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ج  

 شكر وتقدير

 هذا البحـث المتواضـع،      إتمام على   ي والشكر هللا من قبل ومن بعد الذي أعانني ووفقن         الحمد هللا 

" ال يشكر اهللا من ال يشكر النـاس       : "واعترافاً بالفضل ألهله واستجابة لقوله صلى اهللا عليه وسلم        

 عصام محمد البحيصي  /  الدكتور أستاذي إلىل الشكر والتقدير    ، فاني أتوجه بجزي   )رواه الترمذي (

 . هذا البحثإلتمام واإلرشادوالتوجيه النصيحة تقديم وعلى ما أوالني من تشجيع واهتمام 

 ،  يوسـف حسـين عاشـور     /  الـدكتور  األسـتاذ     عضوي لجنة المناقشة   إلىكما أتقدم بالشكر    

ناقشة هـذا البحـث ومراجعتـه وتدقيقـه         على تفضلهما في م    ،حمدي شحدة زعرب   /والدكتور

 . وتصويبهوإتمامه مواطن الخلل والنقص ليتم تسديده إلى بإرشاديوتكرمهما 

 على مساندتهم ودعمهم لـي طـوال هـذا          اإلسالمية زمالئي في الجامعة     إلىكما أتقدم بالشكر    

 لعلم بالجامعة، واسأل اهللا أن يحفظهم ويبارك في جهودهم الطيبة من أجل خدمة مسيرة االمشوار

 النور سواء كان ذلك مـن خـالل        إلى هذا البحث    إخراج كل من ساهم في      إلىر موصول   كوالش

 . هذا البحثإلتمام المالحظات أو تقديم المعلومات والتسهيالت الالزمة إبداء

واهللا اسأل أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتنا فإن أصبنا فمن اهللا وإن أخطأنا فمن                 

 .فسناأن
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ي  

 البحثملخص  

هميـة   أل في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة       المستثمرين   إدراك على   لتعرفا البحث ل  هذ هدف

 مشكلةال على   اإلجابة البحثحاول  و ،لترشيد قراراتهم االستثمارية   استخدام المعلومات المحاسبية  

كفايـة تلـك    المستثمر ألهمية المعلومات المحاسبية ومـدى        إدراكفي اختبار مدى    تمثلت  والتي  

 .المعلومات في التقارير المالية ومدى االعتماد عليها في ترشيد القرارات االستثمارية

 البحـث مرين في سوق فلسطين وسوف تشمل عينة        ث من فئات المست   البحثوتكون مجتمع وعينة    

لغت عينـة   مرين في سوق فلسطين المتواجدين في قطاع غزة، وب        ثمفردات من جميع فئات المست    

وقد تـم   %) 77.83(استبانة أي نسبة االسترداد     ) 144(، وقد تم استرداد     مستثمراً) 185 (البحث

استبانة لعدم استكمال البيانات أو لوجود أخطاء فيها وبذلك يكون عدد االسـتبانات             ) 12(استبعاد  

 .من حجم العينة%) 71.35(استبانة أي نسبة ) 132(الداخلة في التحليل 

يدرك المستثمر في سوق فلسطين لألوراق الماليـة أهميـة          : مة منها  عدة نتائج ها   البحثوأظهر  

استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار، والمعلومات المحاسبية التي تتضـمنها            

التقارير المالية كافية ويتم استخدامها في قرار االستثمار وهناك معلومات أخرى غير واردة فـي            

ي قرار االستثمار وكذلك توجد معوقات تحـد مـن اسـتخدام المعلومـات              القوائم المالية تؤثر ف   

 .المحاسبية في ترشيد القرار االستثماري

المسـتثمرين   إدراكتعزيـز  ضرورة :  عدد من التوصيات منهاإلى تم التوصل البحثوفي نهاية  

، وتحفيـز   اليةلموقناعتهم بأهمية استخدام المعلومات المحاسبية، واالهتمام بوظيفة تحليل القوائم ا         

نشـر تقـارير دوريـة ربـع سـنوية تسـاعد         المستثمرين على االلتحاق بالدورات التدريبية، و     

 عـن  إفصـاح  تعليمـات تعزيز قانون سوق فلسطين ب    والمستثمرين على ترشيد قرار االستثمار،      

 . الشركات بهذه التعليماتوإلزامالمعلومات المحاسبية أكثر وضوحا 



ك  

ABSTRACT 

 This research aims at identifying that to what extent did the  

investors in Palestinian Bourse appreciate the importance of using 

Accounting Information for the sake of instructing their investment 

decisions . It also tries to answer the research problem that represented by 

testing investors ُawareness of the importance of Accounting Information  , 

testing efficiency of these information in financial reports and to what  

extent can them  help in instructing  investment decisions . 

 The research society involves several investors ُ categories of the 

Palestinian Bourse distributed  in Gaza Strip . Its sample is (185) investors . 

( 144) questionnaires were returned which represent ( 77.83%) and (12) 

questionnaire were eliminated for errors . That means (132) questionnaires 

are involved , approximately (71.35%) of the sample size. 

 The research reveals some important results such as the investors are 

aware of the importance of using Accounting Information in making 

decisions ,the Accounting Information which are involved by financial 

reports are efficient and they are used in making decisions . In addition, 

there are more information  revealed in financial reports which impact on 

investment decisions and more obstacles are appeared  and constrain using 

Accounting Information in making decisions . 

At the end of this research, some of recommendations are concluded such 

as it is necessary to support and to increase the awareness of investors  of 

the importance of using Accounting Information , paying more attention of 

financial lists function , reinforcing investors of continual training , 

publishing annual reports which can help the investors in instructing their  

investment decisions and supporting Palestinian Bourse with more clearer  

information about the Accounting Information and obligating the 

companies with these information . 
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 :المقدمة: أوالً

لمعلومات التي تسعى إلى قياس نتائج  اتعتبر المحاسبة أحد فروع المعرفة التي تختص بإعداد

 ر مراكزها المالية في تاريخ محدد، لتقوم بتقديم المعلومات الماليةيالوحدات االقتصادية وتصو

مستخدمين أو المستفيدين من تلك المعلومات سواء أكانوا مالئمة تفي باحتياجات البطريقة 

مستثمرين أو مقرضين أو مدققين أو هيئات حكومية الستخدامها في اتخاذ الكثير من القرارات 

 .االستثمارية

فائدة كبيرة إلدارة الوحدات ات ذي المحاسب النظام وتعتبر القوائم المالية والتي تمثل مخرجات

ضح مدى نجاحها أو فشلها في استغالل كمية الموارد االقتصادية الموضوعة االقتصادية ألنها تو

 كما تمثل أحد أهم مصادر المعلومات التي تقوم بتوفير ،)2000محمد، ( تحت تصرفها

المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرارات االقتصادية والمالية المختلفة، فالقوائم المالية يمكن 

ذه ه  أوضاع الشركات تقييما دقيقا، فإذا كان األمر يتعلق باألسواق المالية فإناستخدامها في تقييم

المعلومات عبر توفير تحديد السعر المناسب لألوراق المالية لهذه الشركات، القوائم تساعد في 

الالزمة التي يعتمد عليها المستثمر في تحديد أسعار األسهم على أساس سليم، كما تساعد 

 إما ببيع أو شراء األوراق همتتوصياليين في تحليل المعلومات واستخدامها في تقديم المحللين الما

 . أو االحتفاظ بهاالمالية

مهم للجهات المعنية  أمر المحاسبية فان اإللمام بالمعرفة والمعلوماتوانطالقاً من هذا األمر 

ضروريا يحتمل من ، حيث تصبح مثل هذه المعلومات أساسا باالستثمار عبر األسواق المالية

الراوي،  ( خاللها الوصول إلى نقطة االستثمار المناسب في الفترات الالحقة للنشاط االستثماري

1999(. 
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القيام بدورها يجب أن تكون على درجة عالية من الكفاءة  المالية األسواق وحتى تستطيع

و وجود نظام فعال والفاعلية، وأحد أهم األركان التي ترتكز عليها كفاءة السوق المالي ه

للمعلومات تتدفق من خالله المعلومات المناسبة، وفى األوقات المناسبة وبالتكلفة المناسبة، لكي 

يتمكن المستثمر من االختيار بين مجموعة من البدائل المتاحة وباألسعار المناسبة، وكذلك أيضا 

وحدات االقتصادية المدرجة على مقدار الثقة التي يضعها المستثمر بالمعلومات التي تقدمها ال

 .فيه، ودرجة اإلفصاح والشفافية التي يجب أن تتمتع بها تلك المعلومات

عتبر سوق فلسطين لألوراق المالية هو السوق المحلية الوحيد في فلسطين الذي يتم فيه تـداول          يو

سـطين  ليلبي الحاجة الستقطاب المدخرات الفلسطينية في داخـل فل        ئ  األوراق المالية، حيث أنش   

وخارجها، ويوفر التمويل طويل األجل للمشاريع اإلنتاجية ومشاريع البنية التحتية حيث بدأ العمل             

ثم ازداد دوره في السـنوات  ، م بأربعة شركات تداولت أسهمها فيه18/2/1997 فعلياً بتاريخ فيها  

 شـركة حيث بلغت الشركات المدرجة فيـه واحـد وثالثـين           ول فيه،   ااألخيرة وازداد حجم التد   

)COM.E-S-P.WWW(  ،  ازدادت معه الحاجة إلى معلومـات ماليـة تـوفر الحـد            وبالتالي

ا  هذ أتييالمناسب والمالئم لترشيد قرارات االستثمار، وألهمية المستثمر في هذه السوق ومكانته            

اسبية في اتخاذ قرار االستثمار لدى فئات       بالدراسة والتحليل أهمية المعلومات المح    يتناول   ل البحث

المستثمرين، ومدى كفاية المعلومات المالية المنشورة والخاصة بالشركات المتداول أسهمها فـي            

سوق فلسطين لألوراق المالية، ومدى فهم وإدراك المستثمرين لتلك المعلومات، ومدى استخدامها            

 .عند اتخاذ قراراتهم االستثمارية
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 :البحثلة مشك: ثانياً

يواجه بعض المستثمرين الفلسطينيين في سوق فلسطين لألوراق المالية عدم المقدرة على اتخاذ 

القرار االستثماري السليم، إما نتيجة لعدم فهم المستثمر للمعلومات المحاسبية التي تتضمنها 

معلومات، األمر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق المالي أو نتيجة لعدم كفاية تلك ال

يعتمد على خبرته الشخصية أو على مصادر خارجية في توجيه قراره  الذي يجعل المستثمر

االستثماري، وبالتالي فان هذا القرار لن يبنى على أسس علمية سليمة مما يؤثر في بعض 

 .األحيان سلبا على القرار االستثماري

ستثمر للمعلومات المالية، ومدى كفاية تلك لذا فان مشكلة البحث تتمثل في اختبار مدى فهم الم

 .المعلومات ومدى االعتماد عليها في ترشيد القرارات االستثمارية

 :وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية

هل يدرك المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية أهمية المعلومات المحاسبية التي  -1

 التخاذ قرار االستثمار؟تتضمنها القوائم المالية 

 هل المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية كافية التخاذ قرار االستثمار؟ -2

 هل يستخدم المستثمر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار؟ -3

 هل هناك معلومات أخرى تؤثر في قرار االستثمار؟ -4

 ت المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار؟ما أهم معوقات استخدام المعلوما -5
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 :البحثفرضيات : ثالثاً

 : على مجموعة من الفرضيات سيتم صياغتها في الشكل اآلتيالبحث ااعتمد هذ

ال يدرك المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد  -1

 .قرار االستثمار

 .ي تتضمنها التقارير المالية غير كافية لترشيد قرار االستثمارالمعلومات المحاسبية الت -2

 .ال يستخدم المستثمر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار بشكل كبير -3

 .تؤثر في قرار االستثمار غير واردة في القوائم المالية توجد معلومات أخرى -4

سبية في ترشيد قرار االستثمار في سوق توجد معوقات تحد من استخدام المعلومات المحا -5

 .فلسطين لألوراق المالية

 

 :البحثأهداف : رابعاً

 : إلى تحقيق األهداف اآلتيةالبحث اسعى هذي

 في سوق فلسطين إبراز أهمية المعلومات المحاسبية ودورها في ترشيد القرار االستثماري -1

 .لألوراق المالية

 . في سوق فلسطين لألوراق المالية للمعلومات المحاسبيةقياس مدى إدراك فئات المستثمرين -2

بيان مدى كفاية المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق  -3

 .فلسطين لألوراق المالية

تحديد مدى استخدام المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية للمعلومات المحاسبية عند  -4

 .تثماراتخاذ قرار االس
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التعرف على أهم المعوقات التي تواجه المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية والتي  -5

 .للمعلومات المحاسبيةتحد من استخدامه 

 لزيادة االهتمام بالمعلومات المحاسبية وجعلها أساسا توالتوصيا تقديم مجموعة من النتائج و -6

 .ق المالية عند اتخاذ القرار االستثمارييعتمد عليه المستثمر في سوق فلسطين لألورا

 

 :البحثأهمية : خامساً

 : إلى األسباب اآلتيةالبحث اترجع أهمية هذ

حداثة سوق فلسطين لألوراق المالية وحداثة مستثمريه الذين يقومون بشراء األسهم يجعل  -1

 ومعرفة مدى  ذات أهمية للتعرف على طبيعة المستثمر وما يحتاجه من معلومات،البحث امن هذ

 .فهمه، ومدى استخدامه لهذه المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات االستثمارية السليمة

 .المحاسبي لدى المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية اختبار درجة الوعي -2

ظهور بعض حاالت الفشل لبعض المستثمرين في األوراق المالية نتيجة عدم الفهم لطبيعة  -3

 .وق وللمعلومات واالستخدام الغير مناسب لهاالس

 جميع المتعاملين في سوق فلسطين لألوراق المالية سواء البحث ايمكن أن يستفيد من هذ -4

أكانوا مستثمرين أم أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة أسهمها في سوق فلسطين 

 .يةلألوراق المالية، أو المسئولين في سوق فلسطين لألوراق المال
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 :البحثصعوبات : دساًسا

 : بعض الصعوبات منهاالبحث إعدادواجه الباحث خالل 

 .في هذا المجال سابقة عدم وجود دراسة فلسطينية -1

 األحيان اضطر في بعض إذ العينة أفرادعانى الباحث من مشكلة توزيع االستبيانات على  -3

 .ليومس اف من مكان في نأكثر توزيع االستبيان وجمعها في إلى

 .وساطة مالية لتوزيع االستبيان على المستثمرينات عدم استجابة شرك -4

 

 :مصطلحات البحث: سابعاً

 :  السعر المناسب-1

 .هو السعر الذي يعتبره المستثمر مقبوالً لالستثمار في االوراق المالية

 :  أسعار التوازن-2

 .بها مخاطرة الخاصةهي األسعار التي تجعل عائد هذه األسهم يتناسب مع درجة ال

 :  كفاءة السوق المالي-3

هي قدرة السوق في تقديم المعلومات التي تستجيب لها االوراق المالية وبسرعة بحيـث تكـون                

أسعار األوراق المالية بشكلها العام عاكسة لكافة المعلومات التي توفرها السـوق بسـعر يكـون       

 .فقةقريباً من سعر االوراق المالية التي أبرمت أخر ص
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 :الدراسات السابقة: اًسابع

 : الدراسات باللغة العربية-1

 : )1985(دراسة أبي جبارة  -أ

 العامة والنوعية وركز األهداف القوائم المالية المحاسبية وتتمثل في أهدافتناولت الدراسة 

ل المالءمة ومدى الفهم والعالقة بينهما وعالقة ك: البحث بصفة خاصة على هدفين نوعيين هما

 .منهما باتخاذ قرار الستثمار

 :إلىوتوصلت الدراسة 

 القوائم المالية وبين فهمها من قبل المستخدم لتلك إيضاحات وجود عالقة هامة بين مالءمة -

 .وإيضاحاتهاالقوائم 

 على قرار اإليضاحات القوائم المالية وبين أثر هذه إيضاحات وجود عالقة هامة بين مالءمة -

 . سلبياأم ايجابيا راألثان هذا االستثمار سواء ك

 على قرار اإليضاحات القوائم المالية وبين اثر هذه إيضاحات وجود عالقة هامة بين مدى فهم -

 . سلبياأم ايجابيا األثراالستثمار سواء كان هذا 

  

 :)1988( دراسة مطر -ب

الصادرة عن الشركات  النسبية للبيانات المالية المدققة األهمية إلى التعرف إلىهدفت الدراسة 

المساهمة بدولة الكويت كمصدر للمعلومات المناسبة التخاذ القرارات وذلك من وجهة نظر 

 .المستثمرين والمقرضين
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محللو : هي مفردة موزعة على ثالث فئات رئيسية 300وقد تكونت عينة الدراسة من 

 ).حساباتمديرون ماليون ومراقبون (االستثمار، ومحللو االئتمان، والمهنيون 

 :إلىوقد توصلت الدراسة 

 البيانات المالية المدققة كمصدر للمعلومات اهتماما متفاوتا من قبل فئتي المستثمرين و تالقي -

 .المقرضين

تتأثر درجة الثقة التي يوليها مستخدمو البيانات المالية المدققة لهذه البيانات بمجموعة من  -

 ونوع الرأي الذي يبديه المراقب ثم تاريخ صدور سمعة مراقب الحسابات: وأهمهاالعوامل 

 .تقريره عنها

اتفقت فئتا المستثمرين والمقرضين على مبدأ درجة مصداقية البيانات المالية كلما ارتقى  -

 .مستوى المراجعة الذي تخضع له هذه البيانات

القوائم المالية  لكل قائمة من اإلعالميةتتفاوت نظرة كال من المستثمرين والمقرضين للقيمة  -

 .المنشورة وتقرير مراقب الحسابات الصادرة عنها

  

  :)1990( وغرايبة يالجيوس دراسة -ج

تناولت هذه الدراسة مشكلة مدى مالئمة معلومات التقارير المالية للشركات العامة الصناعية 

 .األردنية للقرارات االستثمارية

ت التقارير المالية للشركات العامة الصناعية وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مالئمة معلوما

 .األردنية للقرارات االستثمارية
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 باستخدام استبانه تضمنت العامة األردنيةوقد تم تطبيق هذه الدراسة على الشركات الصناعية 

مجموعة أسئلة تتعلق بمدى اعتماد المستثمر المؤسسي على هذه التقارير عند اتخاذ قرار 

 .االستثمار

 :وقد توصلت الدراسة إلى

تدنى كمية المعلومات التي تنشرها الشركات الصناعية األردنية في تقاريرها السنوية على الرغم 

 نشرها دون تحمل كلف إضافية لهذه الشركات، المستخدم يمكنمن أن معلومات مقياس اإلفصاح 

  .مات ونشرهاويرجع السبب إلى قصور المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد المعلو

 

 : )1991(عيسي  دراسة ال-د

أهمية المعلومات المحاسبية ومدى توافرها في التقارير المالية المنشورة  الدراسة تناولت هذه

 .للشركات المساهمة في األردن للمستثمرين في سوق عمان المالي

علومات التي وقد هدفت إلى بيان أهمية القوائم المالية للمستثمرين من جهة ومدى كفاية الم

 .ثانيةتتضمنها هذه القوائم من جهة 

 باستخدام وتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من المكاتب والوسطاء في سوق عمان المالي،

 أهمية المعلومات المحاسبية ومدى توافرها في التقارير استبانه تضمنت مجموعة أسئلة تتعلق

 .المالية المنشورة للشركات
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 :لى اآلتيوقد توصلت الدراسة إ

 مقراراتهكان هناك اتفاق إلى درجة عالية من المشاركين على استخدام التقارير في اتخاذ  -

 .وعلى أهمية هذه التقارير

إن غالبية المشاركين متفقون على عدم كفاية المعلومات التي تحتويها التقارير المحاسبية على  -

  .تلبية حاجاتهم

 

 : )1994 (جاسم دراسة -ه

ذه الدراسة مشكلة مدى فهم وأهمية المعلومات المحاسبية ومدى استخدامها من قبل تناولت ه

 .المستثمرين في سوق بغداد لألوراق المالية

وقد هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أهمية المعلومات المحاسبية وتحديد استخدامهم لهذه 

 .المعلومات واألثر الجماعي لقراراتهم على أسعار أسهم الشركات

د تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من المستثمرين في سوق بغداد لألوراق المالية ومكاتب وق

 .الوساطة في العراق باستخدام استبانه عدة الختبار مدى الفهم واإلدراك للمعلومات المحاسبية

 :وقد توصلت الدراسة إلى اآلتي

 . ت متاحة في سوق بغداد ما يحيط بهم من معلوماإدراك أن المستثمرين لديهم قدرة على -

أن هناك تبايناً في مستوى فهم المعلومات المحاسبية حيث يكون الفهم أعلى مع الفئات العمرية  -

 .األكبر

 .ملقرار ته المالية بالنسبة التقرير ألهمية األفراد إدراك -

 وكذلك 50-35أن مستوى استخدام المعلومات المحاسبية عاٍل للفئة التي تتراوح أعمارها بين  -

  .ذوى الخبرة العالية وأصحاب المحافظ الكبيرة
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 على فهم وتشغيل هذه األفراد عن المعلومات المحاسبية بحيث توازن قدرة اإلفصاح زيادة -

 .المعلومات

 

 :)1998( دراسة مصيص -و

ها هدفت الدراسة إلى تحديد موقع التقارير المالية بين مصادر المعلومات المختلفة التي يعتمد علي

المستثمر في اتخاذ قراره وتطوير مقياس إفصاح يتضمن المعلومات الواردة في التقارير السنوية 

وأهميتها من وجهة نظر المستثمر، وقياس مدى مالءمة التقارير ألغراض االستثمار أي مدى ما 

 .تفصح عنه اإلدارة في التقارير

 :إلىوقد توصلت الدراسة 

ة المعلومات للمستثمر ويليها التعاميم التي تنشرها الشركات من تتصدر التقارير السنوية قائم -

 .خالل سوق عمان المالي

 أوال ثم لمدقق لإلدارة على معلومات التقارير يكون األكبريعتقد المستثمرون أن التأثير  -

 .الحسابات

من المعلومات المطلوبة % 79 -%59 التقارير توفر لهم أنمن المستثمرين  % 55اعتقد  -

 .من المعلومات الالزمة % 100 -80 التقارير توفر من أنمنهم % 25للقرار بينما اعتقد 

من الشركات على  % 95مالءمة تقارير الشركات الصناعة لقرار االستثمار، ولقد حصلت  -

وهي نسب  % 70 فوق إفصاحمن الشركات على نسب  % 25و  % 50 فوق إفصاحنسب 

 عنها ال تشكل عائقا أمام اإلفصاحأن المعلومات التي قيس  ما الحظت إذا غير كافية إفصاح

، ويمكن القول أن التقارير السنوية بطبيعتها اإلفصاح بسبب تنافسي أو مالي يبرر عدم اإلدارة
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 بسبب اإلفصاحالحالية ال توفر احتياجات المستثمر المؤسسي من المعلومات ويمكن تفسير تدني 

  .قصور المتطلبات القانونية

 

 :)1999( وهاتف يالزبيد دراسة -ز

تناولت هذه الدراسة مشكلة مدى فهم واستخدام المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير 

المالية عند اتخاذ قرارات المستثمرين األفراد في بيع وشراء أسهم الشركات المسجلة في سوق 

 .بغداد االستثماري

م واستخدام المعلومات المحاسبية التي تتضمنها وقد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فه

التقارير المالية عند اتخاذ قرارات المستثمرين األفراد في بيع وشراء أسهم الشركات المسجلة في 

 .سوق بغداد االستثماري

 مستثمرا فرديا باستخدام استبانه تم 46وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من عينة شملت 

 .رضإعدادها لهذا الغ

 :وقد توصلت الدراسة إلى اآلتي

أن المستثمرين التي شملتهم العينة يفهمون المعلومات المحاسبية وهى كافية لهم ويدركون  -

 .أهميتها

 .أن مصادر المعلومات المالية األخرى غير المالية تؤثر على قراراتهم بشكل كبير -

  .ولكن بشكل قليلأن المستثمرين األفراد يستخدمون المعلومات المحاسبية  -
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 :)2003( دراسة الهبيل -ح

 األوراق الصادرة عن هيئة اإلفصاح التعرف على مالءمة وكفاية تعليمات إلىهدفت الدراسة 

 األردنية المالية وبيان مدى التزام الشركات األوراق لقرارات المستثمرين في األردنيةالمالية 

مات على جودة المعلومات المحاسبية، وكذلك  والتعرف على اثر تلك التعلياإلفصاحبتعليمات 

التعرف على معوقات استخدام المعلومات المحاسبية والتقارير المالية من قبل المستثمرين 

 .وشركات الخدمات المالية لالستثمار

 :إلىوتوصلت الدراسة 

المدرجة في باإلطالع الدائم على القوائم المالية المنشورة للشركات المساهمة  اهتمام المستثمر -

 .بورصة عمان المراد االستثمار فيها

 وهامة جدا في اتخاذ هامةارتفاع نسبة المستثمرين الذين يعتبرون المعلومات المحاسبية  -

 . في بورصة عماناألسهمقرارات االستثمار في 

صعوبة استخدام القوائم المالية تنحصر في تأخر صدورها من قبل الشركات المساهمة وفي  -

 . فهم البيانات والمعلومات الواردة فيهاصعوبة

 والخسائر، األرباحالمركز المالي، قائمة الدخل، حسابات توزيع : مصادر المعلومات هي -

 الحسابات وخطاب مجلس عمراج، تقرير واإليضاحاتوقائمة التدفق النقدي، والمالحظات 

  .اإلدارة
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 :)2005(رواد  دراسة -ط

ر مدى منفعة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات االستثمارية  اختباإلىيهدف هذا البحث 

 اختبار مدى االتساق والتجانس في إلى باإلضافةبالشركات المدرجة في سوق عمان المالي هذا 

 العوامل المؤثرة في أهم عنها من قبل هذه الشركات وتحديد اإلفصاحالتقارير المحاسبية التي تم 

 . الماليةاألوراق يفاالستثمار اتخاذ قرارات 

 :إلىوقد توصلت الدراسة 

تؤثر المعلومات المنشورة داخل التقارير المدرجة من الشركات في داخل سوق عمان المالي  -

 على االستثمار أو العدول باإلقبالبشكل واضح على قرارات المستثمرين بالسوق سواء كان ذلك 

 .عنه

رة ال تعتبر كافية بالنسبة للمستثمرين داخل السوق  المعلومات المالية والمحاسبية المنشوإن -

