات، ـ دراسـةالتقارير المالية الخارجية، مجل
  .39-24ص

، تقييم مستوى اإلفصاح الفعلي في القوائم 1993مطر، محمد، 
المالية المنشورة للشركة المساهمة العامة األردنية في ضوء 
قواعد اإلفصاح المنصوص عليها في أصول المحاسبة الدولية، 

  .170–116 ، ص20 مج، تمجلة دراسا
هيئة االوراق المالية، تعليمات االفصاح والمعايير المحاسبية 
ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات 

 لسنة 1للجهات الخاضعة لرقابة هيئة االوراق المالية رقم 
1998.  

Abu-Nassar, M. and Rutherford, B. 2000. External 
Reporting in Less Developed Countries with 
Moderately Sophisticated Capital Markets, Research 
in Accounting in Emerging Economics, 4: 227-247. 

Aranya, N. 1979. The Influence of Pressure Groups on 
Financial Statements in Britain, in Lee, T. A. and 
Parker, R.H. (Eds.), Evolution of Corporate Financial 
Reporting, Nelson and Sons Ltd., London: 265-274. 

Belkaoui,A. 1989. Accounting and Language, Journal of 
Accounting Literature, 8: 281-292. 

Benjamin, J. J. and Stanga, K. G. 1977. Differences in 



  2005، 1، العدد 32، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 139 -  

Disclosure Needs of Major Users of Financial 
Statements, Accounting and Business Research, 
Summer: 187-192. 

Buzby, S. L. 1974. Selected Items of Information and 
Their Disclosure in Annual Reports, The Accounting 
Review, July: 423-435. 

Buzby, S. L. 1975. Company Size, Listed Versus 
Unlisted Stocks, and the Extent of Financial 
Disclosure, Journal of Accounting Research, Spring: 
16-37. 

Byingtoon, S. R. and Sutton, S.G. 1991. The Regulating 
Profession: An Analysis of the Political Monopoly 
Tendencies of the Audit Profession. Critical 
Perspectives on Accounting. 2 (4): 315-330. 

Cerf, A. 1961. Corporate Reporting and Investment 
Decisions, University of California, Berkeley. 

Choi, F. 1973. Financial Disclosure and Entry to an 
European Capital Market. Journal of Accounting 
Research, Autumn: 245-284. 

Firth, M. 1979. The Impact of Size, Stock Market Listing 
and Auditors on Voluntary Disclosure in Corporate 
Annual Reports, Accounting and Business Research, 
Autumn: 273-280. 

Firth, M.1978. A Study of the Consensus of the Perceived 
Importance of Disclosure of Individual Items in 
Corporate Annual Reports, International Journal of 
Accounting Education and Research, Fall: 57-70. 

Gray, S. J. 1988. Towards a Theory of Cultural Influence 
on the Development of Accounting Systems 
Internationally, Abacus, 24 (1): 1-15. 

Hope, T. and Briggs, J. 1982. Accounting Policy Making-
Some Lessons from the Deferred Taxation Debate, 
Accounting and Business Research, Spring: 82-96. 

Ijiri, Y. 1967. The Foundations of Accounting 
Measurement, Englewood Cliffs. 

Ingram, R. W. and Rayburn, F. R. 1989. Representational 
Faithfulness and Economic Consequences: Their 
Roles in Accounting Policy, Journal of Accounting 
and Public Policy, 8: 57-68. 

Lewis, R. and Pendrill, D. 2004. Advanced Financial 
Accounting, Prentice-Hall, UK. 

Mak, Y. T. 1991. Corporate Characteristics and the 
Voluntary Disclosure of Forecast Information: A 
Study of New Zealand Prospectuses, British 
Accounting Review: 23: 305-327. 

McCaslin, T. E. and Stanga, K. G. 1986. Similarities 
Measurement Needs of Equity Investors and 
Creditors, Accounting and Business Research, 
Spring:.151-156. 

Meek, G. K, Roberts, C. B, and Gray, S. 1995. Factors 
Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by 
U.S., U.K and Continental European Multinational 
Corporations. Journal of International Business 
Studies. 

Owusu-Ansah, S. 2000. Noncompliance with Corporate 
Annual Report Disclosure Requirements in 
Zimbabwe, Research in Accounting in Emerging 
Economies, 4: 159-175. 

Radebaugh, L, H., and Gray, S. 2001. International 
Accounting and Multinational Enterprises,  Fifth 
Edition, John Wiley and Sons, Inc. 

Roberts, C., Weetman, P. and Gordon, P. 2002. 
International Financial Accounting: A Comparative 
Approach, Prentice Hall, London. 

Suwaidan. M., and El-Khouri, R. 2000. An Empirical 
Examination of the Relationship Between Increased 
Disclosure in Jordanian Corporate Annual Reports 
and Risk, Dirasat: University of Jordan, 27: 467-476. 

Tai, B. Y. K., Au-Yeung, P., Kwok, M., and Lau, L. W. 
C. 1990. Non-Compliance With Disclosure 
Requirements in Financial Statements: The Case of 
Hong Kong Companies, International Journal of 
Accounting Education and Research, Fall: 99-112. 

Wallace, R., Naser, K. and Mora, A. 1994. The 
Relationship Between the Comprehensiveness of 
Corporate Annual Reports and Firm Characteristics in 
Spain. Accounting and Business Research, 25 (97): 
41-53. 

Wild, J. J., Bernstein, L. A. and Subramanyam, K. R. 
2001. Financial Statement Analysis, McGraw-Hill, 7th 
ed., New York. 



  2005، 1، العدد 32، العلوم اإلدارية، المجلّد   دراسات

- 140 -  

 



  2005، 1، العدد 32، العلوم اإلدارية، المجلّد دراسات

- 141 -  

Importance of Disclosure Requirements Issued by Securities Exchange Commission, 
and their Adequacy for Serving Users of Financial Statements 

 
 

M.H. Abu-Nassar, and A. A. Al-Thnaibat* 

 

ABSTRACT 

The study aimed at investigating the importance of disclosure requirements related to the periodic financial 
statements of the Jordanian public share-holding companies, issued by the Securities Exchange Commission 
for the year 1998, and their adequacy for serving the users of the financial statements. The study 
concentrated on the views of the external auditors, the responsibles for preparing the financial statements 
and the investors. 

To achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed and administered to samples of the 
three groups. The data were analyzed using descriptive statistics, Kruskal- test and Mann-Whitney test.  

The findings of the study showed that- from the point of view of all groups- all disclosure requirements are 
of medium to high importance. It appears from the study that there is a consensus among the three groups 
concerning the importance and adequacy of most of the disclosure requirements, and there are some 
differences related to some of the requirements. The findings of the study also showed that the disclosure 
requirements help improve the process of decision making because the size and quality of disclosure were 
enhanced as a result of the new regulations. The study concluded by recommending the Securities Exchange 
Commission to take the views of the financial statements users into consideration when introducing new 
regulations or disclosure requirements. 

 

 

 
________________________________________________ 
*  Department of Accounting, Faculty of Business Administration, University of Jordan. Received on 4/9/2003 and 

Accepted for Publication on 10/5/2004. 