 . التوجه الشخصي وليس العقالنيإلى األحيانوبالتالي فان قرارهم االستثماري يخضع في بعض 

 . الشركات المدرجة في سوق عمان الماليألسهمأن هناك عوامل مؤثرة في القيمة السوقية  -
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 : الدراسات باللغة األجنبية-2

 ):Tinic ،)1990 دراسة -أ

 المحاسبية وتأثرهم في األرقاموقد هدفت الدراسة للتعرف على مدى اعتماد المستثمرين على 

 المستثمر الختالف السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة إدراك وبالتالي مدى مقراراتهاتخاذ 

، وقد أجريت هذه  أو المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون في قراراتهماألرقام تلك إعدادفي 

 .الدراسة على مجموعة من المستثمرين

 :وقد توصلت الدراسة إلى

 أن المستثمرين يهتمون للتغيرات والطرق المحاسبية التي تحدثها الشركات المصدرة -

 أن تكلفة الوقت والمال لدراسة هذه التغيرات وأثرها تكون مرتفعة مما ىللمعلومات المحاسبية إل

 . القيام بتلك الدراساتيجعلهم يتغاضون عن

 أن بعض المستثمرين يرجع هذه التغيرات أو االختالفات التي تحدث لألرقام والمعلومات -

 األرقام تلك إعداد اختالف السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في إلىالمحاسبية 

 .والمعلومات

 الواضح مرين وبالتالي األثرتوجهات المستث هنالك أثر كبير لألرقام المحاسبية المتوافرة على -

 .على قراراتهم وبالتالي األثر على أسعار األسهم أو األوراق المالية

 المحاسبية الواردة في التقرير المالي تعتبر من أهم مصادر المعلومات المتوفرة األرقام إن -

 .للمستثمرين خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المنخفض
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 )Kwaku  ،)1995 دراسة -ب

تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت التقارير الفترية للمستثمرين تحتوي على معلومات تؤثر على 

أسعار األسهم، فالدراسة تفترض أن الهدف الرئيسي للتقارير المالية مساعدة المستثمرين في 

  شركة من الشركات100اتخاذ القرارات االستثمارية، وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة من 

 .الصناعية والتجارية المسجلة في بورصة لندن لألوراق المالية

 :إلىوقد توصلت الدراسة 

تويها من معلومات محاسبية تؤثر على أسعار األوراق تقارير المالية الفترية وما تح أن ال-

 التقارير، مما يساهم في مساعدة المستثمرين عند اتخاذ القرارات إصدارالمالية في يوم 

 .يةاالستثمار

 

 )Wright, Ken ،)1996  دراسة-ج

تتناول هذه الدراسة دور وأهمية المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات في االوراق المالية، 

بهدف زيادة الوعي بسلوك المستثمرين وذلك بالتطبيق على أسواق رأس المال في المملكة 

رسلت لمجموعة من المدراء المتحدة، وقد اعتمدت الدراسة على قوائم االستقصاء التي أ

 .التنفيذيين لتقييم المعلومات المحاسبية

 :إلىوقد توصلت الدراسة 

 أن المعلومات المحاسبية ذات أهمية عند التقييم والمفاضلة بين األنواع المختلفة من أسهم -

، وذلك لمساعدة المستثمر عند اتخاذ القرارات )األوراق المالية(الوحدات االقتصادية 

   .ثماريةاالست
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 :على الدراسات السابقة تعليقال: ثامناً

 :باستعراض ما سبق من الدراسات يتبين ما يلي

على أن المستثمرين يدركون المعلومات المحاسبية، وأنها تؤثر على  أكدت الدراسات السابقة -أ

 .قرار االستثمار

ستثمرين يستخدمون أن الم) 1999(عدا دراسة الزبيدي وهاتف   اتفقت الدراسات السابقة-ب

 .المعلومات المحاسبية بشكل كبير

 غير المالية تؤثر على األخرىعلى أن المصادر ) 1999(دراسة الزبيدي وهاتف أكدت  -ج

 . قرار االستثمار

 .الوصفياسلوب التحليل ) 2005(عدا دراسة رواد   استخدمت الدراسات السابقة-د

كفاية  عدم على) 1999 (راسة الزبيديود) 1990 ( وغرايبةالجيوسىدراسة أكدت  -هـ

  . في التقارير الماليةالمعلومات المحاسبية
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 :البحثنموذج : تاسعاً

الذي يوضح العالقة بين المتغيرالبحث يمكن وضع نموذج البحث على مشكلة وفرضيات بناء  

 .)1( كما في شكل ةالمستقلات التابع والمتغير

 

 )1(شكل 

 البحثنموذج 

  المستقلة                                       المتغير التابعاتير      المتغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 لباحث اإعداد: المصدر        
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 :مقدمه

 في سـوق األوراق      المعلومات المحاسبية وأهميتها في ترشيد قرار االستثمار       يتناول هذا الفصل  

ـ  المحاسبة كنظام للمعلومات   على   األول حيث تم التعرف في المبحث       المالية مات المحاسـبة    وس

ومفهوم البيانـات والمعلومـات المحاسـبية وأسـاليب تشـغيل المعلومـات             كنظام للمعلومات   

 .ومستخدموها على توفيرها  والقيودوخصائصها

وتناول المبحث الثاني أهداف القرار االستثماري وأنواع ومصادر المعلومات المحاسبية الالزمـة           

ت المحاسبية في القـرار وأخيـرا أثـر عـدم تماثـل             التخاذ القرار االستثماري ودور المعلوما    

 :، وبناء عليه تم تقسيم الفصل كاآلتياألوراق الماليةالمعلومات المحاسبية على سوق 

 ماهية المعلومات المحاسبية               : المبحث األول

 الحاجة إلى المحاسبة كأداة لتوفير المعلومات

 ةمفهوم البيانات و المعلومات المحاسبي

 المعلومات المحاسبية خصائص

 مستخدمو المعلومات المحاسبية

 فـي سـوق األوراق      أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االسـتثمار       : المبحث الثاني 

 .المالية

 أهداف القرار االستثماري

 أنواع المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرار االستثماري

 لمحاسبية الالزمة التخاذ القرارمصادر الحصول على المعلومات ا

 قرار االستثمار ترشيد دور المعلومات المحاسبية في

 .األوراق الماليةعلى سوق  المحاسبية اثر عدم تماثل المعلومات
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 المعلومات المحاسبيةماهية : المبحث األول

 :المحاسبة كنظام للمعلومات: أوالً

 :حاجة إلى المحاسبة كأداة لتوفير المعلومات ال-1

فهي تعتبر واحدا من العلوم االجتماعية يهتم بتقـديم          المحاسبة من فروع المعرفة الهامة للمجتمع     

الالزمة التخـاذ قـرارات    المحاسبية بالمعلومات ذات العالقة   األطراف الخدمية وتزويد    األنشطة

 .ستثماراال

 العوامـل تتـأثر ب  فهـي   بالعوامل البيئية المحيطـة بهـا        وتؤثر   وكعلم اجتماعي تتأثر المحاسبة   

 تؤثر في تلك البيئة وذلك من خالل دورهـا الفعـال  كذلك  و االجتماعية السياسية و واالقتصادية و 

 في اتخـاذ القـرارات االقتصـادية    بالمعلومات المحاسبية التي تساعدهم واألفرادبتزويد الهيئات  

 تشـكيل البيئـة     إعادة ادواألفر الهيئات   هؤالء وبالتالي يستطيع    واإلداريةواالجتماعية والسياسية   

 .)14، ص1998الخطيب،  (المحيطة

والذي كـان    تطورت المحاسبة نتيجة للتطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي للمجتمعات       ولقد  

 أن وصلت إلى شـركات      إلى أحد مظاهره تطور المنشآت االقتصادية من منشآت فردية صغيرة        

 مما أدى إلـى زيـادة وتنـوع         ية عن اإلدارة  من انفصال الملك  ات وما أعقب ذلك     متعددة الجنسي 

 .)36، ص2003جعفر،  (  التخاذ القراراتلى المعلومات المحاسبية إحتياجاتاال
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 إلـى  ظهور الحاجـة  إلى أدتلقد أظهرت الدراسات المحاسبية وجود عدد من الظروف البيئية        و

وحدة في لحظة معينة، ولعـل   تستطيع توفير المعلومات المالية عن القيمة االقتصادية لثروة ال   أداة

 :)13، ص 2001بدوي وهالل، ( من هذه الظروف البيئية

جعل من الضروري البحـث عـن     بسبب ندرة الموارد االقتصادية  : ندرة الموارد االقتصادية   -أ

تلك الموارد وتحديد مدى كفاءة استخدامها في األنشطة المختلفـة، ولقـد            على وتحافظ   أداة تعمل 

داة لتحديد نتيجة النشاط، واستخدام هذه النتيجة كمؤشـر علـى نجـاح إدارة      ظهرت المحاسبة كأ  

 .تاحة لديهامالوحدة االقتصادية في استغالل الموارد ال

 : للملكيـة  األخالقية تزايد المسئولية االجتماعية للمشروعات االقتصادية وانتشار المفاهيم         -ب

فلقـد  اً وموضـوعي اً دقيقاً تحديد روعالمش وخارج  المصالح المختلفة داخلأصحابحقوق  لتحديد  

قبولة قبوال عاما   ملمعايير والمبادئ ال  لوفقا   حقوقتلك ال  لتحديد   كأداة المحاسبة   إلىظهرت الحاجة   

التحديد الواضح   هذا   بصورة تضمن  وتطبيقها   على تطويرها  والتي تعمل الهيئات العلمية والمهنية    

 . المختلفةلح المصاأصحاب والدقيق والبعيد عن التحيز لحقوق

 إلى ونحيث يعهد المستثمر    نظرا النتشار هذه الظاهرة    :واإلدارة ظاهرة الفصل بين الملكية      -ج

وارد المتاحة  مفي استغالل ال   كفاءةراء بتشغيل أموالهم بافتراض أن المدراء ذو        دممجموعة من ال  

 .عرض وتفسير نتائج استغالل تلك الموارد في المدراء وكذلك صدق وأمانة

مادية تحتم عليها اتخاذ القرارات      تعامالتبترتبط   اإلطراف المتفق عليه أن هناك العديد من        منو

 البنـوك، و تتمثل فـي المسـتثمرين المحتملـين،         اإلطرافولعل أهم هذه    ،  بشأن هذه التعامالت  

 . وغيرهملمالكاو

ت المتاحـة  يعلم جيدا بان أساس اتخاذ القرار السليم هو المعلومـا          اإلطرافوكل طرف من هذه     

بشأن منح تسهيالت ائتمانيـة أو قـرض         قرار البنك    بشأن الوحدة االقتصادية، فعلى سبيل المثال     
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قيـت التـدفقات    توو عن المركز المالي    هذا القرار هو المعلومات    أساسللوحدة االقتصادية فان    

ار االئتمـان   تخاذ قر  من المستحيل ا   هذه المعلومات سنجد   وبدون توافر  للوحدة االقتصادية  النقدية

   .خطئقرار بدون توافر المعلومات المناسبة بالتأكيد سيكون قرار ل اتخاذ البنك لإنأو بمعنى أخر 

 إذادراسة للجدوى توضح مـا       القرار   أساس فان   مشروع معين  بالتوسع في    دارةاإل وكذلك قرار 

 معلومات عـن  إلدارةلما لم تتوفر  اتخاذ القرار المناسب   كان هذا التوسع مربحا أم ال، وال يمكن       

معلومات عن النفقات المحتملـة وكـل ذلـك          الجديد وكذلك    الطلب السوقي المحتمل على المنتج    

 .)13، ص1998الخطيب،  ( المعلومات المحاسبيةإلىتاج حي

 معلومات  إلىفي الوحدة االقتصادية يحتاج     ثمار  الست ل المستثمر المحتمل  قرار   وبنفس المنطق فان  

 تلك  وبدون توافر  للوحدة   لنقدية ا تدفقاتاللمالي وتوقيت    ا مركز ال مر المحتمل عن  دقيقة لهذا المستث  

 لها   التي اإلطراف بالنسبة لباقي    األمر، وهكذا   ئاخطاً  قرار سيكون   قرار المستثمر  فان   لمعلوماتا

 .الوحدة االقتصاديةارتباط ب

 الهامـة  األمورية تعتبر من تدفقات النقد الو وبذلك فان عملية توفير المعلومات عن المركز المالي       

ـ سيلة لتوفير مثل هذه المعلومات التي        و إيجاد القرارات، وكان البد من   تخاذ  ال  ال يمكـن    دونهاب

 .)13 ص، 2001بدوي وهالل،  (قتصادية صحيحةاالقرارات الاتخاذ 

ن  المشروع والعاملين به، م    أداء قياس   إلى المحاسبة كأداة تعمل     إلىونتيجة لذلك ظهرت الحاجة     

 ذات اإلطـراف  إلـى  نتيجة هذا القيـاس  إيصالثم القياس  خالل تحديد نتيجة النشاط خالل فترة       

 ).14، ص 1996الصبان،  (  االقتصاديةمقراراتهالعالقة بالمشروع لمساعدتهم في اتخاذ 
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 :سمات المحاسبة كنظام للمعلومات -2 

 :للمعلومات وهي كالتاليففي ضوء ما سبق يمكن التأكيد على عدة سمات للمحاسبة كنظام 

الشـريف،   ( تحديد االحداث والعمليات التي تحدث بالمنشأة وقياسها بوحدة النقود المتعامل بها           -أ

 . )8، ص 1989

 معلومات محاسـبية    إنتاج ثم    االقتصادية باألحداثالبيانات الخاصة   تجميع وتسجيل وتشغيل     -ب

 .)13، ص 2004/2003علي،  (وحدةدئ محاسبية ممن خالل قوائم مالية حسب معايير ومبا

 مستخدمي هذه المعلومـات لمسـاعدتهم فـي    إلى تحليل وتفسير وتوصيل المعلومات المالية       -ج

 .)8، ص 1989الشريف،  (مقراراتهاتخاذ 

ـ ااقتصادي امردودله   ألصحاب العالقة    وإيصالها معلومات المحاسبة  ال إنتاج -د ا  حيث يعتمد عليه

  .لقرارات االقتصاديةفي اتخاذ ا العالقة أصحاب

 االتصال حيث المحاسب مرسل والقـوائم       أركانتستوفي   المحاسبة المالية بهذه السمات      إن -هـ

علـي،   (مسـتقبل الرسـالة    العالقة   وأصحاب االتصال والمعلومات المحاسبية رسالة      أداةالمالية  

 . )13، ص 2004/2003

 :يوضح المحاسبة كنظام للمعلومات) 2(والشكل رقم 
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 )2(ل رقم شك

 المحاسبة كنظام للمعلومات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14، ص 1998الخطيب، : المصدر
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 : البيانات و المعلومات المحاسبيةمفهوم: نياًثا

 : تعريف البيانات والمعلومات المحاسبية-1

 لمصطلح واحد على الـرغم مـن وجـدود          كمرادفينعادة ما يتم استخدام البيانات والمعلومات       

 : ويجب التمييز بين المصطلحين على النحو التاليبينهميد االختالف الشد

 : البيانات -أ

 ذات دالالت معينة غير مبوبة ال يسـتفيد منهـا           واألرقامهي مجموعة من الحقائق والرموز      " -

 المعلومات وقد تأخذ شكل أرقام أو حقائق تاريخية         إنتاج بعد معالجتها بغرض     إال تالقرارامتخذ  

  ).10، ص 1993عبد الرزاق،  (" المنشأةعن أنشطة وفعاليات

 وأرقـام  وأحداثجميع البدائل التي تعبر عن الواقع من حقائق  هي  البياناتإنوعليه يمكن القول  

 موضوعية بطبيعتها تعبر عن حقيقة وقـوع    بأنهاخام ليست ذات معنى أو داللة في ذاتها وتتميز          

 خـارج  األخرى األطرافجة لتعامل النظام مع  معينة غير مرتبة داخل النظام أو نتي      مالية أحداث

 منـتج   إلـى لكي تتحول   ) تشغيل( تصنيع   إلىوتحتاج   وهي غير معدة لالستخدام،      )البيئة(النظام  

 ى حاجة قائمة لمتخذي القرارات وهذا المنـتج يسـم   إلشباعنهائي له استخدام وذات معنى ومفيد       

 .المعلومات

 :المعلومات -ب

 ولها معنى لمستلمها أو مستخدمها ولها قيم حقيقـة أو متوقعـة فـي               هي بيانات تم تجهيزها   " -

 ما نعرفه عن حدث أو مكان       إلىالعملية الجارية أو المستقبلة التخاذ القرارات، ويجب أن تضيف          

  .)41، ص 1992الفيومي،  (" ال يعرفه أو ال يمكن التنبؤ بهائيشوان توضح لمستلمها 
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عبارة عن قيم حقيقية أو متوقعـة فـي العمليـة الجاريـة أو               إن المعلومات يه يمكن القول    وعل

) تشـغيلها وتجهيزهـا  (المستقبلية التخاذ القرارات وأي مجموعة بيانات تم ترتيبها بشكل معـين     

ـ                 رمعدة لالستخدام بواسطة شخص معين في غرض معين وفي وقت محـدد وهـي تعتبـر غي

ومن مهامها أن تزيـد مـن   ، تج نهائيموضوعية بطبيعتها الرتباط بذلك الشخص وهي بمثابة من      

 . ال يعرفه وال يمكن التنبؤ بهمستخدم لها وأن توضح لمستخدمها شيئامعرفة الشخص ال

 ألحـد مع مالحظة أن كل البيانات حقائق ولكن ليس كل المعلومات حقائق، وما يعتبر معلومات               

 . قد يكون بيانات لفرد آخراألفراد

 

 )1(جدول رقم 

 بين البيانات والمعلومات المحاسبية أوجه االختالفات 

 المعلومات المحاسبية البيانات أوجه االختالف الرقم
 حقائق وأرقام نهائية حقائق وأرقام خام أولية

 طبيعتها 1 مرتبة بشكل معين أحداث مالية غير مرتبة
  بالفرد المعينغير موضوعية بطبيعتها الرتباطها جرد تعبير عن الواقعم ألنهاموضوعية بطبيعتها 

 معدة لالستخدام غير معدة لالستخدام ستخداماال 2

  شئبتزيد معرفة الشخص  ئيبشال تزيد معرفة الشخص  المعرفة 3

 وال يمكن التنبؤ بهأ ال يعرفه شيئتوضح لمستلمها   شيئاال توضح لمستلمها  الوضوح 4

 يجب أن تكون مرتبطة بمشكلة أو حدث معينال يمكن أن تكون كافة البيانات مرتبطة في وقت  االرتباط 5

 ليس كل المعلومات حقائق كل البيانات حقائق  عامة 6

 

 .مراجع مختلفة بالرجوع إلى الباحث أعداد: المصدر
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 : للتنبؤ بالمستقبلتشغيل المعلوماتطرق  -2

لمعلومات يهـدفون    المستخدمين ل  أن إلى في نشراته     للمحاسبيين القانونيين  األمريكيعهد  المأشار  

، عيسـى  ( نظرة مستقبلية عن نشاط الوحدة وهم يقومون بذلك عن طريق اآلتي          إلى الوصول   إلى

 :)28، ص 2004

 دراسة المعلومات عن الماضي والحاضر ويمكن التنبؤ للمستقبل بدراسة المعلومات التاريخية            -أ

 .دةه الوحجوالحالية والتي تساعد في تحديد الفرص والمخاطر التي توا

، األداء البحث عن مؤشرات رئيسية ضمن البيانات التاريخية مثل االتجاه العـام، مقـاييس               -ب

و أمقاييس االرتباط والبحث في البيانات التاريخية لبيـان اآلثـار االقتصـادية أو التكنولوجيـة                

 يمكن  سلوببأ البيانات   إعداد يتم   أنوالمهم   تستمر ويعتبر من المفيد      أنالسياسية التي من المتوقع     

 :  مساعدين لذلك هماأسلوبينمن تحديد االتجاهات وهناك 

 ثابت مع مرور الزمن بحيث أن أي تغيرات تحدث تكـون نتيجـة              بأسلوب البيانات   إعداديتم   -

 . البياناتإعدادلألحداث واألنشطة وليس نتيجة اسلوب 

 . المتكررةاألنشطةن  عير العادية غاألنشطةأن يتم فصل اثر  -

ـ بحث عن بيانات ذات منظور مستقبلي والتي تساعد على التنبؤ مثل خ      ال -ج ، تقيـيم  اإلدارةط ط

 .الفرص والمخاطر والبيانات التنبؤية
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 :المعلومات المحاسبية خصائص: ثالثاً

 وهو يتناول الخصـائص النوعيـة       2 رقم   بإصدارقام مجلس معايير المحاسبة بالواليات المتحدة       

 خصائص القوائم   إلى 1حاسبية مفيدة وكذلك تطرق المعيار الدولي رقم        التي تجعل المعلومات الم   

حمـاد،   (المالية وما هي الخصائص التي تجعل المعلومات الظاهرة في القـوائم الماليـة مفيـدة             

اسـبية كمـا وردت فـي      خصائص المعلومـات المح   ) 3(ويوضح شكل رقم     ،)78، ص   2004

 . 2 رقم اإلصدار

 )3( شكل رقم

  ات المحاسبيةلومعخصائص الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FASP,1980. P 20: المصدر
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 خصائص المعلومات المحاسبية قد رتبت هرميا، ففي أعلى الشـكل           أن السابق   يتضح من الشكل  

يظهر مستخدمو المعلومات وصفاتهم مثال القدرة على الفهم وسيتم التعـرف علـى مسـتخدمي               

مات وهي القابلية للفهم ألن المعلومـات لـن   المعلومات فيما بعد، ومن ثم الصفة األساسية للمعلو     

، وتعتمـد  )174، ص 1999رمـو،  (تكون ذات فائدة التخاذ القرار ما لم تكن مفهومه كما أشار    

هذه الصفة على صفات مستخدمي المعلومـات أي أنهـا مشـتركة بـين صـفات المعلومـات                  

 .ومستخدميها

المعلومـات أي أن  ) منفعـة ( وهي فائـدة  وتظهر بعد القابلية للفهم الخاصية األساسية للمعلومات  

تتعارض فـي بعـض     حاجات مستخدميها وقد     إشباعالمعلومات يجب أن تكون نافعة تعمل على        

ال تكون كذلك لطرف آخر، كما إن المعلومات التي قد تكـون            وتكون نافعة لطرف    فقد  األحيان،  

ومات التي تعطي اإلجابـة   نافعة في وقت معين قد ال تكون كذلك في وقت أخر، ولذلك فان المعل             

الكافية والجوهرية لكافة أو معظم التساؤالت التي تثار في أذهان مستخدميها هي المعلومات التي              

  .)29، ص 1998لوندي،  (يمكن أن توصف بحق إنها معلومات نافعة

 األهـداف  للمعلومات المحاسبية حتى تحقق      األساسيةوبالتالي فان فائدة المعلومات تعد الخاصية       

 تتـوفر   أنالمرجوة منها في ترشيد القرارات االقتصادية وحتى تكون هذه المعلومات مفيدة يجب             

القابليـة  : وخاصيتان ثانويتان هما  ،   االعتماد عليها  وإمكانيةالمالءمة  : لها خاصيتان رئيسيتان هما   

  .)174، ص 1999رمو،  ()الثبات(، واالتساق للمقارنة
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 :ات المحاسبية للمعلومساسيةاألخصائص ال -1

  :المالءمة -أ

 للمعلومـات ى التأثير على القرار الذي سيتخذ ولكي تكـون   وتعني قدرة المعلومات المحاسبية عل    

 :)89، ص 2001المجمع العربي،  ( بها الخواص الفرعية التاليةقدرة على ذلك يجب أن يتوفر 

وللوصول  العالقة   ألصحابويقصد به توفر المعلومات في توقيت مناسب        : المالءمة بالتوقيت  -

 التقارير  بإصدار من المؤسسات العلمية والمهنية المحاسبية للدول        كانت الدعوة   هذه الخاصية  إلى

 التقـارير الماليـة   بإصداركذلك  شهور، و3 ألالسنوية بعد انقضاء الفترة المالية وبما ال يتجاوز     

 .ملومات المحاسبية في توقيت مالئ توفير المعإمكانيةوالربع سنوية مما عزز   النصفالمرحلية

 مهما يسهم ويساعد متخذي القرار بتوقـع        أساساأي أن تكون هذه المعلومات      : المالءمة للتنبؤ  -

 .نتائج مستقبلية

معلومـات   أي أن تكون ال    ):التغذية العكسية ( التحقق من التوقعات     إلمكانيةمالءمة المعلومات    -

 تأكيـد أو    إمكانيـة ختبارات السابقة، مما يـوفر للمسـتخدم        درة على تقييم نتائج اال    اق المحاسبية

 .تصحيح توقعات سابقة

 

 :الثقة وإمكانية االعتماد عليها -ب

االعتمـاد عليهـا إلظهـار      ون  المسـتخدم  عندما يتمكن    تعتبر المعلومات المحاسبية موثوق بها    

 التي يثـق فيهـا      فالهدف هو تقديم المعلومات   ،  الظروف االقتصادية واألحداث الخاصة بالشركة    

 . )94، ص 2001الدهراوي،  (نوالمستخدم
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 :ةولتحقيق هذا الهدف فان المعلومات يجب أن تحتوي على الخواص الفرعية التالي

فتعني أن القوائم المالية يجب أن تكـون ذات أغـراض عامـة ولـيس            ): عدم التحيز ( الحياد   -

تخدمين وتظهر النشاط االقتصادي     احتياجات العديد من المس    إشباعألغراض خاصة وتعمل على     

 . )94، ص 2001الدهراوي،  ( في اتجاه معيناألفرادبدرجة صادقة بحيث ال تؤثر على سلوك 

قة التعبير بأمانـة     صاد لمعلومات المحاسبية اويقصد بذلك أن تكون      :صدق التعبير عن النشاط    -

  .عن الحدث أو الموضوع الذي يتم عرضه

 هذا المفهوم ضرورة التزام القائمين بعملية القيـاس المحاسـبي علـى             ويعني:  القابلية للتحقق  -

استخدام نفس الطرق واألساليب لقياس العائد أو األرباح الن اختالف الطرق في القياس سـيؤدي        

إلى نتائج مختلفة وبالتالي إلى معلومات محاسبية مختلفة ومن ثم اتخاذ قرارات خاطئة وهذا يقلل               

  .)94الصعيدي آخرون، ص  (لومات المحاسبيةثقة المستخدمين بالمع

 

 :الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية -2

 :القابلية للمقارنة -أ

 عنصرل مقارنة المعلومات المحاسبية لذات المنشأة وربما        نباالمكاتعني القابلية للمقارنة أن يكون      

 مقارنـة هـذه   إمكانية وكذلك ةأو أكثر من عناصر القوائم المالية عبر عدد من الفترات المحاسبي       

 . الصناعة من جهة أخرىنفسفي  مع منشأة مماثلة المعلومات

 االقتصـادي   واألداءللمنشأة   المعلومات هذه المقارنة للحكم على المركز المالي         مستخدمويعتمد  و

ة قرارات تقييم البدائل االسـتثماري     مثل   للمنشأة وهيكل تمويلها ومن ثم يمكن اتخاذ قرارات هامة        

 . )44، ص 2004/2003علي،  ( مثل الربحيةاألداءالمتاحة والممكنة وتحديد اتجاهات مؤشرات 
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 :ولكي تكون المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة فانه يجب أن تتوافر الشروط التالية

 ءواجتـرا  مجموعات متجانسـة     إلى تقسيم تلك المعلومات     إجراءبحيث يسهل     سهولة العرض  -

 .عليها والمقارنة يلعمليات التحل

 . )95الصعيدي آخرون، ص  (ألخرى الثبات في قياس وعرض المعلومات من فترة زمنية -

 

 :)الثبات(االتساق  -ب

ـ  وبالتـالي  أخـرى  إلى والقواعد المحاسبية من فترة     األساليبفي تطبيق    يقصد به الثبات    قتتحق

المتغيرات البيئية  سبية وقد تفرض بعض     فترات المحا  المقارنة بين نتائج الوحدة على مر ال       إمكانية

 والقواعد المحاسبية التي تستخدمها وفـي مثـل هـذه           األساليبالوحدة االقتصادية تغيير بعض     

 عن أي تغيير وبيان أثـره       اإلفصاحالحاالت ينص مجلس معايير المحاسبة المالية على ضرورة         

 . )33، ص 2004 أبو المكارم، (على الدخل في الفترة المحاسبية التي تم فيها
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 :المعلومات المحاسبية) توفير (إنتاج القيود على -3

هناك عدد من القيود التي يجب أخذها في االعتبار عند تـوفير معلومـات محاسـبية تتصـف                  

 : وهيبالخصائص النوعية التي تجعلها مفيدة لمتخذي القرارات

 :التكلفة والمنفعة -أ

 تخلو من التكلفة فانه يجـب علـى واضـعي المعـايير      ملية ال  ع  المعلومات المحاسبية  إعداد إن

 واإلفصـاح  المعلومات   إعداد كانت المنفعة المتوقعة من      إذاالمحاسبية أن يأخذوا في االعتبار ما       

 تزيد المنفعة المتوقعة من المعلومات عن تكلفتها حتى         أنيجب   و اإلعداد هذا   تزيد عن تكلفة  عنها  

 . المعلوماتإنتاجيتم 

وبالتالي فان المنفعة المترتبة عليها ليست دائما قابلة        لمعلومات المحاسبية سلعة عامة     نظرا الن ا  و

 المعلومات وتكلفـة المراجعـة   إنتاجتكلفتها تشتمل العديد من العناصر مثل تكلفة      وكذلك  للقياس،  

ن  بالنسبة للمنافسين ويجب أن يالحظ أنه على الرغم م         اإلفصاحوتكلفة    القضائية الدعاوىوتكلفة  

 صعوبة قياس هذه المنفعة كميا      أن إالأن المنفعة قد تتحقق لكل من منتج المعلومات ومستخدميها          

الصبان  (يجعل تحليل التكلفة والمنفعة من األمور التي تثير الكثير من الجدل في مجال المحاسبة             

 . )102، ص 1995وجمعة، 

 

 :األهمية النسبية -ب

عـايير  مجلـس م  وتتضح أهمية هذا المفهوم من عبارة         الهامة  النسبية أحد المفاهيم   األهميةتعتبر  

ومؤداها أنه ليس مطلوبا تطبيق قائمة المعايير على البنود غير الهامـة نسـبيا               المحاسبة المالية 

 كان من المحتمـل أن يكـون لـه تـأثير علـى قـرارات        إذاالبند يعتبر هاما نسبيا      إننظريا  و

 النسبية يتطلب استخدام التقرير الشخصي للمحاسب عند        ميةاألهلمفهوم  ولكن عمليا   المستخدمين،  
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 تحديد ما يعتبر هام نسبيا وما يعتبر غير هام نسبيا ويعتمد قرار المحاسب في هذا الصدد علـى                  

ا نسبيا،  غير هام  فانه   منخفضة كانت   إذا قيمته مرتفعة يعتبر هاما نسبيا بينما      كانت   فإذا قيمة البند 

، 1992نور وشـحاته،     (البد من أن تؤخذ في االعتبار معايير وصفية        حيث   ةالو صفي معايير  وال

  .)65ص 

 

 :التوقيت المناسب -ج

عرض القوائم المالية بعد انتهـاء السـنة    في الوقت المناسب، ورغم أن    المعلومات   يجب أن تقدم  

 إلـى استخدام هـذا العـرض للوصـول     إلىعرض قوائم مالية ربع سنوية يؤدي       المالية إال أن  

، نـور وشـحاته   ( في الوقـت المناسـب     المناسب   عات سريعة وبالتالي يستطيع اتخاذ القرار     توق

 . )65، ص 1992

 

 :)الحيطة والحذر(التحفظ  -د

يـتم عملـه   التحفظ هو رد فعل لعدم التأكد ولسنوات كثيرة كان المحاسبون متأثرين بـالتحفظ، و          

 لصـافى   أمـور  إلـى لنتائج تهـدف     كانت ا  إذالتقليل مخاطر عدم التأكد للمقرضين الخارجيين       

غالبـا مـا     فان التحفظ يضلل المستخدمين وهذه المعلومات المتحفظة          أو صافي الدخل   األصول

 . )59، ص 2004حماد،  ( المبالغة في السنوات التاليةإلىتؤدي 

 :التوازن بين الخصائص النوعية -هـ

ن الخصائص النوعية وبشـكل عـام   في الممارسة العملية غالبا ما تكون الموازنة أو المقايضة بي    

  القـوائم الماليـة  أهـداف فان الهدف هو تحقيق توازن مناسب بين الخصائص من اجل تحقيـق     

 . )6، ص 2001المجمع العربي، (
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 : من المعلومات المحاسبيةنياحتياجات المستفيد -4

الشيرازي، ( مهامل متعددة أه  اتتباين احتياجات المستفيدين للمعلومات المحاسبية وذلك تبعا لعو       
 :)15، ص 1990

 .طبيعة المستخدم -1

  .الهدف والغاية من استخدام المعلومات المحاسبية -2

 .نوع المعلومات المحاسبية المطلوبة ومستوى جودتها وكميتها -3

  .توقيت المعلومات المحاسبية -4

ومات المالئمة والتي    المعل بإنتاجعلى النظام المحاسبي ليقوم      وتؤثر هذه المعلومات بشكل مباشر    

 .تفي بمتطلبات الحتياجات المستفيدين منها رغم تباينها وتنوعها

 

 :مستخدمو المعلومات المحاسبية: رابعاً

طراف متعددة تحتاج إلى تلك المعلومات أإلى حاسبية بتوصيل المعلومات الم لمحاسبةتقوم ا

اتية لمستخدم معين يتعلق بأنواع ان تحديد االحتياجات المعلوم، ولغرض اتخاذ قرارات اقتصادية

القرارات التي يأخذها ذلك المستخدم لذلك فان اختالف أنواع قرارات المستخدمين أدى إلى تقسيم 

 ):26، ص 2004حنان وآخرون، ( هما المستخدمين إلى مجموعتين كبيرتين

 :المستخدمون الداخليون -1

، فالمديرون  المنشأةأنشطة إدارةبيتصل عملها طراف التي تتضمن هذه المجموعة كافة األ

  المسئولين، وينطبق ذلك علىأداءم  وتقيي المنشأةوإدارة للتخطيط والتنظيم يحتاجون المعلومات

، مدير التسويق، مشرفو اإلدارة مجلس أعضاءالمدير العام، : فئة المديرين بكافة مستوياتهم

 .، المدير المالي، موظفو المنشأةاإلنتاج
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 :الخارجيونالمستخدمون  -2

:  نوعينإلىسبية، ويمكن تقسيمهم  من المستخدمين الخارجيين للمعلومات المحاأنواعتوجد عدة 

 .فئات لها مصالح مالية مباشرة في المنشأة -أ

  .فئات لها مصالح مالية غير مباشرة -ب

 

 : المباشرة ماليةمصالحفئات لها  -أ

  :المستثمرون الحاليون -

وهم مالك المشروع في المشاريع الفردية وشركات التضامن وهم المساهمون في الشركات 

  اهتماما بالمشروع بحكم أنهم أصحاب راس المال ويهتم المالكاألطرافالمساهمة وهم أكثر 

ته وقدر المشروع  الصافية التي حققهااألرباح لهم توضح  والتياألعمالقائمة نتائج  جاتبمخر

في  المشروعتوضح أصول والتزامات لمالي والتي  المركز اقائمة، وبشكل دوريها لى توزيعع

 .)83، ص 2001المجمع العربي، ( لحظة معينة

 : المقرضون -

، باألجلوالذين قاموا بتوريد البضائع للمنشأة ) الموردون(وتشمل هذه الفئة الدائنون التجاريون 

معلومات التقارير والسسات وتهتم هذه الفئة ب أم مؤأفراداالمقرضون للمال سواء كانوا كذلك و

مركز المالي التي يمكن التعرف عليها من خالل قوائم الربحيتها وسيولة المنشأة و توضح التي

 .)83، ص 2001المجمع العربي، (  وقوائم الدخلوالتدفقات النقدية
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  :المستثمرون المرتقبون -

، أموالهمسبية التخاذ القرارات الالزمة باستثمار  المعلومات المحاإلىويحتاج هؤالء المستثمرون 

قدرة المنشأة على تحقيق   تبين لهم من هذه المعلوماتإذا وهم يتخذون القرارات وال يقدمون

الوضع المالي السليم للمنشأة والذي يكفل استمرارية المنشأة ، و بنسب عالية ودوريةاإلرباح

 .)83، ص 2001لعربي، المجمع ا( وعدم تعثرها في المستقبل القريب

 

  :)الموظفون(العاملون  -

يستخدمونها في التنبؤ بمستقبل المنشأة  علومات مبالقوائم المالية للمنشآت التيموظفون يهتم ال

 وفي األجور ةلى دفع زياد عالمنشأةدى مقدرة وم ملعبتقييم فرص ال ذلك يقومون ناء علىبو

 موظفينير معلومات محاسبية بصورة تفصيلية للبعض الدول فان عديدا من المنشآت تقوم بتوف

 . )29، ص 1992نور وشحاته، (

 

  :)العمالء(الزبائن  -

هم األفراد والشركات الذين يقومون بشراء خدمات أو منتجات الشركة أو كليهما وهؤالء الزبائن 

شركة وتأثير قد يكونون زبائن دائمين وقد ال يكونون كذلك، ويعد الزبائن الدائمون ذوي أهمية لل

على حياتها وغالبا ما يرتبطون مع الشركة بعقود طويلة األجل نسبيا بقصد شراء خدماتها أو 

منتجاتها، وهم ال يقومون بتوقيع العقود إال بعد دراسة الوضع المالي للشركة وهذه الدراسة تعتمد 

لمعلومات المحاسبية على المعلومات المحاسبية وكلما زادت أهمية الزبون كان بإمكانه أن يطلب ا

التي يراها ضرورية وكافية التخاذ قرار التعامل مع الشركة أو عدمه والتأكد من أن مموليها 

  .)156ص . 1995زيد، ( سيوفون بتعهداته من حيث الكمية أو النوعية أو موعد التسليم
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 :العمال) نقابات(اتحادات  -

 وزيادتها وغالء المعيشة وتحسين جوراألتدخل اتحادات العمال في مناقشات تتعلق بمستوى 

وتستخدم اتحادات العمال المعلومات المحاسبية في هذا المجال وهي ظروف العمل والعمال 

ي المنشأة للدفاع عن حقوق  المحققة فاألرباحعن الوضع المالي ومستويات   معلوماتإلىتحتاج 

  .)15ص . 1989الشريف وآخرون، ( العمال

 

 :مباشرةالية غير  ممصالحفئات لها  -ب

  :الجهات الحكومية -

الرقابة على االقتصاد القومي وتعتمد  تساعدها فيالمحاسبية التي معلومات التحتاج الحكومة 

ة الحكومة على المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية الستخالص استنتاجات عن النمو والسيول

 بإعدادتقوم الحكومة اقتصادية أخرى  تلك المعلومات ومعلومات إلىوالربحية، واستنادا 

 األسعارمعدالت الضرائب وسياسات  تتضمنالتي و اسات واتخاذ القرارات االقتصاديةيالس

 .معينة محلية  وحوافز االستثمار وفرض قيود على الواردات لحماية صناعاتواألجور

ئم المالية بالرغم  فان تحديد الضريبة على دخل الشركة يعتمد عادة على القواأخرىومن ناحية 

، ص 1992نور وشحاته، ( يات قوانين الضرائبمن أن قائمة الدخل يتم تعديلها وفقا لمقتض

29(. 
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 : المالوأسواقالبورصات  -

 وضع بعض الضوابط والمعايير الذي إلى المال وأسواقتسعى اللجان المشرفة على البورصات 

 عن المعلومات باإلفصاح الشركات تتضمن شفافية المعلومات المحاسبية، وتلزم البورصا

 إلى المقارنة والمفاضلة بين بدائل االستثمار وهذا يؤدي بإجراءالمحاسبية ليستطيع المستثمرون 

، 2001المجمع العربي، ( وتشجيع المستثمرين  الماليةاألوراقحفيز عمليات االستثمار وتداول ت

 . )85ص 

 

  :السلطات القضائية -

 التفليسة والمنازعات أمورئم المالية والمعلومات المحاسبية للفصل في  القواإلىفهي تحتاج 

 .القضائية

 

 :المخططون االقتصاديون -

  بتطوره واتجاهاتهؤوالتنب المعلومات المحاسبية لتحليل النشاط االقتصادي إلىفهم يحتاجون 

 . )29، ص 2004حنان وآخرون، (

 

 :)يونالمحللون المال(مكتب االستشارات المالية  -

تقوم هذه المكاتب بتحليل التقارير المالية التي تنشرها الشركات المسـاهمة حيـث تخـدم هـذه                 

لتصنيف هذه الشركات   المختلفة والتي تستخدم     المؤشرات التقارير كمصدر للمعلومات الستخراج   

طالب االستشـارة علـى     المستثمر   يكونحتى   درجة الربح ودرجة المخاطرة       درجات حسب  إلى

 .)28 ص، 2003 العيسي،( وأمانة ويستطيع أن يتخذ قراره بثقة األمرن بينة م
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  :)الجمهور(عامة الشعب  -

المقصود بعامة الشعب هو جماهير الشعب المدِركَه لدور مختلف الشركات وتأثرها في الحياة 

 الذين يقعون خارج نطاق -األشخاص الشعب ويقصد بذلك هؤالء ألفرادالعامة والخاصة 

 والذين يعكسون طموحات وتصورات الشعب بصورة عامة -إليهم المعلومات المشار مستخدمو

 هو في صالح الشعب وللمساهمة إنماومن أمثلة هذه الطموحات هو تأكدهم من أن نشاط الشركة 

  .)160، ص 1995زيد، ( اإلسالميةفي تحقيق رفاهيته بموجب تعاليم الشريعة 

 .المعلومات المحاسبيةمستخدمي ) 4(وأخيراً يوضح شكل رقم 

 )4(شكل رقم 

   المعلومات المحاسبيةومستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 . مراجع مختلفة إلىالباحث بالرجوع  إعداد: المصدر
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قرار  ترشيد أهمية المعلومات المحاسبية في: ثانيالمبحث ال

  في سوق االوراق الماليةاالستثمار

 :أهداف المستثمر: أوالً

طموحاته االقتصادية   سب االمكانات المالية المتاحة للمستثمر ومستوى     تتباين أهداف االستثمار ح   

 مـن منـاخ     دفرص االستثمار المختلفة ومـا يسـو       وما يتوفر لديه من معلومات بشأن مصادر      

 .إداريةخيرا ما يميز به شخصيا أو ما يعتمد عليه من قدرات أو أجهزة  وأاستثماري

 :آالتية هدافاألومع كل ذلك يمكن التركيز بشكل عام على 

 .اإلنفاق الحصول على أموال لتمويل -1

 .)192، ص 2003حنفي،  ( في حالة التقاعداألموال االدخار الستخدام تلك -2

 التي يمتلكها المستثمر أو يحق له الصرف بها، :)والمالية (  المادية األصول الحفاظ على -3

 . التأثيرات السلبية لهذه المخاطرلاألصووذلك بعد دراسة المخاطر المتوقعة وبما يجنب هذه 

 .تعتبر ضرورية كجزء من الموارد المتاحة ألنها  استمرار السيولة النقدية-4

رفـع مسـتويات   ل استمرار الدخول وزيادتها ويمثل هذا الهدف من أهم طموحات المسـتثمر    -5

 بمزيـد مـن     ، ويمكن من خالل ذلك تعزيز المحفظة االسـتثمارية        اإلنتاجيةمعيشته وثم قدراته    

 .)20، ص 2003معروف،  (النشاطات الجديدة
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 :أنواع المعلومات الالزمة التخاذ القرار االستثماري: ثانياً

يحتاج قرار االستثمار الذي يتم فيه تخصيص موارد حالية بقصد الحصول على موارد مستقبلة 

اتخاذ القرار  معلومات تساعد متخذي القرار على إلىفي ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد 

 .الصحيح

 :)15، ص 1997متولي، ( كاآلتي الالزمة التخاذ القرار متنوعةالمعلومات يمكن تفصيل الو

 : معلومات عن البيئة الخارجية للشركة-1

وتتضمن تلك المعلومات معلومات اقتصادية عن الوضع الحالي والمتوقع لالقتصاد القومي، 

أسعار الفائدة في البنوك، ومعدالت التضخم، ومعدالت  وواالستهالك،ومعدالت الناتج القومي، 

 معلومات اجتماعية عن عادات وتقاليد المجتمع ومستوى المعيشة إلى باإلضافةالضرائب، 

وأنماط االستهالك فيه، ومعلومات توضح درجة االستقرار السياسي عامة واستقرار سياسات 

ن سوق راس المال ودرجة نموها االستثمار خاصة ومعدالت الضرائب وأخيراً معلومات ع

 . الماليةاألوراق وأسعاروحجم التعامل فيها والخطر المنتظم للسوق 

 : الشركةإليه معلومات عن القطاع الذي تنتمي -2

 في ذلك القطاع ودرجة المخاطرة األسهم وعوائد األرباحوتتضمن معلومات عن معدالت 

رها على تخصيص الموارد االقتصادية سواء بين المرتبطة باالستثمار فيه ودرجة المنافسة وتأثي

 أو في داخل القطاع ومعلومات عن معدل نمو الطلب على منتجات األخرىالقطاع والقطاعات 

 . فيه ومعلومات عن العمالةالتكنولوجيالقطاع ومستوى 

 : معلومات عن الشركة-3

 في الشركة بصورة وهي المعلومات التي تصدر بواسطة الشركة أو جهات أخرى تحدد النشاط

 .تفصيلية سواء كانت معلومات كمية أو غير كمية
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 األعمالوالمعلومات الكمية سواء كانت معلومات محاسبية تتمثل في معلومات عن نتائج 

والمركز المالي السنوي أو المؤقت والتقارير الجزئية والتوقعات المستقبلية وتقرير مجلس 

 والطلب على منتجات الشركة ومعدالت نموه اإلنتاجكمية  أو معلومات غير محاسبية عن اإلدارة

 .ودرجة المنافسة وتأثيرها على الشركة وأسعار أسهم الشركة

 وقدرتها اإلدارةأما المعلومات غير الكمية فهي معلومات عن البيئة الداخلية للشركة مثل سمعة 

 . تها وسمعة مراقب الحسابات وحجم الشركة وحدود منتجااألهدافعلى تحقيق 

 

) أهمهم فئة المستثمرون ثم المقرضين    ( ما سبق يهتم المستخدمون الخارجيون       إلى إضافة -4

 :)48، ص 2004حنان وآخرون، ( بالمعلومات المتعلقة بالنقاط الثالث التالية

وهي توزيعات أرباح نقدية      التي يتوقعون الحصول عليها مستقبال في شكل       : التدفقات النقدية  -أ

 .المنشأة المستثمرين في ألموالا تمثل استرداد

رباح في الفترات السـابقة      أي مقدرة المنشأة على تحقيق األ      : معرفة القدرة الكسبية للمنشأة    -ب

توزيع أربـاح  ويتم التعرف على القدرة الكسبية في شكل   وفي الفترة الحالية والتنبؤ للفترة التالية،       

 . قروضهمالمساهمين وسداد الفوائد المستحقة للمقرضين عن

 :ثالثة اعتبارات رئيسية مرتبطة وهي ب تقييم الوضع المالي للمنشأة-ج

 . القصيراألجلويقصد بها قدرة المنشأة على مواجهة وسداد التزاماتها في  السيولة -

 تدفقات نقدية مستقبلية لمواجهة التزاماتها وديونهـا        إنتاجقدرة المنشأة على    وهو  : اليسر المالي  -

 .األجليلة والقروض الطو

 سـلع  إنتاجوهي قدرة المنشاة على توليد موارد اقتصادية مضافة وتتمثل الربحية في     : الربحية -

 .األنشطةوخدمات ثم بيعها بسعر يزيد عن تكلفة الموارد المستنفذة في تلك 
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مصادر الحصول على المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرار : ثالثاً

 :االستثماري

 قدر بأكبر المستثمر مسلحا معلومات تؤثر في قيم االستثمارات، فانه يتوقع أن يكونحيث أن ال

 إلى المالية بدرجة يؤدي لألوراقوان عدم توافر المعلومات في أي سوق من المعلومات، 

 بدون تصحيح ويترتب على ذلك تقلبات حادة جدا داخل السوق األسعاراستمرار الخلل في 

 غير طبيعية بل وخسائر غير طبيعية مما يقلل من الثقة في سوق احاأرب تحقيق إلى باإلضافة

 .)117ص ، 2001/2002، وآخرون الحناوي ( المالية ويقلل التعامل فيهاألوراق

 : هما نوعينإلىويمكن تقسيم مصادر الحصول على المعلومات المحاسبية لتحليل أي منشأة 

 :  مصادر داخلية من المنشأة-1

  :)60، ص 2000حماد، (اخلية للمعلومات المحاسبية ما يلي تشمل المصادر الد

 الدخل، هي قائمة المركز المالي، قائمة أساسية قوائم أربعوتشمل : األساسية القوائم المالية -أ

 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية

ك المالحظات جزءا ضروريا من وتعد تل:  المذكرات والمالحظات المرفقة بالقوائم المالية-ب

 . غير موجودة في القوائم الماليةإضافيةمصادر المعلومات المفيدة وتوفر معلومات 

 ).نصف سنوية أو ربع سنوية (  السنة داروالتي تقدم على م:  التقارير المؤقتة-ج

 ائيةوإحصوالتي تحتوي على معلومات مفيدة تتناول بيانات مالية : اإلدارة تقارير مجلس -د

 .وبعض الخطط المستقبلية

 تحفظات خاصة بالقوائم المالية أووما قد يحتويه من مالحظات :  تقرير مراقب الحسابات-هـ

 .التي تم مراجعتها
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 .اإلدارة قوائم تنبؤات -و

 .أخرىمعلومات -ز

 

  : مصادر خارجية-2

 :)219، ص 1997هندي، ( تشمل المصادر الخارجية للمعلومات المحاسبية ما يليو

 .المستثمرين التي تهم يوجد العديد من الصحف المتخصصة:  الصحف-أ

 .التي تهم جمهور المستثمرين هناك العشرات من المجالت: تخصصةم المجالت المالية ال-ب

 .االستثمارتخصصة في يقصد باستشاري المؤسسات الم: ثمار مطبوعات استشاري االست-ج

جد في بيوت السمسـرة الكبيـرة أقسـام متخصصـة        عادة ما يو  :  مطبوعات بيوت السمسرة   -د

 .للبحوث والدراسات من شأنها أن تحقق لبيت السمسرة مركزا تنافسيا بين أقرانه

مالء الحاليين والمحتملين معلومات مجانية مفيدة عن حالـة سـوق راس            عويتيح قسم البحوث لل   

 .كل فئة من فئات المستثمرين المالية التي ينصح ببيعها أو بشرائها بما يناسب واألوراقالمال 

 عـن   المعلومـات تعتبر المطبوعات الحكومية من أهـم مصـادر         :  المطبوعات الحكومية  -هـ

 كونهـا   إلـى  إضـافة  االقتصادية بصفة عامة والجوانب المالية لها بصفة خاصة وذلك           األحوال

 .مصدرا للمعلومات عن العديد من الصناعات

 الماليـة المتداولـة وعـن       األوراق بيانات تفصيلية عن     توفر للمستثمرين :  بنوك المعلومات  -و

 . المنشآت التي أصدرتها

  )16ص . 1997متولي،  ( والشائعاتاألصدقاء -ز

 . المنقولة عن المشروعاألسرار -ح

 . عن العمالة واالقتصادواإلحصاءات  بيانات الغرفة التجارية-ط
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 :دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات: رابعاً

 عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة لحل مشكلة محددة طبقا بأنهامكن تعريف اتخاذ القرارات ي"

 من بين البدائل المتاحة األمثل اختيار البديل بأنها المراد تحقيقها وكذلك يمكن تعريفها لألهداف

  ).23، ص 2003العيسي،  ( " علمية وحقائق تفيد عملية المفاضلةأسسعلى 

                            :ية اتخاذ القرارات بعدة مراحل كما في الشكل التاليوتمر عمل

 )5(شكل رقم 

 مراحل عملية اتخاذ القرار

 

 

 

 

 

 

 .23، ص 2003العيسي، : المصدر                                       

انات عن كل مجال    طلب قدرا من المعلومات والبي     الموضحة في الشكل السابق تت      هذه المراحل  إن

فعمليـة جمـع المعلومـات    ، حتى يتمكن متخذ القرار من معرفة النتائج المترتبة على أي اختيار  

 . البد لمتخذ القرار من القيام بهاأساسيةالستخالص المفيد منها تعتبر عملية 
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 : اتخاذ القرارات بما يليالمحاسبية فيويمكن تلخيص دور المعلومات 

محاسبية في عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية على وجـه          دور المعلومات ال   -1

 : العموم كاآلتي

، وذلـك  ت ترشـيد القـرارا    إلى المعلومات من الحاجة     أهمية تنبع   : ندرة الموارد االقتصادية   -أ

 .حيث تساعد المعلومات على توزيع واستخدام هذه الموارد بشكل أفضلتها لندر

يل عملية اتخاذ القـرارات وذلـك   ه في تسأساسيا دورا تالمعلوما تلعب : ظروف عدم التأكد -ب

 العلمـي  باألساس القرار  إمدادبتقليل درجة عدم التأكد المحيطة بظروف اتخاذ القرار عن طريق           

 .المبني على المعرفة لبناء التوقعات المستقبلية

 التقيـيم  اءوإجـر  تساهم المعلومات عن نتائج تنفيذ القرارات في المتابعـة       : التغذية الراجعة  -ج

 . )23، ص 2003العيسي،  (والتحقق بما يساعد على توفير معلومات لترشيد قرارات مستقبلية

تمثل أنشطة الحصول على المعلومات وتحليلها واستخدامها جهودا مبذولـة          : التكلفة والعائد  -د

 حـين   ولها تكلفة وجب أن تتناسب مع العائد، إذ أن مستخدمي المعلومات يهتمون بمنافعها فـي              

 . يهتم معدو هذه المعلومات بتكلفتها

تتنوع وتتعدد مصادر المعلومات في أي مجتمع من  :تنوع وتعدد مصادر المعلومات -هـ

المجتمعات وال بد من تخصص أفراد المجتمع بتقديم المعلومات إذ يعد المحاسبون أحد هذه 

 المالية األوراقلتي تشكل سوق  الخارجية ااألطراف إلىالجهات التي تقدم المعلومات المحاسبية 

 . )76، ص 1994جاسم، ، ( أهم وأوسع مستقبل لهذه المعلومات
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 الماليـة   األوراق دور المعلومات المحاسبية على اتخاذ القرارات في سـوق           -2

 :كاآلتي

 أهمية المعلومات المحاسبية في سوق االوراق المالية حيث وجدت إلىالعديد من الباحثين أشار 

 . نتائج هامة للمستثمرين وألسواق االوراق الماليةإلى توصلهم إلى بالغا مما أدى اهتماما

 

 : المالية كاآلتياألوراقويمكن تحديد دور المعلومات المحاسبية في سوق 

 االوراق المالية تلعب دورا حيويا أسواقأن ) 898، ص 2000 يناير ( نهال مصطفى، ترى -أ

راق مالية واالقتصاد القومي ككل والواقع أن ولمصدرة أل المستثمرين والمشروعات الكل من

حيث أن الدور حاسبية على المعلومات وبصفة خاصة المعلومات الم عتمد يمقومات السوق

 . الرشيدةتالرئيسي لهذه المعلومات هو مساعدة مستخدميها على اتخاذ القرارا

 

 المحاسـبية لهـا عـدة ادوار    المعلومات أنإلى ) 115، ص 2000 ( أحمد   جاد اهللا،  وأشار -ب

 هامة في سوق المال فمن ناحية تعتبر المعلومات المحاسبية ضـرورية للتوصـل إلـى أسـعار             

االوراق المالية التي تعكس عالقات المخاطرة والعائد، كما إنها تساعد المستثمرين على تكـوين              

 .المخاطرةة من ين معدل للعائد مع درجة معىحصول على أعلللسالت االوراق المالية 

 للمـوارد بـين    األمثـل ومن ناحية أخرى فان المعلومات المحاسبية ضرورية لتحقيق التوزيـع           

 الرأسـمالية عندما يتمكن المنتجون من الحصول على االعتمادات         ذلك   مختلف المنتجين ويتحقق  

 .الموارد ناتج قومي كل بقدر معين من أعلىالالزمة لتحقيق 
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من ناحية  المستوى االقتصاد ككل فان  )130، ص 2001/2002 (الحناوي وآخرون وأشار -ج

 الخاصة بسوق راس المال من حيث تحقيق اآلليةتوافر المعلومات يلعب دورا هاما في تحقيق 

 فيما يتعلق باالستثمار مما يترتب عليه التأكدالتوازن بين العائد والخطر وتخفيض درجة عدم 

 تحقيق إلى وزيادة حجم التعامل ويؤدي ذلك في النهاية زيادة حجم السوق وزيادة عدد المتعاملين

 .أهداف التنمية االقتصادية

 

الوسيلة الهامة لتجميع  يمثل سوق راس المال أن )19، ص 2001( كمال الدهراوي،  ويرى-د

الذين يرغبون في ) المستثمرين( المشروعات االقتصادية إلى وتقديمها األفراد المدخرات من

 الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ويجب أن يعكس سوق راس المال تمويل المشروعات

مدى توافر المعلومات وتماثلها لجميع   راس المال ويتوقف ذلك علىألسهم التوازن أسعار

 .واستيعابه للمعلومات) المستثمرين(دى فهم وتفسير السوق ، ومالمستثمرين في سوق راس المال

 :ق اآلتييمعلومات المحاسبية التي تمكنهم من تحق الإلىويحتاج المستثمرون 

 . التدفقات النقدية المستقبليةر تقدي-

 .باألسهم تقدير درجة المخاطرة الخاصة -

   . الماليةلألوراقن محفظة مناسبة مساعدة المستثمرين على تكوي -

 

قـارير  التأن المعلومات المحاسبية التـي تتضـمنها        ) 2، ص   1997( مصطفى   ندا،  وأشار  -ه

 في سوق االوراق المالية حيـث تقـوم بتـوفير       أساسيا الشركات تلعب دورا     المالية التي تنشرها  

 وذلـك    سليم أساس على   األسهم أسعار التي يجب أن يعتمد عليها في تحديد         األساسيةالمعلومات  

 راقلـألو تحديد السعر المناسب     ومن ثم     الشركات المسجلة في سوق االوراق المالية      أداءبتقييم  

، ولكن تحديد السـعر المناسـب       تحديد مجاالت االستثمار  أخيرا  المالية الخاصة بهذه الشركات و    
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يجـب  وبالتـالي   يتطلب أن يقوم المستثمر بتحليل القوائم المالية تحليال دقيقا          ومجاالت االستثمار   

ـ             وا بتحليـل   على المستثمرين االعتماد اعتمادا كبيرا على المحلليين الماليين الذين يجب أن يقوم

القوائم المالية الخاصة بالشركات الموجودة بسوق االوراق الماليـة لتحديـد أفضـل مجـاالت               

 .  أموال المستثمرينإليهااالستثمار والتي يجب أن توجه 

 

 على دور المعلومات المحاسبية في سـوق االوراق     )76ص  ،  1986 (العظمة والعادلي  وأكد -و

 :المالية كالتالي

 :مستثمر الفرديعلى مستوى ال -

 .امسؤولياته وإخالء اإلدارةالحصول على معلومات لتقييم أداء 

 .الحصول على معلومات للتنبؤ بدرجات الربحية والمخاطرة المتعلقة باالستثمار

 .الحصول على معلومات تفيد في ترتيب وتغيير مكونات محفظة االستثمارات

 : على مستوى السوق-

 .التعامل بين المستثمرين الثقة واالستقرار في إشاعة

 .توفير أساس لتبادل حقوق الملكية بين المتعاملين على أساس سليم

 .خلق مجاالت ألدوات االستثمار المبتكرة القادرة على جذب مدخرات المستثمرين

 : على مستوى المجتمع-

 .مجاالت االستثماروحسن توزيعها بين   ترشيد القرارات االقتصادية

 .قتصادية للمجتمع بشكل عام االاألهدافتحقيق 
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 االوراق أسواق االستثمار في تقراراوهكذا يتضح أهمية المعلومات المحاسبية في ترشيد 

 والذي سنتاوله في األهميةالمالية وهذا ما عكسه هذا المبحث ليقدم أساسا نظريا لقياس هذه 

 .الصفحات القادمة

 

 :ق الماليةاالورااثر عدم تماثل المعلومات على سوق : خامساً

مدى   راس المال ويتوقف ذلك علىألسهم التوازن أسعار االوراق الماليةيعكس سوق يجب أن 

 .توافر المعلومات وتماثلها لجميع المستثمرين في سوق راس المال

االوراق عدم التماثل في المعلومات فـي سـوق         أن  ) 21، ص   2001( كمال   الدهراوي، وأشار

وبطبيعـة الحـال فـان      حجب معلومات معينة عـن المسـتثمرين      تعمد الشركات   وذلك ب  المالية

ميـزة   األطراف الداخلية لديها من الخبرة في مجال عملهم مـا يجعلهـم يسـتطيعون اكتسـاب           

معلوماتية نسبية عن األطراف الخارجية ونظرا الن كافة األطراف تتصف بالرشد االقتصـادي             

ضـد مخـاطر عـدم تماثـل       أنفسـهم   اية  إلى أساليب دفاعية لحم    يلجأوا   سوفين  المستثمر فان

مثل انخفاض حجم    األوراق المالية    وقبسالدفاعية تؤدي إلى اإلضرار      المعلومات وهذه األساليب  

 .أيضا انخفاض درجة السيولة لألسهمالعمليات وعدد األسهم المتداولة وزيادة تكلفة العمليات و

يجب أن يكون لها دورا هاما في إلزام        للقضاء على هذه الظاهرة فان الجهات المهنية المحاسبية         و

عالقـة  ) 6( ويوضـح شـكل   دورية،الشركات باإلفصاح عن المعلومات المحاسبية على فترات    

  .األوراق الماليةاإلفصاح عن المعلومات المحاسبية بسوق 
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 ) 6(شكل رقم 

    عن المعلومات المحاسبية بسوق االوراق المالية فصاحاالعالقة 

                                                          

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21، ص 2001الدهراوي، : المصدر
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 :مقدمه

وسوق فلسطين لألوراق المالية حيث تم التعرف في  االوراق المالية  أسواقيتناول هذا الفصل

 االوراق المالية وأنواعها أسواقومفهوم مكوناتها مفهوم االسواق المالية و األولالمبحث 

 . االقتصاديةمل نجاحها ووظائفهاواوع نشأتها إلىمل التي أدت العواوأهميتها و

الغايـة مـن انشـاؤه    سوق فلسطين لألوراق الماليـة و وتناول المبحث الثاني لمحة تاريخية عن  

، وأخيـرا االفصـاح فـي سـوق         وظائفه والمصاعب التي يواجهها   صالحية السوق و  أهدافه و و

 :فلسطين، وبناء عليه تم تقسيم الفصل كاآلتي

 أسواق االوراق المالية: المبحث األول

 االسواق المالية مفهومها ومكوناتها

 أسواق االوراق المالية مفهومها وأنواعها وعوامل نشأتها

 أهمية أسواق االوراق المالية 

  أسواق االوراق المالية عوامل نجاح

  وظائف أسواق االوراق المالية االقتصادية

  وراق الماليةسوق فلسطين لأل: المبحث الثاني

  لمحة تاريخية عن سوق فلسطين وغاية انشاؤه

  أهداف وصالحيات سوق فلسطين لألوراق المالية

 وظائف سوق فلسطين لألوراق المالية 

  سوق فلسطين لألوراق الماليةالمصاعب التي تواجه 

 االفصاح في سوق فلسطين لألوراق المالية
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 أسواق االوراق المالية: المبحث األول

 :االسواق المالية: والًأ

 : مفهوم االسواق المالية-1

 : بين طرفين همااألموال يتم من خالله عقد صفقات بيع وشراء إطارهو بمثابة " -أ

 لديها فائض من الدخل ناتج عـن زيـادة         - عبارة عن أفراد ومؤسسات    -وحدات: األولالطرف  

ي مجاالت االستثمار المالي المختلفة      الجاري، بما يسمح لهل بتوظيفه ف      إنفاقهادخلها الجاري عن    

 . محافظ االوراق الماليةإدارة أو كاإلقراض

 الجاري إنفاقها لديها عجز ناتج عن زيادة - عبارة عن أفراد ومؤسسات-وحدات: الطرف الثاني

عن دخلها الجاري، بما يدعو تغطية هذا العجز عن طريق االقتراض المباشر من المؤسسات 

 .)3، ص 2001عطية، " (األول أوراق مالية وبيعها للطرف بإصدارالمالية أو 

الحناوي وآخرون، (" الميكانيكية التي نشأت لتسهيل عملية تبادل األصول المالية "-ب

 )8، ص 2001/2002

 

 :أسواق المالمكونات  -2

 .س المال وأسواق النقدأتنقسم إلى أسواق ر

 .فورية وأسواق العقود المستقبلية حاضرة أو أسواق إلىنقسم  وت:أسواق راس المال. أ

 األسهم (األجلة طويلة  ماليأوراقتلك االسواق التي تتعامل في : السواق الحاضرة ا-

وتشتمل على أسواق أولية وأسواق ثانوية والتي تتضمن أسواق منظمة وأسواق غير )والسندات

 .منظمة
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السندات ولكن من خالل عقود  واألسهم في أيضافهي أسواق تتعامل :  العقود المستقبليةأسواق -

 .واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ الحق

 . مثل أذونات الخزينةاألجل االسواق التي تتداول فيها االوراق المالية قصيرة : أسواق النقد-ب

مراجع ( وسيتم التعرف على مكونات سوق االوراق المالية بالتفصيل في الصفحات القادمة 

 .)مختلفة

 )7(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        مراجع مختلفةإلىالباحث بالرجوع  إعداد: المصدر
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 : االوراق الماليةأسواق: ثانياً

 ):البورصة(تعريف سوق االوراق المالية  -1

، وهي ال تقوم )، سندات، غيرهاأسهم(هي السوق التي يتم فيها تداول جميع االوراق المالية  -أ

 توفر المناخ المناسب لهذه العملية وبالتالي تمثل المصدر الرئيسي وإنمافسها بعملية التداول لن

 والمؤسسات الذين ال تتوافر لديهم الخبرة في األفرادلرجال االعمال للحصول على مدخرات 

أبو (  وهي بذلك تؤدي دورا هاما وأساسيا في عملية التنمية االقتصاديةاألموالاستثمار هذه 

 .)151، ص 2003حشيش، 

 السوق التي يتم فيها قيد وتداول االوراق المالية بين المتعاملين وفقا لتفسير وتحليل بأنها -ب

 : عناصر بورصة االوراق المالية تتمثل فيإن وهكذا يمكن القول إليهمالمعلومات المتدفقة 

 . في السوقوتمثل البضاعة أو السلعة التي يتم تداولها):  والسندات األسهم(  االوراق المالية -

وهم البائعون والمشترون والسماسرة والمؤسسات والهيئات والشركات المرتبطـة         :  المتعاملون -

 .بعمليات تداول االوراق المالية

 باألوراقوتمثل محركات ومؤشرات اتخاذ قرارات الشراء والبيع أو االحتفاظ :  المعلومات-

 .)19، ص 2000ماد، ح( المالية بمعرفة المستثمرين الحاليين والمرتقبين
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 :أنواع سوق االوراق المالية -2

  ):اإلصدارأو سوق  ( األولي السوق -أ

 أو التوسع في جديدة  الجديدة سواء لتمويل مشروعاتاإلصداراتب وهي التي يتم التعامل فيها -

 .ميع المدخرات وتقديمها للمشروعات لتجداةأمشروع قائم، أي أنها 

الجهة المصدره باالتصال بعدد من  عن طريق  بطريق مباشرإماق االورا  وتعريفإصدارويتم 

بواسطة  أن يتم ذلك بطريق غير مباشر وإما، كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية

، ص 1995حنفي وقرياقص، (  هذه االوراقبإصدار -مؤسسة متخصصة عادة مؤسسة مالية

442(. 

 التغييرات التـي تحـدث فـي العالقـات الهيكليـة            بشكل عام واقع   وليةاألتعكس االسواق   و -

لالستثمارات، وتطور االستثمارات في االقتصاد المعني، والمناخ االستثماري السائد فـي البلـد،             

  .)61، 2003معروف،  (والنظام السوقي المعتمد

 

 ):سوق التداول( السوق الثانوي -ب

 ومكانها البورصة وفيها يتم تداول إصدارهابعد  االوراق الماليةمع وهي التي يتم التعامل فيها  -

، ص 1995قاسم،  (اإلصداراالوراق المالية التي تطرح لالكتتاب للجمهور من خالل سوق 

22( . 

 تسييل إعادةالقدرة على  الحركة والسيولة في االدخار من خالل السوق المالي ويضمن -

جمال،  (في أي لحظة) بيع وشراء ( ة المالي تداول االوراق عبر االستثمارات على كافة أنواعها

  .)12، ص 1998
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 : أقسام السوق الثانوي-ج

 :)480،  ص 1999هندي،  (ويقسم السوق الثانوي كالتالي

يتميز بأن له مكان محدد يلتقي فيه المتعاملين بالبيع والشراء لورقة مالية : االسواق المنظمة -

ب من أعضاء السوق، ويمكن تقسيم االسواق مسجلة بتلك السوق، كما يدار بواسطة مجلس منتخ

 .  المناطق أو المحليةوأسواق أسواق مركزية إلىالمنظمة 

خارج  يتم تداول االوراق المالية إذيتميز بعدم وجود مكان محدد : االسواق غير المنظمة -

 في البورصات والتي يطلق عليها المعامالت على المنضدة التي تتوالها بيوت السمسرة المنتشرة

تصاالت فورية تتمثل في خطوط تليفونية أو ويتم االتصال بواسطة شبكة ا الدولة، أنحاءجميع 

 أو غيرها من وسائل االتصال السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار اآلليأطراف للحاسب 

 . والمستثمرين

 :عية هي أسواق أخرى فرويويتضمن السوق غير المنظم الذي هو أحد مكونات السوق الثان

  : السوق الثالث-

واالحتفاظ  المالية لألوراق يوفر الوكالء في هذا السوق خدمات تنفيذ عمليات البيع والشراء

بسجل للمعامالت الخاصة بزبائنهم، ويتنافس هؤالء الوكالء مع أعضاء البورصة فيما يتعلق 

وم عضوية كما هو الحال يدفعون رس عموالت أقل كما أنهم ال حيث يقبلون بتقليل تكلفة التعامل

 .في السوق المنظم

 : السوق الرابع-

، وهذا األسهميتعامل المستثمرون في هذا السوق مباشرة بين بعضهم البعض في بيع وشراء 

 تبادل التجار الذين يتعاملون بصفقات المؤسسات والسوق عبارة عن شبكة من االتصاالت بين

 .)124الزري وفرح، ص  (كبيرة
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 في النقاط )البورصات(أسواق االوراق المالية  نشأة إلىالتي أدت العوامل  -3

 :)34، ص 2002البرواري،  (التالية

 إنتـاج  إلى الصغير   اإلنتاجتحول   و أوروباحدوث االنقالب الصناعي في      :االنقالب الصناعي  -أ

 .ناعات الصإليها الكميات الضخمة من المواد الخام التي تحتاج إلىظهرت الحاجة الماسة كبير 

  تموينهـا  إلـى انتشار المدن اثر الثورة الصناعية وازدحامها بالسكان احتاج          :زيادة السكان  -ب

في الحاصالت الزراعية فنشأ فريق من       وجود سوق عالمي لالتجار    ذلك   اد الغذائية فاقتضى  وبالم

ساعدة  المخازن وساهمت البنوك في م     ئواشوأنوفريق من تجار الجملة      التجار سموا بالمضاربين  

 .هؤالء التجار فنشأت البورصات لتكون الملتقى والمنظم لتلك المعامالت

 من المواطنين للصرف على الحـروب       قتراض اال إلى الحكومات لجوء   : الحكومات اقتراض -ج

الحصول على المواد الصناعية والبحث عن أسـواق لصـرف منتجـاتهم             من أجل    التي أنشأتها 

 .لهؤالء المقرضينفكانت الحكومات تقدم المستندات 

 االقتراض وتقديم المستندات لهؤالء الـدائنين علـى         إلىلجوء الشركات    :اقتراض الشركات  -د

 .أساس أنها رهائن يمكن أن تباع في أي وقت رغبة من هذه الشركات في ازدياد رأسمالها

صاحب التقدم الصناعي كبر حجم المشروعات وضخامة رأسمالها  :ضخامة المشروعات -هـ

 إلىولهذا نشأت الشركات المساهمة وتجزأ رأسمالها مويل راس المال  الحاجة لتإلى أدى مما

  . في هذه الشركاتمشاركة التمويل وال لمن يريدأسهم
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 :أهمية سوق االوراق المالية: ثالثاً

 :األتيوتتضح أهمية سوق االوراق المالية في 

  :المالتكوين راس  -1

  كبيـرة  إنتاجيةوحدات   في االستثمار حيث أن    ،خار واالستثمار حلقة وصل بين االد   كفهي تعمل   

وهنا يبرز دور االسواق المالية في تجميـع ادخـارات            توفير مبالغ كبيرة   إلىمتخصصة يحتاج   

 والدخل واستخدام القوى العاملـة     اإلنتاج زيادة   إلى استثمارات فعلية تؤدي     إلى وتحويلها   األفراد

 . )67، ص2004علي والعيسي، (

 : تمويل خطة التنمية االقتصادية -2

 راس مال قد ال يتوفر لدى الحكومة وبالتالي تلجأ الحكومـة            إلىتحتاج عملية التنمية االقتصادية     

ب عليه من أعباء كبيـرة تثقـل        ترت طرح مشاريع تنموية بدال من االقتراض الخارجي وما ي         إلى

 وبإشـراك مويل التنميـة االقتصـادية   تستطيع تيجة طرح تلك المشاريع   تكاهل الدولة بالديون ون   

 . )16ص ، 1998خريوش وآخرون،  (القطاع الخاص

 :  توفر سوق االوراق المالية امكانات كبيرة-3

تنويع المحافظ االستثمارية للمستثمرين، العلنية المطلوبة التخاذ قرارات مالية رشـيدة،            من حيث 

ال، تهيئتها لعنصر الثقة لعمليات االدخار      محاوالت الغش واالحتي  حماية المتعاملين في السوق من      

 . )136، ص 2001الزبيدي،  (واالستثمار

 :  تحقيق السيولة-4

 أي  سوق االوراق المالية على تحقيق السيولة لألموال المستثمرة في شكل أسهم وسـندات،            تعمل  

كس فـي  نقود حاضرة والع  إلىرأس المال الممثل في تحويل أوراق مالية        ا يتم تمويل    طريقهعن  

 . )21، ص 1995قاسم،  (سهولة ويسر



 64

 : التحكم باالئتمان -5

االوراق المالية أو تطبيق ما     تمكن البنوك المركزية من التحكم في االئتمان من خالل بيع وشراء            

 . )47ص . 1984/1985التهامي،  (يسمى بسياسة السوق المفتوحة

 وذلـك  :األجل بالنشاطات طويلة األجل تربط االسواق المالية النشاطات االستثمارية قصيرة      -6

 ووجـود أسـواق      والسندات األسهم بجانب    التجارية واألوراق المصرفية   اإليداعشهادات  بوجود  

هكذا يتعايش الهامش الضروري للمضاربة مع النشاط المحـوري لالسـتثمار    و األجنبيةالعمالت  

عملياتهـا  تمدة عليها في تشـغيل      فتتوفر السيولة المطلوبة لتسيير مهام االسواق والمؤسسات المع       

 .الجارية

 : االفصاح -7

 حـد   إلى ومراقبة عمليات التبادل في ردهات السوق يضمنان         باإلفصاحالشركات  تلزم االسواق   

 . )85، ص 2003معروف، ( بعيد مناخا استثماريا يتسم بالشفافية

 :  دوليةأسواق إلىتحويل االسواق المحلية  -8

القابلة للتحويل يترتب علـى     ت   المالية القابلة للتداول بالعمال    باألوراقق  تعامل هذه االسوا  نتيجة  

حيث يمكن لتلك االسـواق طـرح        أسواق دولية    إلىذلك تحويل هذه االسواق من أسواق محلية        

 . سندات لشركات من جنسيات مختلفةأو أسهم

 : تشجيع صغار المستثمرين -9

عمل على تشجيع صـغار المسـتثمرين       يسواق المالية    القابلة للتداول في اال    باألوراق التعامل   إن

 وبما يعود عليهم من أرباح عالية ومخاطرة        واألوراق األموالعلى توظيف أموالهم بشرائهم لهذه      

 . )17، ص 1998خريوش وآخرون، (  مما له أثر هاما في تنمية ثرواتهمقليلة
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 : جذب رؤوس أموال أجنبية -10

تمويل المشاريع الكبيرة وخاصة الحكومية      ل أجنبية أموالب رؤوس   في جذ  االسواق المالية تساعد  

لالكتتاب بها، فضال عن فوائـدها المتعـددة القتصـاديات           هذه المشاريع ل أسهممن خالل طرح    

 والتسويق واقتناء تكنولوجيا    اإلدارةخبرة   االستثمارات وفي مقدمتها اكتساب      إليهاالبلدان المنقولة   

 .)211ص . 1999الزيدانين،  (جديدة

 

 :ماليةالوراق األسوق عوامل نجاح : اًرابع

 تدور فيها اكبـر الصـفقات       إذتلعب البورصة في ميدان الحياة االقتصادية دورا خطيرا وحيويا          

 من ثروة البالد ولها دور حيوي وفعال فـي خدمـة التمويـل     األكبرالتجارية والتي تمثل الجزء     

حقق وجودها وتأثيرها االيجابي البـد مـن   تم بدورها واقامة بورصة تقو  ومن أجل ،  واالستثمار

 : وهيعوامل نجاح لها

 : الثقة في األسواق -1

 في االسواق وتنظـيم     األسعار المعلومات للمستثمرين للحفاظ على استقرار       إفشاءويتم ذلك بعدم    

 .)22ص .1998خريوش وآخرون، (المعامالت التجارية 

 .ياإجبار جعل االدخار اختياريا وليس -2

 :  توافر المعلومات المالية-3

 الشركات وتقييم الموقف المـالي  ألسهمبحيث يتم تقدير القيمة الحقيقية       التي تعكس المركز المالي   

 .)133ص . م2001/2002محمد صالح الحناوي وآخرون،  (للشركات ذاتها
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 :أوراق مختلفة -3

 بحيث يكون لكل منها خصائصه ودرجة       توافر نوعيات مختلفة من االوراق المالية القابلة للتداول       

محمـد صـالح الحنـاوي وآخـرون،        (  المسـتثمرين  تاحيتاجـا الخطر المرتبطة به بما يلبي      

 .)133ص . م2001/2002

 : توافر السيولة -4

 .لتمويل عمليات الشراء والبيع السريعة للموجودات عند أسعار معلومة

 ...).المعلوماتو واإلعالناتالبحوث ( تقليل تكاليف المعامالت -5

 : السوقإدارة -6

تنعكس علـى أداء هـذه االسـواق        ألنها  كنولوجية  تكوادرها وطاقاتها ال   ب  السوق بإدارةالهتمام  ا

  هـذه االسـواق    بإدارةوبالتالي إذا أراد بلد تطوير أسواقها المالية يجب أن يهتم في المقام األول              

 .   )889، ص2003معروف، (

 :  تسهيل اقتراض الحكومة-7

ويتوقف وتمويل نفقاتها من خالل ما تصدره هذه الحكومات من أوراق مالية وتداولها في السوق               

 .ل اقتراض الحكومات وتمويل نفقاتهانجاح السوق المالية على مدى قدرته في تسهي

 : األجل مساعدة القطاع الخاص في الحصول على تمويل طويل -8

الشـركات   االوراق المالية الجديدة التي تصدرها    تسهيل توجيه مدخرات المستثمرين نحو شراء       و

اجاتها الطويلة  يبالبورصة وبالتالي تحصل المنشأة على ما تحتاجه من أموال لتمويل احت          المدرجة  

 .)21ص ، 2002، المزيني( األجل
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  :حماية الجمهور من عمليات النصب واالحتيال -9

 النشـرات   وإصـدار  لـى الشـركات    والرقابة ع  واألنظمةوذلك من خالل وضع بعض القوانين       

 لـدى   واألمـان التي تؤكد سالمة عمل هذه الشركات والمنشآت والتي تعزز الثقـة            معلومات  وال

 . )21ص ، 2002، المزيني( جمهور المساهمين والمكتتبين

 

 :الية االقتصادية االوراق المسواقأوظائف : خامساً

 : توجيه االدخارات -1

 ية في توجيه االدخارات إلى األشخاص أو المؤسسات المسـتثمرة         بوظيفتها األساس  االسواق   تقوم

أن  ، حيـث  اتوبنفس الوقت تقوم بتقرير أسعار الفائدة وأسعار األصول المالية كاألسهم والسـند           

الوحدات االستهالكية التي تدخر جزءا من دخلها        االدخارات تصب في االسواق المالية من جانب      

 ).67، ص 2004علي والعيسي، (دخر جزءا من عوائدها تاجية التي توجانب الوحدات اإلن

 :  تشجيع االدخار-3

  . فرص استثمارية مالئمةإليجادوذلك بفتح مجاالت واسعة أمام صغار المدخرين 

  : حلقة فعالة بين البائعين والمشترين-4

 لإلقـراض  الذي ييسر سبل االستثمار والتمويـل        األمر حلقة فعالة بين البائعين والمشترين       إيجاد

 .)38ص . م2002جمال جويدان الجمل، مرجع سبق ذكره،  (

 :  الماليةلألوراق سوق مستمرة إتاحة ضرورة -5

وذلك المكان استرداد المستثمر لمدخراته، فالمستثمر يقبل على شـراء االوراق الماليـة طالمـا              

 .)44، ص 1999قرياقص،  ( يمكن بيعها في أي وقت واستعادة قيمتها
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 :  المناسبة لألوراق الماليةاألسعارة تحديد  مراعا-6

 ذلـك   إلىلبيع أوراقه المالية كلما احتاج      وذلك بجانب حرص المدخر أن يكون لديه فرص كبيرة          

، 1999قريـاقص،     ( فإنه يحرص أيضاً على أن يكون السعر الذي يبيع به مناسبا السـتثماراته            

 . )44ص 

 :  تفادي التقلبات العنيفة لألسعار-7

 لمتخصصـون وعمالءهـا المحترفـون بتلقـي أثـر          البورصة ا  تحقق ذلك بأن يقوم أعضاء    يو

فيشترون ما يرون بحكم خبرتهم أنه عرض زائـد          والتي قد تكون خاطئة أو صحيحة        النفعاالتل

 .نتيجة للتشاؤم وكذلك يواجهون أي طلب زائد نتيجة للتفاؤل الذي ال مبرر له

 : فاوتة من حيث المخاطر توفير فرص استثمارية متنوعة ومت-8

لمعلومات عن هذه االوراق التـي  اوذلك من خالل كثرة وتنوع االوراق المالية من جانب وتوفير  

 .يتم التعامل فيها

 : األجلت في الحصول على ما تحتاجه من تمويل طويل آ مساعدة المنش-9

 كون أكبر ممـا لـو    ي للشركات المدرجه بالسوق      الجديدة اإلصدارات على شراء    اإلقبالحيث أن   

سـوق  هذه االوراق فـي ال     إدراجألن  ،  مدرجة بالسوق كانت هذه االوراق المالية لشركات غير       

  .هامن االطمئنان والثقة في يعتبر نوعا من االعتراف بقدرة هذه المنشاة وكفاءتها بما يخلق درجة

 :  تعتبر البورصة مؤشراً للحالة االقتصادية-10

 التي يتم التعامل بها تنبئ عن       واألسعار،   السائلة المتداولة  األموالهمية  فحجم المعامالت ينم عن أ    

 العامة يعبر عـن ارتفـاع أو هبـوط    األسعارداول كذلك ج السعر العام لعائد المبالغ المستثمرة و     

هذه المعلومات تساعد علـى توجيـه المسـتثمر      سبق فان    ومما   اإلنتاجالميل لدى المنتجين نحو     

  ).44، ص 1999قرياقص،  (  التي يرغبونهااألرباحلتي تدر عليهم لألوراق المالية ا
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  :  تقديم المعلومات المالية-13

وبـذلك   بالوضع المالي للشـركات    المالية المختلفة و   باألصول تتعلق    والمشاريع التي  األفراد إلى

تمكـن  وبالتالي  تقلل من تكلفة الحصول على هذه المعلومات من حيث الجهد والوقت والمخاطر،             

 .المستثمر من حسن االختيار للوسائل االستثمارية

 .)22الزري وفرح، ص  ( المالية المختلفةاألصول توفير السيولة لمالكي -14

 :  يسهل عملية انتقال الملكية-17

 المملوكـة مـن قبـل       األسهم والرقابة عليها تحدد تبعا لحجم       وإدارتهاحيث أن ملكية الشركات     

  .)12ص ، 1998 جمال، (ى أو مؤسسات أخراألفراد
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 سوق فلسطين لألوراق المالية: المبحث الثاني
 

 :سوق فلسطين وغاية انشاؤه عن لمحة تاريخية: أوالً
 : لمحة تاريخية-1

بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد انطالق عدد من الشركات المساهمة العامـة الكبيـرة               

 تأسـيس سـوق     1995ي تم إعدادها، تم في العـام        إلى حيز الوجود، وعلى ضوء الدراسات الت      

فلسطين لألوراق المالية كشركة مساهمة خصوصية والتـي كانـت شـركة فلسـطين للتنميـة                

صامد من المستثمرين الرئيسيين فيها وما إن تم الحصـول علـى موافقـة               واالستثمار ومؤسسة 

 تعتمـد أحـدث      سوق كفـؤ   بدأت الجهود تنصب إلنشاء   السلطة الوطنية على إنشاء السوق حتى       

أنظمة التداول واإليداع اإللكترونية التي تم شراؤها من كندا لتكون أول سوق رأس مال عربيـة                

، أصـبحت   1996 ومع حلول شهر آب من العام        .تنفذ جميع عمليات التداول والتسوية إلكترونياً     

ه توقيع اتفاقية تشغيل    السوق جاهزة للعمل حيث تم في السابع من شهر تشرين ثاني من العام نفس             

وفي الثامن عشر من شهر شـباط مـن عـام           . مع وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية      

  .)WWW.P-S-E.COM(  عقدت أول جلسة تداول في تاريخ السوق1997

 
 : السوقإنشاء غاية -2
واعدة، تبلـورت  في ظل الحاجة الماسة لتطوير االقتصاد الوطني واالرتقاء به إلى آفاق جديدة و      

. فكرة إنشاء سوق فلسطين لألوراق المالية لتكون حجر األساس لسوق رأس المال في فلسـطين              

ونظراً لما يتمتع به الشعب العربي الفلسطيني من خصوصية في وجود نسبة عالية منـه خـارج        

الوطن، ونظراً لتركز معظم الثروات الشخصية في الخارج، كان لفلسطين وضع خاص وحاجـة            

حة لخلق سوق رأس مال ثانوي لتسهيل تدفق االستثمارات طويلة األجل لالقتصاد الفلسـطيني،    مل

http://www.P-S-E.COM
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وفي ظل الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون فـي  . والعمل على جعل هذا التدفق أكبر ما يمكن      

المهجر والشتات في عدم القدرة على إدارة االستثمارات داخل فلسطين بشكل نشط وفعال، فـإن               

لشركات المساهمة العامة شكَّل فرصة لرؤوس األموال للحصول على عوائد اسـتثمارية            تأسيس ا 

 مجزية وفي الوقت ذاته عدم الحاجة لالنخراط اليومي في إدارة هذه الشركات

إن فلسطين بحاجة، وربما أكثر من أي اقتصاد آخر، إلى ترسيخ مفهـوم الشـركات المسـاهمة                 

حمايتهم ولتعزيز قدرتهم على حشد التمويـل مـن الجمهـور    العامة لتوسيع قاعدة المستثمرين ول 

 .ولتداول أسهمهم في ظروف مالئمة تتمتع بالكفاءة وتتسم بالشفافية وعلى قدر عال من السيولة

وعليه، فقد برزت الحاجة إلقامة سوق رأس مال على درجة عالية من التنظيم مع وجود وسطاء                

لى عوائد اسـتثمارية مجزيـة وبـين الشـركات ذات     أكفاء للربط بين رؤوس األموال الساعية إ 

 إن خلق سوق رأس مـالي        .المشاريع االستثمارية ذات العوائد المجزية والتي تحتاج إلى تمويل        

 كفؤ من شأنه أن يعمل على زيادة وتنشيط 

تدفقات رأس المال من خالل توفير عدة آليات تمويل طويلة األجل للشركات المسـاهمة األمـر                

م في تقليل تكاليفها التمويلية وتنويع مخاطرها مما يؤدي إلى رفـع كفـاءة وإنتاجيـة                الذي يساه 

  .)WWW.P-S-E.COM( االقتصاد الفلسطيني ككل

  

http://www.P-S-E.COM
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 : وصالحية سوق فلسطينأهداف: ثانياً
 :)WWW.P-S-E.COM(ين  أهداف سوق فلسط-1

 :ن أهمهاتسعى سوق فلسطين لألوراق المالية إلى تحقيق العديد من األهداف م -أ

توفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل ونقل لملكية األوراق الماليـة تكفـل السـرعة                -ب

والدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء وسالمة التعامل بـاألوراق الماليـة وتيسـير اكتشـاف                

 .األسعار الحقيقية لها من خالل تعزيز عوامل العرض والطلب

معلومة تضمن العدالة والتسـاوي بـين جميـع المتعـاملين           وضع أسس للتداول وإيصال ال     -ج

باألوراق المالية بغض النظر عن موقعهم الجغرافي مما يوفر لجميع المستثمرين فرصاً متكافئـة            

  .في الربح والخسارة

توفير أكبر قدر من االستقرار في حركة األسعار بحيث يتم صعود وهبوط أسـعار األوراق                -د

 .تدريجيالمالية بشكل منتظم و

توفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المطلوبة وإيصالها بالسرعة الالزمة وذلك ليتسـنى              -هـ
 .للمستثمر اتخاذ القرار المناسب له

 .حماية المستثمرين من كافة أشكال التالعب واالحتيال -و

امل تطوير خدمات وفعالية السوق عن طريق تطوير أساليب وإجراءات ووسائل جديدة للتع              -ز

 . باألوراق المالية ومن خالل استقطاب المعلومات واالبتكارات التقنية والخبرات في هذا المجال

http://www.P-S-E.COM
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 :)7 مادة ،2004 لسنة 12قانون االوراق المالية رقم ( صالحية السوق -2

التنظيم واإلشراف والرقابة على نشاطات األعضاء ونشاطات المصدرين والشركات المدرجة           -أ

 .راقهم الماليةفيما يتعلق بأو

تنظيم التعامل في األوراق المالية لحماية مالكي األوراق المالية والمستثمرين والجمهور من             -ب

 .الغش والخداع والممارسات غير العادلة وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة

 لضمان حسن تنظيم وتشـغيل      والتنفيذ،وضع قواعد الممارسة واإلشراف وإجراءات الرقابة        -ج

 .دارة ومراقبة السوق بعد الحصول على موافقة الهيئةوإ

يجوز للسوق أن تضع وتفرض رسوماً على الشركات األعضاء والمدرجة مقابـل اسـتخدام               -د

تجهيزاتها وخدماتها، بما في ذلك رسوم التسجيل ورسوم العضوية ورسـوم التـداول ورسـوم               

 . اإلدراج بعد موافقة الهيئة

 : يلي  الرقابة وتنفيذها على األعضاء وتشمل ماتطبيق قواعد وإجراءات -هـ

 .دوليةالوضع المالي للشركات األعضاء ومتطلبات التدقيق المالي وفقا للمعايير ال -

 .حق السوق في اإلطالع على دفاتر وسجالت األعضاء -

 .إرسال التقارير الدورية إلى الهيئة حول نشاطات األعضاء -

 .رة والنافذة حسب التعليمات الصادرة عن الهيئةمراعاة أخالقيات المهنة المق -

إجراء التحقيقات الخاصة بالشركات األعضاء والشركات المدرجة وفرض الغرامـات عنـد             -ز

مخالفة قواعدهما، على أن تعرض الغرامات التي تفرضها السوق على الهيئـة، وتبقـى سـارية     

 .المفعول ما لم تنقضها الهيئة

ن تطلب من الهيئة تعليق التعامل في أوراق مالية متداولة أو وقـف     للسوق وألسباب مبررة أ    -ح

  .أعمال أي من أعضائه للمدة التي تراها مناسبة
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 :)216ص . 2005 زعرب، ( فلسطينوظائف سوق: ثالثاً

 . توفير االتصاالت بين البائعين والمشترين-1

 . تسهيل عمليات تداول االوراق المالية-2

 .قية عن التداول نشر المعلومات الحقي-3

 . ربط البورصة بالوسطاء والماليون من خارج السوق-4

 . تسهيل عمليات االستثمار-5

 . االوراق الماليةأسعار المحافظة على استقرار -6

 . والمؤسسات على التعامل في االوراق الماليةاألفراد تشجيع -7

 .  توفر الثقة في المعامالت بالسعر العادل-8
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 :)224ص . 2005 زعرب، ( تواجه سوق فلسطينالتيب المصاع: رابعاً

 .واألولية عدم تنظيم االسواق المالية -1

 . عدم وجود قواعد تشريعية لتنظيم البورصات-2

 . عدم وجود ضمانات لحماية حقوق المتعاملين-3

 . ضعف أو غياب دور بنوك االستثمار في تسويق االوراق المالية وشراؤها-4

 .ق المالية المطروحة لالستثمار عدم تنوع االورا-5

 . المغاالة في تقدير المركز المالي للشركات-6

 . مرتفعةوأرباحها الضرائب على االوراق المالية -7

 . ضعف االفصاح المالي-8

 . تخلف صناعة التحليل-9

 . المالياإلعالم تخلف -10

. الماليـة  ضعف الوعي االسـتثماري لـدى الجمهـور تجـاه االسـتثمار فـي االوراق                 -11
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 :)104ص ، 2000 جاد اهللا،(  في سوق فلسطيناإلفصاح: خامساً

ـ االتجاه التقليدي في االفصاح يهتم بالمستثمر العادي الذي له دراية محـدودة باسـتخدام                 ئمواالق

مع التركيـز    المالية فيقضي بضرورة تبسيط المعلومات المنشورة بحيث تكون مفهومة للمستثمر         

عكس درجة كبيرة من عدم التأكد وفي ذلك كله حماية لهذا المستثمر مـن              على المعلومات التي ت   

 .المالق التعامل غير العادل في سو

 تقديم المعلومات المالئمة التخاذ القـرارات التـي         إلىح فيهدف   اأما االتجاه المعاصر في االفص    

ون سـتثمر الخبرة في فهمها واستخدامها والتـي يعتمـد عليهـا الم            درجة كبيرة من   إلىتحتاج  

 .قراراتهمالواعيين والمحلليين الماليين في اتخاذ 

ما الشك فيه أن التوسع في االفصاح على هذا النحو سوف يحد من أهميـة االعتمـاد علـى                   مو

 التـي ال    األخرىالمعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب لبعض فئات المتعاملين على حساب الفئات           

 المتوازنـة   األسعار إلى يمكن سوق المال من التوصل       تتوافر لها تلك المعلومات وبالتالي سوف     

 .وما يترتب على ذلك من عدالة توزيع العوائد ودرجات المخاطرة

قة باالستثمار والتي ترتبط بسوق فلسطين فـي        ويوجد العديد من التشريعات الفلسطينية ذات العال      

ومات من عدة جوانـب      االفصاح عن المعل   إلى اإلشارةمجال االفصاح عن المعلومات، فقد تمت       

سواء من حيث طبيعة المعلومات وماذا يجب نشره، ومواعيد النشر، ودقة المعلومات والرقابـة              

 .عليها

 جوانب االفصاح في التشريعات الفلسطينية وهـي كمـا وردت فـي       ألهمفيما يلي استعراض    و

 : اآلتيةالقوانين



 77

 :م1964 لسنة 12رقم  األردني قانون الشركات -1

 أن يعد خالل    اإلدارة على مجلس    1964 لسنة   12 من قانون الشركات رقم      115لمادة   نصت ا  -أ

 والخسائر بعـد    األرباحثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ميزانية الشركة وبياناً يتضمن            

 اإليـرادات  بنود   ألهمتدقيقها من قبل مدقق حسابات قانونيين، مع بيان آخر يتضمن شرحا وافيا             

 .وفاتوالمصر

 والخسـائر  األرباح أن ينشر الميزانية العامة وحساب اإلدارة على مجلس   117 نصت المادة    -ب

 الصحف المحلية وذلك خالل شهرين مـن تـاريخ          إحدى في   اإلدارةوموجزاً عن تقرير مجلس     

 . انعقاد الهيئة العامة

 

 :م2004 لسنة 13 رقم  هيئة سوق راس المالقانون -2

تنظيم اإلفصاح عـن أيـة بيانـات أو         أن من أهداف الهيئة      )3 (من المادة ) 3 ( نصت الفقرة   -أ

  .معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي

 

 :م2004 لسنة 12 رقم  االوراق الماليةقانون -3

بخصوص السرية أنه ال يجـوز للسـوق أو مـديريها أو مسـؤوليها أو               ) 13( نصت المادة    -أ

خص عن المعلومات المتعلقة بمعـامالت شـركات األوراق       موظفيها أو للمركز اإلفصاح ألي ش     

المالية األعضاء وممتلكاتها أو معامالت الشركات المدرجة وممتلكاتها أو معامالت المسـتثمرين            

وممتلكاتهم باستثناء ما يسمح به هذا القانون أو قواعد السوق، إال إذا كانت هذه المعلومات عامة                

مات المطلوب توفيرها للهيئة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو          وال ينطبق هذا الحظر على المعلو     

 .بقرار قضائي
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يجب على المصدر أن يقوم بإعداد نشـرة   أنه نشرة اإلصدار بخصوص )26( نصت المادة    -ب

إصدار تحتوي على إفصاح كامل بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراره الصائب حول االسـتثمار               

 :مين نشرة اإلصدار المعلومات والبيانات التاليمن عدمه، وبوجه خاص يجب تض

وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله ، واألشخاص القائمين على إدارته مـن أعضـاء مجلـس             -

 .ر الموظفين والمساهمين والمؤسسيناإلدارة أو كبا

فيـة  ر وكي وصفاً كافياً لألوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة باإلصدا            -

 .استخدام عوائد اإلصدار

، بياناً واضحاً عن الوضع المالي للمصدر وأي معلومات مالية من شأنها التأثير على االستثمار              -

 . بما في ذلك الميزانية العامة وقائمة الدخل ألخر ثالث سنوات للشركات العاملة 

لقـادمتين وفقـاً لمعـايير      أو دراسة الجدوى للشركات الجديدة والميزانية التقديرية للسـنتين ا          -

 .تقبلية لمزايا ومخاطر االستثمارالمحاسبة الدولية، والتوقعات المس

أو السوق تساعد المستثمر على اتخاذ قراره بشأن االستثمار في          / أي معلومات تتطلبها الهيئة      -

 .المصدرةاألوراق المالية 

أ على المعلومات الواردة في على المصدر إعالم الهيئة بأي تغيير يطر) 27(نصت المادة  -ج

 .يتمنشرة اإلصدار حال حدوثه سواء تم إعالن نفاذ النشرة أم لم 

يحق للسوق إلزام المصدر المدرج باإلفصاح عن       على أنه   ) 34(من المادة   ) 3( نصت الفقرة    -د

 . توفيرها للجمهور عند حدوث أي تغيير في المعلومات الجوهرية للمصدرأوأية معلومات 

يتوجب على الشركة المدرجـة ألي مـن أوراقهـا          أنه  ) 34(من المادة   ) 5( الفقرة   نصت -هـ

 .الهيئةالمالية لدى السوق للتداول االلتزام بمتطلب اإلفصاح المعتمدة من قبل 
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 :اإلفصاح الدوري بخصوص )35(مادة ال  نصت -و

الثة األولـى التـي   على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير سنوية خالل األشهر الث       -

  :تلي نهاية كل سنة مالية ، ويجب أن يتضمن التقرير المعلومات التالية

 .نشاطهمعلومات كاملة عن المصدر ومجاالت  -

 .الرئيسيينأسماء أعضاء مجلس إدارته ومديريه والمالكين  -

ـ               - ة معلومات مالية تبين بوضوح الوضع المالي للمصدر وتشـمل الشـركات الحليفـة والتابع

 والتامين

التغيرات والمؤشرات المستقبلية المتوقعة من قبل المصدر والتي لهـا أثـر جـوهري علـى                 -

  .الماليةأوضاع المصدر 

على كل مصدر أن يقدم إلى الهيئة والسوق تقارير نصف سنوية وعلـى الهيئـة أن تصـدر                   -

قارير دوريـة أخـرى     تعليمات تحدد فيها توقيت تقديم المصدرين للتقارير نصف السنوية وأية ت          

 وأية معلومات إضافية يجب أن ترفق وتحدد األشـخاص المعتمـدة           تقديمها،ومحتوياتها وطريقة   

 .التقاريروتواقيعهم على تلك 

 :بخصوص اإلفصاح عن المتغيرات الجوهرية) 36( نصت المادة -ز

وهرية تتعلـق  على أي جهة لألوراق المالية إعالم الهيئة والسوق خطياً فور نشوء أي أمور ج         -

 .الوراق المالية المصدرة من قبلهابها مما قد يؤثر على أسعار ا

 وعلـى  بهـا، للهيئة أو السوق أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصـة                -

 .الطلبالجهة المصدرة تزويد الهيئة والسوق بما تتطلبانه خالل الفترة المحددة في 

 بيانـات خاصـة     أو الجهة المصدرة اإلعالن عن أي معلومات        للهيئة أو السوق أن تطلب من      -

  .المصدرة يحق للهيئة أو السوق أن تعلن عن تلك المعلومات والبيانات على نفقة الجهة بها،
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 :مقدمه

 الميدانية وذلك من خـالل التعـرف علـى          البحث عرض وتحليل بيانات     إلىيتناول هذا الفصل    

 وعينتـه وأداة  البحـث  ووصف مجتمع البحث إتمام التي استخدمت في    واألدواتمختلف الطرق   

 وثباتها وكذلك يتناول وصف خصائص العينة        المستخدمة ومكوناتها وفحص مدى صدقها     البحث

 .  ومن ثم اختبار الفرضيات

 :إلىوتم تقسيم الفصل 

 .البحثمنهجية 

 ..البحث وعينة مجتمع

 .البحثأداة 

 . االستبانة وثباتصدق

 .المعالجات اإلحصائية المستخدمة

 .وصف خصائص العينة

 .تالفرضياختبار ا
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 :البحثمنهجية : أوالً

 : منهج التحليل-1

هدف إلى إبراز أهمية المعلومات المحاسبية، واختبار مدى فهم وإدراك ي البحث الما كان هذ

المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية للمعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية، 

ى  علالبحث اتعتمد هذيومدى استخدامه لتلك المعلومات في اتخاذ القرار االستثماري، فسوف 

 لكونه من أكثر المناهج استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية  التحليليألوصفيالمنهج 

، وقد تم االعتماد في تحليل البيانات المتجمعة على البحث، وألنه يناسب موضوع واإلنسانية

 وتم تطبيق بعض االختبارات المتعارف عليها وذلك من (SPSS)برنامج التحليل اإلحصائي 

  .ول إلى بعض النتائج والتوصيات المقترحةأجل الوص

  : منهج جمع البيانات-2

 على كل من مصادر البيانات الثانوية ومصادر البيانات األولية وذلك كما البحث اعتمد هذيسوف 

 :يلي

 : مصادر البيانات الثانوية-أ

في الكتب على بعض مصادر البيانات الثانوية والمتمثلة بشكل أساسي بحث الا عتمد هذيسوف 

 وبعض المواقع ذات الصلة على الشبكة المتخصصة والمجالت والمراجع واألبحاث والدراسات

والتقارير السنوية المنشورة   وكذلك النشراتبحث الاالتي تناولت مثل هذ) االنترنت(العالمية 

 .لسوق فلسطين لألوراق المالية
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 : البيانات األولية-ب

لإلجابة علـى   تم تصميمها وتوزيعها     ي على استمارة بحثية    بشكل جوهر  البحثا  تمد هذ يعسوف  

أسئلة البحث لغرض معرفة أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمر في سوق فلسـطين لـألوراق              

المالية، ومدى اعتماده عليها في اتخاذ القرار االستثماري ومدى فهمه وإدراكه واستخدامه لهـا،              

 .لوماتوالمعوقات التي تعيق استخدام تلك المع

 

 :البحث وعينة مجتمع: ثانياً

سوف تشمل ، و من فئات المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق الماليةالبحثيتكون مجتمع 

جميع فئات المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية المتواجدين  مفردات من البحثعينة 

 .ية لصعوبة الوصول إليهمفي قطاع غزة، وسوف يتم استثناء فئات المستثمرين في الضفة الغرب

اسـتبانة أي نسـبة   ) 144(وقد تم اسـترداد      البحث استبانة على عينة     185وقام الباحث بتوزيع    

استبانة لعدم استكمال البيانات أو لوجود أخطاء فيها        ) 12(وقد تم استبعاد    %) 77.83(االسترداد  

من حجـم   %) 71.35(أي نسبة   استبانة  ) 132( الداخلة في التحليل     تاالستبياناوبذلك يكون عدد    

 .العينة

د استرداد االسـتبانة تمـت       وبع يوماً) 40( ما يقارب    تاالستبياناوتمت عملية التوزيع واسترداد     

 .ا وترميزها وتفريغها في الحاسوبهمراجعتها وتدقيق
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 :البحثأداة : ثالثاً

تب والـدوريات أمـا     اعتمد الباحث في جمع البيانات على نوعين رئيسين من البيانات أولهما الك           

سات تم تصميم االستبانة في ضوء      ا، فبعد اإلطالع على الدر    )1ملحق رقم    (بانةتثانيهما فهو االس  

 بالشـكل  البحـث  وبحيث تجيب على األسئلة المطروحة في مشـكلة وفرضـيات          البحثأهداف  

 .المناسب والمطلوب

 : كما يليجزأين إلىوتم تقسيم االستبانة 

  :األولالجزء  -1

  العينة وقد احتوى هذا الجـزء علـى  أفراد تتعلق بمعلومات عامة عن     أسئلة مكون من عدة     وهو

العمر والمؤهل العلمي ومجال النشاط ومعلومـات أخـرى حـول اسـتثمارات      :  فقرة مثل  )11(

 .المتعامل

 : الجزء الثاني -2

 :ويتكون من خمسة مجاالت وهي

 درجة أهمية المعلومات المحاسبية لترشـيد        فقرات وتناول  )13 ( وقد احتوى على   :المجال األول 

 . المعلومات المحاسبيةألهمية المستثمر إدراك قياس مدى إلىقرارات االستثمار ويهدف 

 فقرات وتناول درجة تـوفر المعلومـات المحاسـبية فـي            )9 ( وقد احتوى على   :المجال الثاني 

 .ية في التقارير المالية قياس مدى كفاية المعلومات المحاسبإلىالتقارير المالية ويهدف 

 فقرات وتناول درجة استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد )9 ( وقد احتوى على:المجال الثالـث  

 . قياس مدى استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قرار االستثمارإلىقرار االستثمار ويهدف 
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 غير الـواردة  األخرىلومات  فقرة وتناول درجة تأثير المع)14 ( وقد احتوى على:المجال الرابع 

 غير  أخرى قياس مدى وجود وتوفر معلومات       إلىفي القوائم المالية على قرار االستثمار ويهدف        

 .واردة في القوائم المالية تؤثر على قرار االستثمار

 فقرة وتناول معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في        )14 ( وقد احتوى على   :المجال الخامس 

 قياس مدى وجود وتوفر معوقات المعلومات المحاسـبية فـي         إلىالستثمار ويهدف   ترشيد قرار ا  

 .ترشيد قرار االستثمار

 

 :البحثاستبانة  صدق وثبات: رابعاً

 : صدق االستبانة-1

 قادرة على قياس وتحقيق ما صممت ألجله بمـا          البحثيقصد بصدق االستبانة أن تكون استبانه       

 :دق االستبانة بطريقتين كما يلي، وقد تم قياس صالبحثيحقق أهداف 

 ): المحكمين( صدق المحتوى  -أ

 والتي تتعلق بمدى ادراك المسـتثمرين فـي سـوق فلسـطين             البحثقام الباحث بإعداد استبانة     

لالوراق المالية الهمية استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قراراتهم االستثمارية، وذلـك مـن             

سابقة والمراجع النظرية حول هذا الموضوع، وبعـد ذلـك تـم            خالل االطالع على الدراسات ال    

عرض االستبانة في صورتها األولية على بعض األساتذة األكاديميين ومن لهم خبرة وإطالع في              

من أجل االسترشاد بآرائهم حـول الفقـرات التـي تضـمنتها      مجال االستثمار في السوق المالي 

المحكمين حيث تم حذف بعض الفقرات التي ال ترتبط         وقد اخذ الباحث بآراء ونصائح      . االستبانة

بموضوع االستبانة، كما تم تعديل فقرات أخرى، حتى تم التوصل للصورة  النهائيـة لالسـتبانة،    
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 والمتمثلة في المسـتثمرين فـي سـوق فلسـطين     البحثبحيث امكن توزيع االستبانة على عينة     

 .لألوراق المالية في قطاع غزة

 :داخلي صدق االتساق ال-ب

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمـي                

إليه هذه الفقرة، وقد تم التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل إيجـاد معامـل االرتبـاط                  

 هـذه   الخطي لبيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه             

الفقرة، وقد كانت النتائج ايجابية بشكل كبير ، حيث دلت معامالت االرتباط المختلفـة علـى أن                 

هناك اتساق داخلياً للفقرات مع المجاالت التي تنتمي إليها وفيما يلي معامالت االرتباط المختلفـة               

 :لكل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليه
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 )2(جدول رقم 
 بين فقرات المجـال األول المتعلـق بـادراك المسـتثمر أهميـة              معامالت ارتباط بيرسون  

 المعلومات المحاسبية لترشيد قرار االستثمار في سوق فلسطين لألوراق المالية

ــم  رقـ
 المجال األول فقرةال

معامـــل 
ارتبـــاط 

 بيرسون

مستوى الداللة  
 sigاإلحصائية 

ات اإلستثمار أمراً يعد توفير المعلومات المحاسبية واستخدامها عند اتخاذ قرار  1
 .ضرورياً

0.791 0 

في ضوء التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعددة، فإن توفير معلومات           2
 .محاسبية تساعد في اتخاذ قرارات اإلستثمار يعد أمراً حتمياً

0.756 0 

   يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار 
 0 0.770 . أكبر فاعليـة-أ 3
 0 0.688 . تكلفـة أقل-ب 4
 0 0.642 . وقت أقل-ج 5
 0 0.761 . جودة في األداء-ج 6

من مزايا توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار زيادة قدرة    7
 .ومهارات متخذي القرارات

0.750 0 

ستثمار إلى إنشاء نظم يؤدي توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإل      8
 .متكاملة للمعلومات واالستفادة منها في ترشيد عمليات اتخاذ القرارات

0.681 0 

يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات اإلستثمار إلى تخفيض           9
 .درجة المخاطرة فيها

0.634 0 

يـؤثر علـى    إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار          10
 .طبيعة ونوعية األسهم المستثمر فيها

0.616 0 

يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة أعلـى مـن التكامـل              11
 .والترابط بين قرارات اإلستثمار

0.758 0 

إن استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات يوفر قدرات ومهارات           12
 .نشودة من اإلستثمار بالشكل األمثلكافية لتحقيق الغايات الم

0.719 0 

13 
إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار يوفر مجموعة          
من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات المتخذة وكشف األخطاء في          

 .حالة حدوثها
0.700 0 

 α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 
ل الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات                يالحظ من خال  

فقرة والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة            ) 13( المجال األول والبالغة  

 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال األول) 0.05(اإلحصائية 
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 )3(جدول رقم 

بيرسون بين فقرات المجال الثاني المتعلق بمدى توفر المعلومات المحاسبية في معامالت ارتباط 
 التقارير المالية لترشيد قرار االستثمار

رقـــم 
معامل ارتباط  المجال الثاني فقرةال

 بيرسون
مستوى الداللة  

 sigاإلحصائية 

 0 0.748 .توفر الشركات معلومات عن األرباح المحتجزة 1

ومات عن نسـبة التوزيعـات المقـررة علـى          توفر الشركات معل   2
 .المساهمين

0.742 0 

 0 0.797 .توفر الشركات معلومات عن التغيرات الحادثة في رأس المال 3
 0 0.731 .توفر الشركات معلومات عن نصيب السهم من األرباح 4

توفر الشركات معلومات عـن القيمـة العادلـة لبنـود األصـول            5
 .وااللتزامات المالية

0.835 0 

توفر الشركات معلومات عن المكاسب المحققة األكثـر تأكيـداً أو            6
 .الخسارة المحتملة األقل تأكيداً

0.836 0 

توفر الشركات معلومات حول األثر المتراكم لتغييـر السياسـات           7
 .المحاسبية

0.735 0 

 0 0.734 .توفر الشركات معلومات عن التقارير المالية الدورية مدققة 8

وفر الشركات معلومات عن قيام المدقق بتقييم مدى كفـاءة اإلدارة   ت 9
 .في إعداد الموازنات

0.746 0 

 α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 
 

يالحظ من خالل الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات                  

ة للمجال معنوية إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة    فقرات والدرجة الكلي) 9 (المجال الثاني والبالغة  

 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الثاني) 0.05(اإلحصائية 



 89

 )4(جدول رقم 

معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثالث المتعلق بدرجة استخدام المعلومات المحاسبية 
 لترشيد قرار االستثمار

ــم  رق
معامل ارتباط  ل الثالثالمجا فقرةال

 بيرسون
مستوى الداللة  

 sigاإلحصائية 

 0 0.779 .حساب األرباح والخسائر 1
 0 0.826 .الميزانية العمومية 2
 0 0.793 .قائمة التدفقات النقدية 3
 0 0.844 .قائمة التغير في حقوق الملكية 4
 0 0.792 .تقارير مدقق الحسابات 5
 0 0.630 قائمة أخرى 6

استخدام المعلومات المحاسبية للمقارنة بين بدائل اإلستثمار الختيـار        7
 .البديل األفضل

0.810 0 

استخدام المعلومات المحاسبية للتأكد مـن رشـد قـرار اإلسـتثمار       8
 .المتخذ

0.749 0 

استخدام المعلومات المحاسبية لتصحيح القرارات وتعزيزها والتأكـد         9
 .من فاعليتها

0.814 0 

 α = 0.05الداللة اإلحصائية حسب عند مستوى 
 

يالحظ من خالل الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات                  

المجال الثالث والبالغة تسع فقرات والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائيا عند مسـتوى داللـة               

 .فقرات المجال الثالثوهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير ل) 0.05(اإلحصائية 
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 )5(جدول رقم 

معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الرابع المتعلق بدرجة تاثير المعلومات االخرى غير 
 الواردة في القوائم المالية على قرار االستثمار

رقــم 
معامل ارتبـاط    المجال الرابع فقرةال

 بيرسون
مستوى الداللة  

 sigاإلحصائية 

 0 0.604 . نصائح الوسطاءمعلومات من 1
 0 0.441 .معلومات من اإلشاعات 2
 0 0.397 .معلومات من نصائح األصدقاء واألقارب 3
 0 0.591 .معلومات من النشرات الخاصة بالسوق 4
 0 0.619 .معلومات من النشرات الحكومية 5
 0 0.664 معلومات من المجالت والجرائد 6
 0 0.761 .معلومات من زيارة الشركات 7
 0 0.690 ).االنترنت ( معلومات من موقع الشركات على الشبكة العالمية  8
 0 0.747 معلومات من دليل المؤشرات المالية للشركات 9

 0 0.761 .نشر تقارير خاصة باإلدارة بخالف القوائم والتقارير المالية 10
 0 0.599 .راراستخدام اسلوب التحليل المالي كأداة من أدوات اتخاذ الق 11
 0 0.720 . تغيرات في اإلدارة العليا للشركات 12
 0 0.660 . مالحظات للمدقق الخارجي األخرى 13

قرارات مجلس اإلدارة بشأن خطط التوسع المستقبلية وفتح فروع          14
 0 0.457 .جديدة

 α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 
 

فة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات            يالحظ من خالل الجدول السابق أن كا      

 فقرة والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة       )14 (المجال الرابع والبالغة  

 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الرابع) 0.05(اإلحصائية 
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 )6(جدول رقم 

لمجال الخامس المتعلق بمعوقات استخدام المعلومات معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات ا
 المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار

رقــم 
معامل ارتبـاط    المجال الخامس فقرةال

 بيرسون
مستوى الداللة  

 sigاإلحصائية 

 0 0.631 .ارتفاع تكلفة الحصول على هذه المعلومات 1
 0 0.486 .عدم توفير المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة 2
 0 0.650 المعلومات المحاسبية  طرق إعداد عدم الثقة المطلقة في 3

عدم إمكانية استخدام المعلومات المحاسـبية علـى التنبـؤ فـي             4
 .المستقبل

0.656 0 

صعوبة المقارنة بين بدائل االستثمار بسبب اختالف طرق اإلعداد          5
 .واإلفصاح 

0.653 0 

   :بية يرجع لألسباب التاليةإن عدم استخدام المعلومات المحاس 
 0 0.607 . قلة الخبرة العملية-أ 6
 0 0.683 . ضعف المعرفة باألمور والمعلومات المحاسبية-ب 7
 0 0.636 . بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي-ج 8

 عدم اكتساب مهـارات وظيفيـة للتعامـل مـع المعلومـات             -د 9
 0 0.673 .المحاسبية

قابة على نتائج قرارات اإلستثمار دون االعتماد علـى         ضعف الر  10
 0 0.706 .المعلومات المحاسبية

 0 0.649 .عدم نشر تقارير دورية 11
 0 0.693 .عدم تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل سليم في فلسطين 12
 0 0.706 .نظرة المجتمع غير السليمة للمحاسبة والمعلومات المحاسبية 13

جود قانون واضح لسوق فلسطين فيما يتعلق بالمعلومـات         عدم و  14
 0 0.673 .المحاسبية

 α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 
 

يالحظ من خالل الجدول السابق أن كافة معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقـرة مـن فقـرات                  

ئيا عند مسـتوى داللـة    فقرة والدرجة الكلية للمجال معنوية إحصا     )14 (المجال الخامس والبالغة  

 .وهذا يشير إلى االتساق الداخلي الكبير لفقرات المجال الخامس) 0.05(اإلحصائية 
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باإلضافة إلى ما سبق فقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل مجال مـن مجـاالت                  

 :االستبانة الخمسة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك كما في الجدول التالي

 )7(جدول 
 امالت ارتباط بيرسون لمجاالت االستبانة الخمسة مع الدرجة الكلية لالستبانةمع

رقـــم 
معامل ارتباط  عنوان المجال المجال

 بيرسون
مستوى الداللة  

 sigاإلحصائية 

أهمية المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار فـي سـوق           1
 0 0.677 فلسطين لألوراق المالية

 المحاسبية في التقارير المالية لترشيد قرارات       مدى توفر المعلومات   2
 0 0.704 االستثمار

 0 0.802 درجة استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار 3

درجة تأثير المعلومات األخرى غير الواردة في القوائم المالية على           4
 0 0.791 قرارات االستثمار

 0 0.723 بية في ترشيد قرارات االستثمارمعوقات استخدام المعلومات المحاس 5

 α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 
 

سة خميتضح من خالل الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة ال             

 ).0.05(دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى داللة إحصائية 

كل مجال من مجـاالت االسـتبانة تـرتبط ارتباطـاً داالً            مما يعني أن درجات أفراد العينة في        

إحصائيا بدرجاتهم الكلية في االستبانة وهذا يشير إلى تحقق صدق االتسـاق الـداخلي السـتبانه        

 . وبشكل قويالبحث



 93

 :ثبات االستبانة -2

كثر من   يقصد بثبات االستبانة أن تعطى هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أ              

 أخرى ، أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل              فقرةمرة أو ب  

 . كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة

 من خـالل طريقتـي التجزئـة النصـفية ومعامـل            البحثوقد تحقق الباحث من ثبات استبانة       

 :فاكرونباخ وذلك كما يليال

 :طريقة التجزئة النصفية -أ

قام الباحث بتقسيم فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة الخمسة وكذلك االسـتبانة ككـل إلـى             

 ذات  فقرات ذات األرقام الفردية ويشمل الجزء الثاني ال       فقراتجزئين بحيث يشمل الجزء األول ال     

 األول ودرجات الجزء الثاني فـي كـل مجـال مـن     األرقام الزوجية، ثم حسبت درجات الجزء 

مجاالت االستبانة، وبعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين الجزئين، ثم تم تعديل معامـل        

 :االرتباط باستخدام معادلة سيبرمان براون وهذه المعادلة هي

                       R=        2rمعامل الثبات    
 r+1                                       

 :معامل ارتباط بيرسون، وقد كانت النتائج كما يلي = rحيث 
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 )8(جدول رقم 
 :معامالت ارتباط بيرسون والثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

 
 الرقم

 
 مجــاالت االستبانة

ــدد  عـ
 الفقرات

معامــــل 
ارتبـــاط 

 بيرسون

معامــــل 
 الثبات

ــتوى  مس
الداللـــة 

إلحصائية ا
sig 

 0 0.975 0.951 59 .االستبـــانة ككــل 

1 
أهمية المعلومات المحاسبية لترشـيد قـرارات        

 االستثمار في سوق فلسطين لألوراق المالية
13 0.885 0.939 0 

2 
مدى توفر المعلومات المحاسبية فـي التقـارير        

 المالية لترشيد قرارات االستثمار
9 0.881 0.937 0 

3 
دام المعلومات المحاسـبية لترشـيد      درجة استخ 

 قرارات االستثمار
9 0.902 0.948 0 

4 
درجة تأثير المعلومات األخرى غير الواردة في       

 القوائم المالية على قرارات االستثمار
14 0.816 0.898 0 

5 
معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد      

 قرارات االستثمار
14 0.916 0.956 0 

 α = 0.05لة اإلحصائية حسب عند مستوى الدال
 

 ، وهـو قيمـة مرتفعـة    0.975ومن خالل الجدول السابق يالحظ أن معامل ثبات االستبانة بلغ           

، كما أن معامالت االرتباط والثبات لمجاالت       α = 0.01وجيدة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة       

ثبـات االسـتبانة وصـالحيتها      االستبانة الخمسة أيضاً مرتفعة ومعنوية إحصائيا و هذا يؤكـد           

 .لالستخدام
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 :طريقة معامل ألفا كرون باخ -ب
 قام الباحث بحساب معامالت الفاكرون باخ لالستبانة ككل وكذلك لكـل مجـال مـن مجاالتهـا       

 :الخمسة وذلك كما يلي

 )9(جدول رقم 
 معامالت الفاكرون باخ لالستبانة ككل وكذلك لكل مجال من مجاالتها الخمسة

ــدد  مجاالت االستبانة الرقم عـ
 الفقرات

معامل ثبات  
ــاكرون  الف

 باخ
 0.956 59 .االستبـــانة ككــل 

 0.908 13 أهمية المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار في سوق فلسطين لألوراق المالية 1

 0.914 9 مدى توفر المعلومات المحاسبية في التقارير المالية لترشيد قرارات االستثمار 2

 0.926 9 درجة استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار 3

 0.883 14 درجة تأثير المعلومات األخرى غير الواردة في القوائم المالية على قرارات االستثمار 4

 0.913 14 معوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار 5
 

، وهـي قيمـة     0.956دول السابق أن معامل ألفاكرونباخ لالستبانة ككل بلغ         يتضح من خالل الج   

مرتفعة وممتازة من الناحية اإلحصائية، كذلك فان قيم معامالت ألفاكرونباخ في جميع المجـاالت        

 . ممتازة من الناحية اإلحصائية وتتمتع بدرجة عالية من الثبات

 المتعلقة بمـدى ادراك المسـتثمرين   البحثنه وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات استبا     

في سوق فلسطين لألوراق المالية ألهمية استخدام المعلومـات المحاسـبية لترشـيد قـراراتهم               

االستثمارية، مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة علـى              

 . و اختبار فرضياتهاالبحثأسئلة 



 96

 :جات االحصائيةالمعال: ساًماخ

 االحصائي وتم اسـتخدام االختبـارات       SPSSلقد قام الباحث بتفريغ االستبانة من خالل برنامج         

 :االحصائي اآلتية

 . التكرارت والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والوسيط-1

 . معامل ارتباط بيرسون-2

  التجزئة النصفية-3

 . اختبار معامل الفا كرون باخ-4

  .(Sign Test)شارة الالمعلمي   اختبار اال-5

 

 :وصف خصائص العينة: دساًسا

 لتـوفير أرضـية     البحثالعامة للتعرف على خصائص عينة      ئلة  تم تخصيص مجموعة من االس    

 : وذلك من خالل النتائج اآلتيةالبحثأساسية لتحليل نتائج 

 :  العمر-1

 حيث أن أكبر نسبة من افراد       )10(قسمت أعمار العينة إلى أربع فئات كما يظهرها الجدول رقم           

 مسـتثمرا أي مـا      52حيث كان عددهم    )  عاماً 40 -31من  (العينة تتركز ضمن الفئة العمرية      

من  اجمالي العينة، والنسبة التي تأتي بعدها فهم المسـتثمرون الـذين كانـت                % 39.40نسبته  

مـن   % 31.10  مستمراً أي مـا نسـبته      41عاماً فقد بلغ عددهم     )  عاما 30-20من  (أعمارهم  

 ). فأكثر41من ( فئات العمر وباقي أفراد العينة موزعون علىاجمالي العينة، 
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 )10(جدول رقم 

  حسب العمرالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية )العدد ( التكرار  فئات العمر

20-30 41 31.10%  
31-40 52 39.40%  
41-50 22 16.70%  

  %12.90 17 50أكثر من 
  %100.00 132 االجمالي

 
 : المؤهل العلمي-2

أن المستثمرين من حملة شهادة البكالوريس شكلوا أكبر نسبة من العينة           ) 11(يظهر الجدول رقم    

من العينة، يليهم المسـتثمرون مـن حملـة     % 58.90 مستثمراً أي بنسبة     76حيث كان عددهم    

، ثم الـذين يحملـون شـهادة        من العينة  % 17.80 مستثمرا أي بنسبة     23الدراسات العليا بعدد    

من العينة، وأخيرا يأتي المستثمرون مـن حملـة      % 13.20 مستثمراً أي بنسبة     17الدبلوم بعدد   

 .من العينة % 10.10 مستثمراً أي بنسبة 13الثانوية العامة فأقل حيث كان عددهم 

 فاسـطين   وهذه النتيجة تشير الى مستوى مناسب من التأهيل العلمي لدى المستثمرين في سـوق             

 )11(جدول رقم                               .لالوراق المالية

  حسب المؤهل العلميالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات المؤهل

  %10.10 13 ثانوية عامة فأقل
  %13.20 17 دبلوم كليات مجتمع

  %58.90 76 بكالوريس
  %17.80 23 دراسات عليا

  %100.00 129 جمالياال
 - 3 )بدون(قيم مفقودة 
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 : التخصص العلمي-3

أن المستثمرين من حملة تخصص المحاسبة شكلوا أكبر نسبة من العينة           ) 12(يظهر الجدول رقم    

مـن العينـة، يلـيهم المسـتثمرون مـن       % 43.40 مستثمراً أي بنسـبة  53حيث كان عددهم   

من العينة، ويليهم المسـتثمرون مـن        % 22.10ة   مستثمراً أي بنسب   27تخصصات أخرى بعدد    

من العينة، ثـم الـذين يحملـون         % 17.20 مستثمرا أي بنسبة     21تخصص ادارة اعمال بعدد     

مـن العينـة، وأخيـرا يـأتي      % 12.30 مستثمراً أي بنسبة 15تخصص مالية ومصرفية بعدد    

 .من العينة % 4.90   مستثمراً أي بنسبة6المستثمرون الذين يحملون تخصص اقتصاد بعدد 

مما يشير الى توافر التخصصات المعينة باالستثمار والتي تمكنهم من فهـم وادراك المعلومـات               

 . المحاسبية وأهميتها واالستفادة منها في ترشيد قرار االستثمار

 
 )12(جدول رقم 

  حسب التخصص العلميالبحثتوزيع عينة 
 ية النسبة المئو )العدد ( التكرار  فئات التخصص

  %43.40 53 محاسبة
  %12.30 15 مالية ومصرفية

  %17.20 21 ادارة اعمال
  %4.90 6 اقتصاد
  %22.10 27 اخرى

  %100.00 122 االجمالي
 - 10 )بدون(قيم مفقودة 
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 : طبيعة العمل-4

  مسـتثمرا 70أن عدد المستثمرين الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ      ) 13(يظهر الجدول رقم    

 مسـتثمرا   25من العينة، وعدد المستثمرين الذين يعملون في القطاع العام بلغ            % 53أي بنسبة   

: من العينة، وباقي أفراد العينة موزعون على باقي المهن االخـرى وهـي        % 18.90أي بنسبة   

 .رجل أعمال، تاجر، عامل، أخرى

 
 )13(جدول رقم 

  حسب طبيعة العملالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  لعملفئات طبيعة ا

  %18.90 25 موظف قطاع عام 
  %53.00 70 موظف قطاع خاص

  %8.30 11 رجل أعمال
  %9.10 12 تاجر
  %1.50 2 عامل
  %9.10 12 اخرى

  %100.00 132 االجمالي
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 : عدد سنوات التعامل في االستثمار-5

) واتسـن  3 أقل مـن (مرين الذين يتعاملون في االستثمار أن فئة المستث) 14(يظهر الجدول رقم   

يليهم من العينة،    % 58.40 مستثمراً أي بنسبة     79شكلوا أكبر نسبة من العينة حيث كان عددهم         

يليهم ، و من العينة  % 29.55 مستثمرا أي بنسبة     39بعدد  )  سنوات فأكثر  5(المستثمرون من فئة    

 . من العينة، % 11.50 مستثمراً أي بنسبة 15بعدد )  سنوات5-3(المستثمرون من فئة 

 .وهذا يؤكد على حداثة سوق فلسطين لالوراق المالية وكذلك حداثة االستثمار فيه
 

 )14(جدول رقم 
  حسب عدد سنوات التعامل في االستثمارالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات السنوات
  %31.50 41 أقل من سنة

  %26.90 35  سنة3-1 من
  %11.50 15  سنة5-3من 
  %8.50 11  سنة7-5من 

  %21.05 28  سنوات7أكثر من 
  %100.00 130 االجمالي

 - 2 )بدون(قيم مفقودة 
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 : حجم االستثمار في سوق فلسطين-6

ذين توزيع أفراد العينة حسب حجم استثماراتهم فقد شكل المستثمرون ال         ) 15(يظهر الجدول رقم    

 مسـتثمراً  83أكبر نسبة من العينة حيث كان عـددهم   )  دينار 30000أقل  (تترواح استثماراتهم     

 مسـتثمراً   18بعدد  ) فأكثر 50000(من العينة، يليهم المستثمرون من فئة        % 74.10أي بنسبة   

 11 بعـدد  )50000 الـى  30001(فئـة   من العينة، ويليهم المستثمرون مـن        % 16أي بنسبة   

 .من العينة % 9.80ي بنسبة مستثمرا أ

 . مما يشير الى أن المستثمرين في السوق من صغار المستثمرين

 )15(جدول رقم 
  حسب حجم االستثمارالبحثتوزيع عينة 

 النسبة المئوية  )العدد(التكرار  )بالدينار(فئات االستثمار 
  %51.80 58  15000أقل من 

  %22.30 25 30000 الى 15001من 
  %9.80 11 50000 الى 30001من 
  %7.10 8 100000 الى 50001من 

  %8.90 10 100000أكثر من 
  %100.00 112 االجمالي

 - 20 )بدون(قيم مفقودة 
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 مدى القناعة بأهمية استخدام المعلومات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرارات              -7

 :االستثمار

اعـة بأهميـة اسـتخدام المعلومـات     أن مؤشرا عاما بمدى القن ) 16(الجدول السابق رقم    عكس  ي

المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار بهدف تقديم أرضية واضحة الجراء االختبار الحقيقـي،             

 121 بعـدد ) مهمة جدا ومهمة (حيث أكد المستثمرون أن قناعتهم باستخدام المعلومات المحاسبية         

متوسطة وقليلة وعديمـة    : ىمن العينة، وباقي العينة موزعون عل      % 81.60مستثمرا أي بنسبة    

 .األهمية

 .مما يشير الى أن قناعة المستثمرين بالمعلومات المحاسبية عالية جداً

 
 )16(جدول رقم 

  حسب القناعة باهمية المعلومات المحاسبيةالبحثع عينةيتوز
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات األهمية

  %63.60 84 مهمة جداً
  %28.00 37 مهمة

  %5.30 7 متوسطة األهمية
  %2.30 3 قليلة األهمية

  %0.80 1 عديمة األهمية
  %100.00 132 اإلجمالي
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 مدى كفاية المعلومات المحاسبية فـي التقـارير الماليـة لترشـيد قـرارات               -8

 :االستثمار

، حيـث   ة التي تتضمنها التقارير المالي    مدى كفاية المعلومات المحاسبية   ) 17(الجدول رقم   وضح  ي

شكل المستثمرون الذين أكدوا أن كفاية المعلومات المحاسبية في التقارير المالية لترشيد قـرارات       

مـن العينـة، يلـيهم       % 41.80 مسـتثمراً أي بنسـبة       54 بعدد   )فأكثر % 41من  (االستثمار  

 مسـتثمرا    41بعـدد   %) 60-%41(المستثمرون الذين أكدوا أن كفاية المعلومات المحاسبية من         

لكل فئة من العينة، يليهم المستثمرون الذين أكـدوا أن كفايـة المعلومـات              % 31.10أي بنسبة   

 .من العينة % 26.40 مستثمرا  أي بنسبة 34بعدد )  فأقل%40(المحاسبية من 

 .وهذا يشير الى كفاية المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية

 )17(جدول رقم 
 سب كفاية المعلومات المحاسبية في التقارير المالية حالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية )العدد ( التكرار  فئات الكفاية

  %9.30 12  %20أقل من 
  %17.10 22  %40 - % 21من 
  %31.80 41  %60 - % 41من 
  %20.90 27  % 80 - % 61من 
  %20.90 27 فأكثر  % 81من 

  %100.00 129 االجمالي
 - 3 )بدون(فقودة قيم م
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 : مدى درجة الثقة في المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار-9

فـي المعلومـات     المستثمرين   درجة ثقة توزيع أفراد العينة حسب درجة      ) 18(الجدول رقم   بين  ي

المحاسبية، حيث شكل المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في المعلومـات المحاسـبية فـي         

من العينـة،    % 40.70 مستثمراً أي بنسبة     53بعدد  ) فأكثر%61من  ( قرارات االستثمار    ترشيد

بعدد %) 60-%41(يليهم المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في المعلومات المحاسبية من            

من العينة، يليهم المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في           % 28.00 مستثمرا  أي بنسبة      37

 من العينة % 30.80 مستثمرا  أي بنسبة 30بعدد )  فأقل%40( المحاسبية من المعلومات

 . في المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار لدى المستثمرينمما يشير الى وجود ثقة

 )18(جدول رقم 
  حسب درجة الثقة في المعلومات المحاسبيةالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات درجة الثقة

  %7.70 10  %20أقل من 
  %23.10 30  %40 - % 21من 
  %28.50 37  %60 - % 41من 
  %29.20 38  % 80 - % 61من 
  %11.50 15 فأكثر  % 81من 

  %100.00 130 االجمالي
 - 2 )بدون(قيم مفقودة 
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 : مدى درجة الثقة في تقرير مدقق الحسابات-10

أن مؤشرا عاما بمدى درجة الثقة في تقرير مدقق الحسـابات، حيـث             ) 19 (يظهر الجدول رقم  

بعـدد  )  فأكثر%61من ( المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في تقرير مدقق الحسابات  شكل

من العينة، يليهم المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم فـي            % 48.50 مستثمراً أي بنسبة     63

من العينـة،    % 29.20 مستثمرا  أي بنسبة      38بعدد  %) 60-%41ن  م(تقرير مدقق الحسابات    

بعـدد  ) قلفأ% 40من  (يليهم المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في تقرير مدقق الحسابات            

 .من العينة % 22.30 مستثمرا  أي بنسبة 29

 .وهذا يشير الى وجود ثقة في تقرير مدقق الحسابات من قبل المستثمرين

 
 )19(جدول رقم 

  حسب درجة الثقة في تقرير مدقق الحساباتالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات درجة الثقة

  %8.50 11  %20أقل من 
  %13.80 18  %40 - % 21من 
  %29.20 38  %60 - % 41من 
  %25.40 33  % 80 - % 61من 
  %23.10 30 فأكثر  % 81من 

  %100.00 130 االجمالي
 - 2 )بدون(قيم مفقودة 
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 : مدى درجة الثقة في نشرات سوق فلسطين-11

مدى درجة الثقة في نشرات سوق فلسطين، حيث شكل المسـتثمرون           ) 20(الجدول رقم   وضح  ي

 مسـتثمراً أي    72 بعدد   )فأكثر% 61من  (الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في نشرات سوق فلسطين          

يليهم المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في نشـرات سـوق            من العينة،    % 55.40بنسبة  

يلـيهم  ومـن العينـة،    % 24.60 مسـتثمرا  أي بنسـبة       32بعدد  %) 60-%41من  (فلسطين  

 26بعـدد   ) فأقـل % 40(المستثمرون الذين أكدوا أن درجة ثقتهم في نشرات سـوق فلسـطين             

 .من العينة% 20مستثمرا  أي بنسبة 

 . في نشرات سوق فلسطين من قبل المستثمرينوهذا يؤكد بوجود ثقة

 

 )20(جدول رقم 
  حسب درجة الثقة في نشرات سوق فلسطينالبحثتوزيع عينة 
 النسبة المئوية  )العدد ( التكرار  فئات الكفاية

  %6.20 8  %20أقل من 
  %13.80 18  %40 - % 21من 
  %24.60 32  %60 - % 41من 
 % 33.10 43  % 80 - % 61من 
  %22.30 29 فأكثر  % 81من 

  %100.00 130 االجمالي
 - 2 )بدون(قيم مفقودة 
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 اختبار الفرضيات: سابعاً

 والذي يعتبـر   (Sign Test) فقد تم استخدام اختبار اإلشارة الالمعلمي البحثالختبار فرضيات 

  لعينة واحدة المعلمي، إذ انه يستخدم للتحقق من مطابقة وسيط عينة مختـارة  tأحد بدائل اختبار   

من مجتمع إحصائي مع وسيط ذلك المجتمع، كما أن اختبار اإلشارة ال يعتمد على قيمة الفـرق                 

بين الدرجات والوسيط العام وإنما يتعامل فقط مع اإلشارات من حيث أنها موجبـة أو سـالبة أو       

، )62، ص 1998عفانـة،   ( ال يدخل في المعالجة اإلحصائية ألنه يعد محايداً       تأخذ صفراً والذي    

 .ولذلك فإن اختبار اإلشارة يستخدم لتحديد اتجاه الفروق بين آراء أفراد العينة

 من خالل اختبار ما إذا كان وسيط آراء         البحثوقد تم استخدام اختبار اإلشارة الختبار فرضيات        

 االستبانة، وكذلك على المجاالت ككل يختلف إحصائيا عن         فقرات  من فقرةأفراد العينة على كل     

، من  )بدرجة متوسطة (والتي تمثل   ) 3( وهو الدرجة    البحثوسيط المقياس المستخدم في استبانة      

االسـتبانة ، وبالتـالي معرفـة مـدى ادراك          فقـرات   أجل معرفة اتجاه آراء أفراد العينة على        

المالية ألهمية استخدام المعلومـات المحاسـبية لترشـيد        المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق      

 .قراراتهم االستثمارية

هي متغيـرات   ) فقراتال(وقد تم استخدام اختبار اإلشارة الالمعلمي نظراً ألن متغيرات االستبانة           

 وإنمـا تـم االستعاضـة عـن ذلـك        tرتبية وبالتالي ال يناسبها االختبارات المعلمية كاختبـار         

 . هو اختبار اإلشارةالبحثلالمعلمية لعينة واحدة وأفضلها وأكثرها مناسبة لبيانات باالختبارات ا



 108

 :مقياس االستبانة -

 : هو مقياس خماسي وقد تم ترميز هذا المقياس كما يليالبحثالمقياس المستخدم في استبانة 

 )21(جدول رقم 
 البحثالمقياس المستخدم في استبانة 

بدرجة ضـعيفة    بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا
 جدا او معدومة

5 4 3 2 1 
 
 
 :اختبار الفرضية األولى والتي تنص على أنه -1
ال يدرك المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية أهمية المعلومات المحاسبية في ترشـيد           (

 )قرار االستثمار
ارة  وذلـك الختبـار الفرضـية اإلحصـائية          والختبار الفرضية السابقة تم استخدام اختبار اإلش      

 :       الموجهة التالية

H0: M <= 3 

H1: M > 3 

 

 إلى أن ادراك أهمية المعلومـات المحاسـبية لترشـيد           H0وتشير الفرضية اإلحصائية العدمية     

أي أن المستثمر ال يدرك أهمية      (قرارات االستثمار من وجهة نظر المستثمرين اقل من المتوسط          

 فتشير إلى ان ادراك أهميـة هـذه المعلومـات           H1أما الفرضية البديلة    ). ت المحاسبية المعلوما

 .كبيرة من وجهة نظرهم في ترشيد قرارات االستثمار التي يتخذونها

 ذيل واحد و هـو الـذيل   سوسيتم إجراء االختبار اإلحصائي و تحديد مستوى المعنوية على أسا      

 : السابقة، وذلك كما يلياألعلى كما هو واضح من الفرضية البديلة
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 )22(جدول رقم 
نتيجة اختبار اإلشارة للمجال األول الخاص بمدى ادراك أهمية المعلومات المحاسبية لترشيد 

 قرارات االستثمار في سوق فلسطين لألوراق المالية
عدد اإلشارات  المجال األول

 السالبة
عدد اإلشارات 

 الموجبة
 عدد األصفار

 )الحياد(
 zمة قي المجموع

مستوى 
 sigالمعنوية 

الوسيط 
 العام

مدى ادراك أهمية   
المعلومــــات  
المحاسبية لترشيد  
قرارات االستثمار  
في سوق فلسطين   

 لألوراق المالية

116 2 14 132 -10.402 0 4 

 α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 
   )آراء أفراد العينة  وسيط -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 

 معنوية إحصائياً عند مستوى داللة      (z)من خالل الجدول السابق يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة          

 المجال األول اكبر مـن وسـيط        فقرات وهذا يعني أن وسيط إجابات أفراد العينة على          (0.05)

ويعـزز هـذه    . ا  بشكل معنوي إحصـائي   ) 3( وهو الدرجة    البحثالمقياس المستخدم في استبانة     

)  اإلدراك بدرجـة كبيـرة    (وهي تمثل درجة    ) 4(النتيجة أن الوسيط العام آلراء أفراد العينة بلغ         

وبالتالي نستنتج من ذلك ان أفراد العينة يـرون ان          . البحثحسب المقياس المستخدم في استبانة      

االسـتثمار التـي   ادراك أهمية المعلومات المحاسبية كبيرة من وجهة نظرهم في ترشيد قرارات            

 عـدم إدراك  وبناء على ذلك نرفض الفرضية البحثية األولى و التـي تـنص علـى               . يتخذونها

المستثمر في سوق فلسطين لألوراق المالية أهمية المعلومات المحاسـبية فـي ترشـيد قـرار                 

 . االستثمار

تلفـة بشـكل    وللوقوف على آراء أفراد العينة حول أهمية المعلومات المحاسبية ومزاياهـا المخ           

التي تضمنها المجـال األول  فقرات على حدة من الفقرة تفصيلي فقد تم إيجاد اختبار اإلشارة لكل     

 :وذلك كما يلي
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 )23(جدول رقم 
 نتيجة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال األول

 فقرات المجال األول م
عدد 

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
اإلشارات 
 الموجبة

عدد 
 األصفار

 )لحيادا(
 zقيمة  المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

قيمة 
 الوسيط

1 
ــبية   ــات المحاس ــوفير المعلوم ــد ت يع
واستخدامها عند اتخاذ قرارات اإلسـتثمار      

 .أمراً ضرورياً
112 2 18 132 -10.209 0 5 

2 

في ضوء التطورات المتسـارعة وتـوافر     
البدائل المتعددة، فـإن تـوفير معلومـات        

ـ       اذ قـرارات   محاسبية تسـاعد فـي اتخ
 .اإلستثمار يعد أمراً حتمياً

108 3 20 131 -9.871 0 4 

يحقق االعتماد على المعلومات المحاسـبية       
        :عند اتخاذ قرارات اإلستثمار

 4 0 9.316- 121 17 4 100 . فاعليـة أكبر-أ 3
 4 0 7.355- 114 26 9 79 . تكلفـة أقل-ب 4

 4 0 7.159- 114 29 9 76 . وقت أقل-ج 5

 4 0 8.635- 109 21 3 85 . جودة في األداء-ج 6

7 
من مزايا توفير المعلومات المحاسبية عنـد   
اتخاذ قرارات اإلسـتثمار زيـادة قـدرة        

 .ومهارات متخذي القرارات
113 1 17 131 -10.396 0 4 

8 

يؤدي توفير المعلومات المحاسـبية عنـد       
اتخاذ قرارات اإلستثمار إلى إنشـاء نظـم       

 للمعلومات واالستفادة منهـا فـي       متكاملة
 .ترشيد عمليات اتخاذ القرارات

108 3 20 131 -9.871 0 4 

9 
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية فـي       
اتخاذ قرارات اإلستثمار إلى تخفيض درجة     

 .المخاطرة فيها
97 5 30 132 -9.010 0 4 

10 
إن استخدام المعلومـات المحاسـبية فـي        

ار يؤثر على طبيعة    ترشيد قرارات اإلستثم  
 .ونوعية األسهم المستثمر فيها

103 8 19 130 -8.922 0 4 

11 
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلـى      
تحقيق درجة أعلى من التكامل والتـرابط       

 .بين قرارات اإلستثمار
100 3 28 131 -9.459 0 4 

12 

إن استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ      
ات ومهـارات كافيـة     القرارات يوفر قدر  

لتحقيق الغايات المنشودة مـن اإلسـتثمار       
 .بالشكل األمثل

104 5 23 132 -9.387 0 4 

13 

إن استخدام المعلومـات المحاسـبية فـي        
ترشيد قرارات اإلستثمار يوفر مجموعـة      
من اإلجراءات الرقابية لضـمان سـالمة       
القرارات المتخذة وكشف األخطاء في حالة      

 .حدوثها

100 7 25 132 -8.894 0 4 

  α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 
   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 
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 معنوية إحصائياً في كافة الفقـرات       (z)يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار اإلشارة          

العينة على كل فقرة اكبر من وسيط المقيـاس المسـتخدم فـي             وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد       

كما أن وسيط آراء أفـراد العينـة فـي    . بشكل معنوي إحصائيا ) 3( وهو الدرجة    البحثاستبانة  

وهذا يعني ان توفر المعلومات المحاسبية واستخدامها عند اتخاذ قـرارات   ) 5(الفقرة األولى كان    

بيرة جدا، في حين ان وسيط اراء افراد العينة في بـاقي            االستثمار يعتبر امر ضروريا بدرجة ك     

، وهذا يعني ان افراد العينة يرون ان المعلومات المحاسبية مهمة بدرجة كبيرة             )4( كان   فقراتال

بالنسبة لهم عند اتخاذ القرار االستثماري، وترجع اهمية هذه المعلومات الى المزايا التالية التـي               

 :تحققها هذه المعلومات

في ضوء التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعددة، فإن توفير معلومات محاسبية تساعد             -أ

 .في اتخاذ قرارات اإلستثمار يعد أمراً حتمياً

، فاعليــة أكبـر   :  يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار         -ب

 تكلفة ووقت اقل، وجودة في األداء

فير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار زيادة قـدرة ومهـارات             من مزايا تو   -ج

 متخذي القرارات

 يؤدي توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار إلى إنشـاء نظـم متكاملـة                -د

 للمعلومات واالستفادة منها في ترشيد عمليات اتخاذ القرارات

اسبية في اتخاذ قرارات اإلستثمار إلـى تخفـيض درجـة            يؤدي استخدام المعلومات المح    -هـ

 .المخاطرة فيها

 إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار يؤثر على طبيعـة ونوعيـة               -و

 .األسهم المستثمر فيها
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 يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة أعلى مـن التكامـل والتـرابط بـين          -ز

 .ستثمارقرارات اإل

 إن استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات يوفر قدرات ومهارات كافية لتحقيـق              -ح

 .الغايات المنشودة من اإلستثمار بالشكل األمثل

 إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قـرارات اإلسـتثمار يـوفر مجموعـة مـن                 -ط

 .تخذة وكشف األخطاء في حالة حدوثهااإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات الم

 
 :اختبار الفرضية الثانية والتي تنص على أنه -2
 ).المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية غير كافية لترشيد قرار االستثمار(
 

والختبار الفرضية السابقة تم استخدام اختبار اإلشارة  وذلـك الختبـار الفرضـية اإلحصـائية                

 :        التاليةالموجهة

H0: M <= 3 

H1: M > 3 

 

المعلومات المحاسبية التي تتضـمنها التقـارير        إلى أن    H0وتشير الفرضية اإلحصائية العدمية     

 H1أما الفرضية البديلـة     .  من وجهة نظر المستثمرين    المالية غير كافية لترشيد قرار االستثمار     

ها التقارير المالية من وجهة نظر المسـتثمرين      فتشير إلى كفاية المعلومات المحاسبية التي تتضمن      

 .في ترشيد قرارات االستثمار التي يتخذونها

 ذيل واحد و هـو الـذيل   سوسيتم إجراء االختبار اإلحصائي و تحديد مستوى المعنوية على أسا      

 :األعلى كما هو واضح من الفرضية البديلة السابقة، وذلك كما يلي
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 )24(جدول رقم 
 إلشارة للمجال الثاني الخاص بدرجة توفر المعلومات المحاسبيةنتيجة اختبار ا

 المجال الثاني
عدد 

اإلشارات 
 السالبة

عدد اإلشارات 
 الموجبة

 عدد األصفار
 zقيمة  المجموع )الحياد(

مستوى 
المعنوية 

sig 

الوسيط 
 العام

ــوفر  ــة ت درج
المعلومـــات  
المحاسبية فـي   
التقارير المالية  
لترشيد قرارات  

 .االستثمار

67 12 53 132 -6.075 0 4 

 α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 

   )سيط آراء افراد العينة و-)3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 
 

 معنوية إحصائياً عند مستوى داللة      (z)من خالل الجدول السابق يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة          

 وسيط إجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثاني اكبر مـن وسـيط               وهذا يعني أن   (0.05)

بشكل معنوي إحصائيا ويعزز هذه النتيجة      ) 3( وهو الدرجة    البحثالمقياس المستخدم في استبانة     

وبالتالي نستنتج من ذلك انه من وجهة نظـر أفـراد        ) 4(أن الوسيط العام آلراء أفراد العينة بلغ        

توفر في تقاريرها المالية المعلومات المحاسـبية المختلفـة المـذكورة فـي       العينة فان الشركات    

 . بدرجة كبيرة- والتي سيتم الحديث عنها فيما يلي-المجال الثاني 

المعلومات المحاسبية التـي  وبناء على ذلك نرفض الفرضية البحثية الثانية و التي تنص على ان             

 .قرار االستثمارتتضمنها التقارير المالية غير كافية لترشيد 

 وللوقوف على آراء أفراد العينة حول المعلومات المحاسبية المختلفة التي توفرها الشركات فـي          

تقاريرها المالية بشكل تفصيلي فقد تم إيجاد اختبار اإلشارة لكل فقرة على حدة من الفقرات التـي    

 :تضمنها المجال الثاني وذلك كما يلي
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 )25(جدول رقم 
 اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال الثانينتيجة اختبار 

 فقرات المجال الثاني الرقم
عدد 

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
اإلشارات 
 الموجبة

عدد 
 األصفار

 )الحياد(
 zقيمة  المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

قيمة 
 الوسيط

توفر الشـركات معلومـات عـن        1
 3.5 0 6.626- 132 58 8 66 .األرباح المحتجزة

2 
ركات معلومات عن نسـبة  توفر الش 

التوزيعـــات المقـــررة علـــى 
 .المساهمين

83 13 36 132 -7.042 0 4 

توفر الشـركات معلومـات عـن        3
 3 0 5.049- 132 49 18 65 .التغيرات الحادثة في رأس المال

توفر الشـركات معلومـات عـن        4
 4 0 7.514- 130 33 11 86 .نصيب السهم من األرباح

5 
ت عن القيمة   توفر الشركات معلوما  

العادلة لبنود األصول وااللتزامـات     
 .المالية

61 25 43 129 -3.774 0 3 

6 
توفر الشـركات معلومـات عـن       
المكاسب المحققة األكثر تأكيـداً أو      

 .الخسارة المحتملة األقل تأكيداً
58 27 47 132 -3.254 0 3 

7 
توفر الشركات معلومات حول األثر     
ــات    ــر السياس ــراكم لتغيي المت

 .محاسبيةال
46 38 46 130 -0.764 0.222 3 

8 
توفر الشـركات معلومـات عـن       

 4 0 5.467- 131 37 20 74 .التقارير المالية الدورية مدققة

9 
توفر الشركات معلومات عن قيـام      
المدقق بتقييم مدى كفاءة اإلدارة في      

 .إعداد الموازنات
69 33 29 131 -3.466 0 4 

  α = 0.05ب عند مستوى المعنوية اإلحصائية حس
   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 

 
 معنوية إحصائياً في كافة الفقـرات       (z)يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار اإلشارة          

فقرات اكبر من وسـيط  باستثناء الفقرة السابعة وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد العينة على هذه ال          

اما بالنسبة للفقرة   . بشكل معنوي إحصائيا  ) 3( وهو الدرجة    البحثالمقياس المستخدم في استبانة     

 . السابعة فان وسيط آراء أفراد العينة لم يختلف إحصـائيا عـن وسـيط المقيـاس المسـتخدم                 

 المعلومـات  يستنتج من ذلك ان أفراد العينة يرون ان الشركات تـوفر فـي تقاريرهـا الماليـة       

 :المحاسبية التالية بدرجة كبيرة
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 .توفر الشركات معلومات عن األرباح المحتجزة -أ

 .توفر الشركات معلومات عن نسبة التوزيعات المقررة على المساهمين -ب

 .توفر الشركات معلومات عن التغيرات الحادثة في رأس المال -ج

 .باحتوفر الشركات معلومات عن نصيب السهم من األر -د

 .توفر الشركات معلومات عن القيمة العادلة لبنود األصول وااللتزامات المالية -هـ

 .توفر الشركات معلومات عن قيام المدقق بتقييم مدى كفاءة اإلدارة في إعداد الموازنات -و

 .توفر الشركات معلومات عن التقارير المالية الدورية مدققة -ز

اسب المحققة األكثر تأكيداً أو الخسـارة المحتملـة األقـل       توفر الشركات معلومات عن المك     -ح

 .تأكيداً

يرى المستثمرون أن الشركات ال توفر في تقاريرها المالية معلومـات كافيـة عـن األثـر               -ط

 .المتراكم لتغير السياسات المحاسبية كما تشير نتيجة اختبار الفقرة السابعة في الجدول اعاله
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 :ثة والتي تنص على أنهاختبار الفرضية الثال -3
 ).ال يستخدم المستثمر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار بشكل كبير( 
 

الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كان وسـيط آراء أفـراد                 

لترشـيد قـرارات    العينة على المجال الثالث والمتعلق بدرجة استخدام المعلومـات المحاسـبية            

 .ام ال) 3( وهو الدرجة البحثاالستثمار اكبر من وسيط المقياس المستخدم في استبانة 

 :       ويختبر اختبار اإلشارة  الفرضية اإلحصائية الموجهة التالية

H0: M <= 3 

H1: M > 3 

ـ          H0وتشير الفرضية اإلحصائية العدمية      بية  إلى ان المستثمر ال يسـتخدم المعلومـات المحاس

 .بدرجة كبيرة من اجل ترشيد قرارات االستثمار التي يتخذها

  فتشير إلى استخدام المستثمر لهذه المعلومات بدرجة كبيرةH1أما الفرضية البديلة 

وسيتم إجراء االختبار اإلحصائي و تحديد مستوى المعنوية على أساس ذيل واحد و هـو الـذيل         

 :السابقة، وفيما يلي نتيجة االختباراألعلى كما هو واضح من الفرضية البديلة 

 )26(جدول رقم 
نتيجة اختبار اإلشارة للمجال الثالث الخاص بدرجة استخدام المعلومات المحاسبية لترشيد 

 قرارات االستثمار
 المجال الثالث

عدد اإلشارات 
 السالبة

عدد اإلشارات 
 الموجبة

 عدد األصفار
 zقيمة  المجموع )الحياد(

مستوى 
 sigالمعنوية 

الوسيط 
 العام

ــات  درجــة اســتخدام المعلوم
المحاســبية لترشــيد قــرارات 

 االستثمار
92 10 30 132 -8.02 0 4 

 α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 

   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 

 معنوية إحصائياً عند مستوى داللة      (z)ة اختبار اإلشارة    من خالل الجدول السابق يالحظ أن قيم      

 وهذا يعني أن هناك فرق معنوي إحصائياً بين وسيط إجابات أفراد العينة على فقـرات                (0.05)
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ويعـزز هـذه    ) 3( وهو الدرجـة     البحثالمجال الثالث ، ووسيط المقياس المستخدم في استبانة         

)  االستخدام بدرجة كبيـرة   (وهي تمثل درجة    ) 4(ينة بلغ   النتيجة أن الوسيط العام آلراء أفراد الع      

وبالتالي نستنتج من ذلك ان أفراد العينة يسـتخدمون  . البحثحسب المقياس المستخدم في استبانة  

وبناء على  . المعلومات المحاسبية بدرجة كبيرة من اجل ترشيد قرارات االستثمار التي يتخذونها          

ال يسـتخدم المعلومـات     ة و التي تنص علـى ان المسـتثمر          ذلك نرفض الفرضية البحثية الثالث    

 .المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار بشكل كبير

وللوقوف على درجة استخدام أفراد العينة للمعلومات المحاسبية بشكل تفصيلي فقـد تـم إيجـاد             

 :لياختبار اإلشارة لكل فقرة على حدة من الفقرات التي تضمنها المجال الثالث وذلك كما ي

 )27(جدول رقم 
 نتيجة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال الثالث

 فقرات المجال الثالث م
عدد 

اإلشارات 
 السالبة

عدد 
اإلشارات 
 الموجبة

عدد 
 األصفار

 )الحياد(
 zقيمة  المجموع

مستوى 
 sigالمعنوية 

قيمة 
 الوسيط

 .حساب األرباح والخسائر 1
99 9 24 132 -8.564 0 4 

 4 0 8.179- 132 24 11 97 .ميزانية العموميةال 2

 4 0 6.904- 132 35 14 83 .قائمة التدفقات النقدية 3

 4 0 6.700- 132 31 16 84 .قائمة التغير في حقوق الملكية 4

5 
 .تقارير مدقق الحسابات

81 15 35 131 -6.634 0 4 

6 
 قائمة أخرى

42 33 36 131 -0.924 0.178 3 

7 
لومات المحاسبية للمقارنـة    استخدام المع 

بين بدائل اإلسـتثمار الختيـار البـديل        
 .األفضل

88 12 32 111 -7.500 0 4 

8 
استخدام المعلومات المحاسبية للتأكد من     

 4 0 7.807- 132 27 12 93 .رشد قرار اإلستثمار المتخذ

9 
استخدام المعلومات المحاسبية لتصـحيح     

 4 0 7.747- 132 28 12 92 .تهاالقرارات وتعزيزها والتأكد من فاعلي

  α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 
   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 
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 معنوية إحصائياً في كافة الفقـرات       (z)يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار اإلشارة          

وهذا يعني أن هناك فرق معنوي إحصائيا بين وسيط آراء أفراد العينـة            . ة السادسة باستثناء الفقر 

، باسـتثناء الفقـرة     )3( وهو الدرجة    البحث ووسيط المقياس المستخدم في استبانة       فقرةعلى كل   

كمـا أن   . السادسة حيث لم يكن هناك فرق معنوي بين وسيط المقياس ووسيط آراء أفراد العينة             

والتي تمثـل درجـة   ) 4(بلغ ) باستثناء الفقرة السادسة( العينة في كافة الفقرات      وسيط آراء أفراد  

، أي انه يمكن القول أن أفراد العينة يستخدمون المعلومات المحاسـبية            )االستخدام بدرجة كبيرة  (

 :التالية بدرجة كبيرة لترشيد قرارات االستثمار التي يتخذونها

 حساب األرباح والخسائر -أ

 .ية العموميةالميزان -ب

 .قائمة التدفقات النقدية -ج

 .قائمة التغير في حقوق الملكية -د

 تقارير مدقق الحسابات -هـ

 استخدام المعلومات المحاسبية للمقارنة بين بدائل اإلستثمار الختيار البديل األفضل -و

 .استخدام المعلومات المحاسبية لتصحيح القرارات وتعزيزها والتأكد من فاعليتها -ز

 .استخدام المعلومات المحاسبية للتأكد من رشد قرار اإلستثمار المتخذ -ح

ان المستثمرين ال يستخدمون اية قوائم أخرى عند اتخاذ قرارات االستثمار كما تشير نتيجـة      -ط

 .الفقرة السادسة
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 :اختبار الفرضية الرابعة والتي تنص على أنه -4
 ).تؤثر في قرار االستثمارم المالية  غير واردة في القوائتوجد معلومات أخرى( 

الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كان هناك فـرق معنويـة            

إحصائياً بين وسيط آراء أفراد العينة على المجال الرابع المتعلـق بدرجـة تـأثير المعلومـات                 

ستثمار، ووسيط المقيـاس المسـتخدم فـي    األخرى غير الواردة في القوائم المالية على قرار اال       

وذلك لتحديد ما إذا كان هناك معلومات اخرى غير واردة فـي            ) 3( وهو الدرجة    البحثاستبانة  

 . القوائم المالية تؤثر في قرارات االستثمار ام ال

 :       ويختبر اختبار اإلشارة  الفرضية اإلحصائية الموجهة التالية

H0: M <= 3 

H1: M > 3 

 إلى عدم تأثير المعلومات األخرى غيـر الـواردة فـي        H0ير الفرضية اإلحصائية العدمية     وتش

 .القوائم على  قرارات االستثمار التي يتخذها المستثمرين

 . فتشير إلى تأثير مثل هذه المعلومات على قرارات االستثمار المتخذةH1أما الفرضية البديلة 

 مستوى المعنوية على أساس ذيل واحد و هـو الـذيل    وسيتم إجراء االختبار اإلحصائي و تحديد     

 :األعلى كما هو واضح من الفرضية البديلة السابقة، وفيما يلي نتيجة االختبار

 )28(جدول رقم 
نتيجة اختبار اإلشارة للمجال الرابع الخاص بدرجة تأثير المعلومات األخرى غير الواردة في 

 .القوائم المالية على قرارات االستثمار

عدد اإلشارات  لمجال الرابعا
 السالبة

عدد اإلشارات 
 الموجبة

 عدد األصفار
 )الحياد(

 zقيمة  المجموع
مستوى 
المعنوية 

sig 

الوسيط 
 العام

درجة تأثير المعلومات األخرى 
غير الواردة في القوائم المالية     

 .على قرارات االستثمار
66 12 54 132 -6.001 0 3.25 

 α = 0.05ة حسب عند مستوى المعنوية اإلحصائي
   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 
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 معنوية إحصائياً عند مستوى داللة      (z)من خالل الجدول السابق يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة          

المجال الرابع اكبر   على فقرات   ) المستثمرين( وهذا يعني أن وسيط إجابات أفراد العينة         (0.05)

. بشـكل معنـوي إحصـائيا     ) 3( وهو الدرجـة     البحثمن وسيط المقياس المستخدم في استبانة       

وبالتالي نستنتج من ذلك ان أفراد العينة يرون أن المعلومات األخرى غير الواردة فـي القـوائم            

 .المالية تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات االستثمار التي يتخذونها

األخـرى غيـر    معلومات  ك نقبل الفرضية البحثية الرابعة و التي تنص على أن ال          وبناء على ذل  

 . الذي يتخذه المستثمرتؤثر في قرار االستثمارواردة في القوائم المالية 

فقد تـم   . وللوقوف على طبيعة المعلومات األخرى التي تؤثر في قرار االستثمار بشكل تفصيلي           

 :حدة من الفقرات التي تضمنها المجال الرابع وذلك كما يليإيجاد اختبار اإلشارة لكل فقرة على 
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 )29(جدول رقم 
 نتيجة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال الرابع

 فقرات المجال الرابع  م
عــــدد  
ــارات  اإلش

 السالبة

عــــدد  
ــارات  اإلش

 الموجبة

ــدد  عـ
 األصفار

 )الحياد(
 zقيمة  المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

قيمــــة 
 الوسيط

 3 0 4.667- 132 51 19 62 .معلومات من نصائح الوسطاء 1

 3 0.290 0.552- 132 50 38 44 .معلومات من اإلشاعات 2

معلومات من نصائح األصـدقاء      3
 .واألقارب

42 35 52 129 -0.684 0.247 3 

معلومات من النشرات الخاصـة      4
 .بالسوق

81 13 37 131 -6.911 0 4 

 4 0 4.066- 130 38 26 66 .حكوميةمعلومات من النشرات ال 5

 3 0 3.913- 132 52 22 58 معلومات من المجالت والجرائد 6

 3 0.032 1.855- 131 47 33 51 .معلومات من زيارة الشركات 7

معلومات من موقع الشركات على     8
 3 0 3.875- 128 51 21 56 ).االنترنت ( الشبكة العالمية 

 معلومات من دليـل المؤشـرات      9
 3 0 5.400- 129 50 15 64 المالية للشركات

نشر تقـارير خاصـة بـاإلدارة        10
 3 0.014 2.195- 131 48 31 52 .بخالف القوائم والتقارير المالية

 التحليل المـالي    أسلوباستخدام   11
 4 0 5.032- 131 40 21 70 .كأداة من أدوات اتخاذ القرار

ــا   12 ــي اإلدارة العلي ــرات ف تغي
 3 0 4.619- 130 55 17 58 . للشركات

مالحظــات للمــدقق الخــارجي  13
 4 0 3.737- 129 36 28 65 . األخرى

14 
قرارات مجلـس اإلدارة بشـأن      
خطط التوسع المسـتقبلية وفـتح      

 .فروع جديدة
79 6 46 131 -7.809 0 4 

  α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 
   ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(س االستبانة وسيط مقيا(تم تحديد اإلشارات على أساس 

 

 معنوية إحصائياً في كافة الفقـرات   (z)يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار اإلشارة          

باستثناء الفقرتين الثانية والثالثة، وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد العينـة علـى كـل  الفقـرات       

). 3( وهو الدرجـة  البحثيط المقياس المستخدم في استبانة باستثناء هاتين الفقرتين اكبر من  وس 
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يرون ان المعلومات األخرى غير الـواردة  فـي          ) المستثمرين(يستنتج من ذلك أن أفراد العينة       

القوائم المالية تؤثر بدرجة كبيرة على قرارات االستثمار التي يتخذونها وفيما يلي تفصيل لهـذه               

 .المعلومات

  الوسطاءمعلومات من نصائح -أ

 معلومات من النشرات الخاصة بالسوق -ب

 .معلومات من النشرات الحكومية -ج

 معلومات من المجالت والجرائد -د

 معلومات من زيارة الشركات -هـ

 ).االنترنت ( معلومات من موقع الشركات على الشبكة العالمية  -و

 معلومات من دليل المؤشرات المالية للشركات -ز

 .خاصة باإلدارة بخالف القوائم والتقارير الماليةنشر تقارير  -ح

 .قرارات مجلس اإلدارة بشأن خطط التوسع المستقبلية وفتح فروع جديدة -ط

 تغيرات في اإلدارة العليا للشركات -ي

 مالحظات للمدقق الخارجي األخرى -ك

 . التحليل المالي كأداة من أدوات اتخاذ القرارأسلوباستخدام  -ل

بة للمعلومات التي مصدرها اإلشاعات وكذلك تلك التي مصدرها نصائح األصدقاء           اما بالنس  -س

ال يرون أنها تؤثر بدرجـة كبيـرة علـى قـرارات            ) المستثمرين(واألقارب، فان أفراد العينة     

، وهذا ما توضحه نتيجة الفقرتين الثانية والثالثة في الجدول السابق اذ لم             ااالستثمار التي يتخذونه  

رق معنوي إحصائيا بين وسيط آراء أفراد العينة ووسيط المقيـاس المسـتخدم فـي               يكن هناك ف  

 .البحثاستبانة 
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 : اختبار الفرضية الخامسة والتي تنص على أنه-5
توجد معوقات تحد من استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار فـي سـوق               (

 ).فلسطين لألوراق المالية

قة فقد تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة ما إذا كان وسـيط آراء أفـراد               الختبار الفرضية الساب  

العينة على المجال الخامس والمتعلق بمعوقات استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات            

 وهـو الدرجـة   البحثاالستثمار في السوق المالي اكبر من وسيط المقياس المستخدم في استبانة      

 :       اإلشارة  الفرضية اإلحصائية الموجهة التاليةويختبر اختبار ). 3(

H0: M <= 3 

H1: M > 3 

 إلى انخفاض درجـة معوقـات اسـتخدام المعلومـات           H0وتشير الفرضية اإلحصائية العدمية     

 المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في السوق المالي

يرة في استخدام هذه المعلومـات       فتشير إلى أن هناك معوقات بدرجة كب       H1أما الفرضية البديلة    

 .لترشيد قرارات االستثمار

وسيتم إجراء االختبار اإلحصائي و تحديد مستوى المعنوية على أساس ذيل واحد و هـو الـذيل         

 :األعلى كما هو واضح من الفرضية البديلة السابقة، وفيما يلي نتيجة االختبار

 )30(جدول رقم 
بدرجة العوقات التي تحد من استخدام المعلومات س الخاص نتيجة اختبار اإلشارة للمجال الخام

 المحاسبية

 المجال الخامس 
عــــدد  
ــارات  اإلش

 السالبة

عــــدد  
ــارات  اإلش

 الموجبة

عــــدد  
 األصفار

 )الحياد(
 zقيمة  المجموع

مســـتوى 
ــة  المعنوي

sig 

ــيط  الوس
 العام

درجة معوقـات اسـتخدام     
المعلومات المحاسبية فـي    

 ترشيد قرارات االستثمار 
68 11 53 132 -6.300 0 4 

 α = 0.05مستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند 

 ) وسيط آراء أفراد العينة -) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 
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 معنوية إحصائياً عند مستوى داللة      (z)من خالل الجدول السابق يالحظ أن قيمة اختبار اإلشارة          

على فقرات المجال الخام اكبـر      ) المستثمرين(ط إجابات أفراد العينة      وهذا يعني أن وسي    (0.05)

ويعزز هذه النتيجة أن الوسيط     ) 3( وهو الدرجة    البحثمن وسيط المقياس المستخدم في استبانة       

وهي تمثل وجود معوقـات بدرجـة كبيـرة حسـب المقيـاس         ) 4(العام آلراء أفراد العينة بلغ      

لتالي نستنتج من ذلك أن أفراد العينة يـرون وجـود معوقـات             وبا. البحثالمستخدم في استبانة    

وبناء علـى ذلـك نقبـل     . كبيرة في استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار        

معوقات تحـد مـن اسـتخدام المعلومـات         الفرضية البحثية الخامسة و التي تنص على وجود         

 .طين لألوراق الماليةالمحاسبية في ترشيد قرار االستثمار في سوق فلس

 وللوقوف على آراء أفراد العينة حول هذه المعوقات بشكل تفصيلي فقد تم إيجاد اختبار اإلشارة               

 :لكل فقرة على حدة من الفقرات التي تضمنها المجال الخامس وذلك كما يلي
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 )31(جدول رقم 
 نتيجة اختبار اإلشارة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني

 جال الثاني فقرات الم م
ــدد  عــ
اإلشارات 

 السالبة

ــدد  عــ
اإلشارات 
 الموجبة

ــدد  عـ
 األصفار

 )الحياد(
 zقيمة  المجموع

مستوى 
المعنوية 

sig 

ــة  قيمـ
 الوسيط

ارتفاع تكلفـة الحصـول علـى هـذه          1
 .المعلومات

53 27 52 132 -2.795 0 3 

عدم توفير المعلومات بالدقة والسـرعة       2
 .المطلوبة

81 19 32 132 -6.100 0 4 

 عدم الثقة المطلقة فـي طـرق إعـداد         3
 .المعلومات المحاسبية

62 22 48 132 -4.255 0 3 

عدم إمكانية استخدام المعلومات المحاسبية  4
 .على التنبؤ في المستقبل

63 19 49 131 -4.749 0 3 

صعوبة المقارنة بين بـدائل االسـتثمار        5
 .بسبب اختالف طرق اإلعداد واإلفصاح 

64 17 50 131 -5.111 0 3 

إن عدم استخدام المعلومات المحاسـبية       
        :يرجع لألسباب التالية

 4 0 4.900- 122 30 22 70 .أقلة الخبرة العملية 6

بضعف المعرفة بـاألمور والمعلومـات       7
 .المحاسبية

67 27 29 123 -4.023 0 4 

بعد المؤهل األكـاديمي عـن الجانـب         8
 .المحاسبي

61 25 36 122 -3.774 0 3 

عدم اكتساب مهارات وظيفية للتعامل مع       9
 .المعلومات المحاسبية

67 25 33 125 -4.275 0 4 

10 
ضعف الرقابة علـى نتـائج قـرارات        
اإلستثمار دون االعتماد على المعلومات     

 .المحاسبية
75 11 43 129 -6.793 0 4 

 4 0 7.236- 132 33 13 86 .عدم نشر تقارير دورية 11

م تنظيم مهنة المحاسـبة والمراجعـة       عد 12
 .بشكل سليم في فلسطين

84 13 35 132 -7.107 0 4 

نظرة المجتمع غير السـليمة للمحاسـبة        13
 .والمعلومات المحاسبية

73 19 39 131 -5.526 0 4 

عدم وجود قانون واضح لسوق فلسـطين     14
 .فيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية

92 15 25 132 -7.347 0 4 

  α = 0.05ستوى المعنوية اإلحصائية حسب عند م
   ) وسيط آراء أفراد العينة-) 3(وسيط مقياس االستبانة (تم تحديد اإلشارات على أساس 

 
 معنوية إحصائياً في كافة الفقـرات       (z)يالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة اختبار اإلشارة          

رة اكبر من  وسيط المقياس المسـتخدم فـي          وهذا يعني أن وسيط آراء أفراد العينة على كل فق         
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يرون ان هنـاك  ) المستثمرين(ويستنتج من ذلك ان افراد العينة ). 3( وهو الدرجة   البحثاستبانة  

معوقات تحد بشكل كبير من استخدامهم للمعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار التـي   

 :لي هذه المعوقاتيتخذونها في سوق فلسطين لالوراق المالية، وفيما ي

 . المحاسبيةارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات -أ

 . بالدقة والسرعة المطلوبة المحاسبيةعدم توفر المعلومات -ب

 .المعلومات المحاسبية طرق إعداد عدم الثقة المطلقة في -ج

 .عدم إمكانية استخدام المعلومات المحاسبية على التنبؤ في المستقبل -د

 .مقارنة بين بدائل االستثمار بسبب اختالف طرق اإلعداد واإلفصاح صعوبة ال -هـ

 :إن عدم استخدام المعلومات المحاسبية يرجع لألسباب التالية -و

  الخبرة العمليةقلة -

 . العمليةضعف المعرفة باألمور والمعلومات المحاسبية -

 . العمليبعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي -

 .اب مهارات وظيفية للتعامل مع المعلومات المحاسبيةعدم اكتس -

 .ضعف الرقابة على نتائج قرارات اإلستثمار دون االعتماد على المعلومات المحاسبية -ز

 .عدم نشر تقارير دورية -ح

 .نظرة المجتمع غير السليمة للمحاسبة والمعلومات المحاسبية -ط

 .لق بالمعلومات المحاسبيةعدم وجود قانون واضح لسوق فلسطين فيما يتع -ك
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 :النتائج: أوالً

فـي   المسـتثمرين  مـدى إدراك (اء على الدراسة النظرية والميدانية التي قام بها الباحث حول        نب

لترشـيد قـراراتهم     هميـة اسـتخدام المعلومـات المحاسـبية        أل سوق فلسطين لألوراق المالية   

 :ائج التاليةإلى النتفقد توصل الباحث ، )االستثمارية

 

أهمية استخدام المعلومات المحاسبية     لألوراق المالية    في سوق فاسطين   يدرك المستثمرون  -1

 : المزايا التاليةإلى، وترجع أهمية المعلومات المحاسبية  االستثماريةمقراراتهلترشيد 

تخفـيض    و األداء أن المعلومات المحاسبية تحقق فاعلية أكبر وتكلفة ووقت أقل وجودة فـي              -أ

تحقيق درجة أعلى مـن التكامـل والتـرابط بـين قـرارات              و    االستثمار درجة المخاطرة في  

 .اإلستثمار

متخذي القـرارات لتحقيـق    زيادة قدرة ومهارات تعمل على توفير المعلومات المحاسبية أن  -ب

ادة منهـا   إنشاء نظم متكاملة للمعلومات واالستف    و،  الغايات المنشودة من اإلستثمار بالشكل األمثل     

يوفر مجموعة من اإلجراءات الرقابيـة لضـمان سـالمة          ، و في ترشيد عمليات اتخاذ القرارات    

 .القرارات المتخذة وكشف األخطاء في حالة حدوثها

 

 وتـوفر   المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير المالية كافية لترشيد قرار االستثمار          -2

 :التقارير المالية اآلتي

التغيرات الحادثة فـي رأس     ، و التوزيعات المقررة على المساهمين   نسبة  ، و  المحتجزة األرباح -أ

قيـام  ، وبنود األصول وااللتزامـات الماليـة     القيمة العادلة ل  ، و نصيب السهم من األرباح   ، و المال
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معلومات عن التقارير الماليـة الدوريـة     ، و المدقق بتقييم مدى كفاءة اإلدارة في إعداد الموازنات       

 .المكاسب المحققة األكثر تأكيداً أو الخسارة المحتملة األقل تأكيداً، مدققة

 المتـراكم لنغيـر السياسـات    األثـر  ال توفر الشركات في تقاريرها المالية معلومات عـن      -ب

 .المحاسبية

 

 فـي سـوق   ستخدم المستثمر المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار االستثمار بشكل كبير   ي -3

 :خدام القوائم اآلتيةيتم است، وفلسطين

قائمة التغيـر فـي     ، و قائمة التدفقات النقدية  ، و الميزانية العمومية ر، و حساب األرباح والخسائ   -أ

 .تقارير مدقق الحسابات، وحقوق الملكية

 . ال يستخدم المستثمر أية قوائم أخرى عند اتخاذه قرار االستثمار-ب

 

 فـي سـوق     مالية تؤثر في قرار االستثمار    توجد معلومات أخرى غير واردة في القوائم ال        -4

 :وهيفلسطين، 

معلومـات مـن    ، و معلومات من النشرات الخاصة بالسـوق     ، و معلومات من نصائح الوسطاء    -أ

، معلومـات مـن زيـارة الشـركات       ، و معلومات من المجالت والجرائـد    ، و النشرات الحكومية 

معلومات من دليل المؤشرات    ، و )االنترنت  ( معلومات من موقع الشركات على الشبكة العالمية        و

 ، المالية للشركات

قرارات مجلس اإلدارة بشـأن  ، وخاصة باإلدارة بخالف القوائم والتقارير المالية التقارير  وكذلك ال 

مالحظـات  ، و تغيرات في اإلدارة العليا للشـركات     ، و خطط التوسع المستقبلية وفتح فروع جديدة     

 للمدقق الخارجي األخرى
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علومات التي مصدرها اإلشاعات وكذلك تلك التي مصدرها نصـائح األصـدقاء           لم ا تؤثر ال -ب

 . االستثمارعلى قرار واألقارب

 

، سـتثمار االرشـيد قـرار    في سوق فلسطين لت  توجد معوقات تحد من استخدام المعلومات      -5

 :وهذه المعوقات هي

 بالدقـة    المحاسـبية  عدم توفر المعلومات  ، و  المحاسبية ارتفاع تكلفة الحصول على المعلومات     -أ

عـدم إمكانيـة    ، و المعلومات المحاسبية    طرق إعداد  عدم الثقة المطلقة في   ، و والسرعة المطلوبة 

صعوبة المقارنة بين بـدائل االسـتثمار   ، واستخدام المعلومات المحاسبية على التنبؤ في المستقبل     

 .واإلفصاحبسبب اختالف طرق اإلعداد 

، باألمور والمعلومات المحاسـبية    العملية   ضعف المعرفة ، و  عند المستثمر   العملية  الخبرة قلة -ب

عدم اكتساب مهارات وظيفية للتعامل مع      ، و  العملي بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي     و

 .المعلومات المحاسبية

لسطين سوق ف  قانون تعليمات افصاح أكثر وضوحا في       عدم وجود ، و عدم نشر تقارير دورية    -ج

 .فيما يتعلق بالمعلومات المحاسبية
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 :تالتوصيا: ثانياً

 أهمية المعلومات المحاسبية ودورهـا      إبراز وألجل الدراسة   إليهافي ضوء النتائج التي توصلت      

، فان الباحث يقترح مجموعة من       في سوق فلسطين لألوراق المالية     في ترشيد القرار االستثماري   

 : التوصيات وهي

 . استخدام وتعريفهم بمزايا ذلك االستخدامبأهمية المستثمرين وقناعتهم إدراكز  وجوب تعزي-1

 تالقـرارا  علـى    وأثرهـا  تشجيع المستثمرين لزيادة معرفتهم بطبيعة المعلومات المحاسبية         -2

 .وكيفية استخدامها لهذه الغاية

 مسـتقلة    االهتمام بنشر معلومات السوق والمعلومات المحاسبية الجوهريـة وذلـك بصـفة            -3

 .بالصحف الرسمية

، وذلك بزيادة التوعية    في المعلومات المحاسبية وطرق إعدادها     وقناعة المستثمرين    ثقةزيادة   -4

 .للمستثمرين

االهتمام بوظيفة تحليل القوائم المحاسبية وذلك لمساعدة المستثمرين الذين تنقصـهم الخبـرة              -5

 .تتولى هذه المهمة مالية مؤسسات إنشاءخالل  وذلك من ،المحاسبية لتقديم النصح والمشورة لهم

الخبرة  وزيادة   كتساب مهارات وظيفية   تحفيز المستثمرين على االلتحاق بالدورات التدريبية ال       -6

 .باألمور والمعلومات المحاسبية المعرفة والعملية

ات  تحديد تاريخ موحد حتى يتم نشر جميع القوائم المالية إلجـراء المقارنـات بـين الوحـد             -7

 .والمفاضلة بينها من قبل المستثمرين

 بتعليمات افصاح عن المعلومات المحاسبية أكثر وضوحا وإلزام         سوق فلسطين انون  ق تعزيز   -8

 .الشركات بهذه التعليمات
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 ربع سنوية لتوفير معلومات مستمرة تساعد المستثمرين على تقيـيم أداء            نشر تقارير دورية   -9

 .االستثمارالشركات ومن ثم اتخاذ قرارات 

 . بالدقة والسرعة المطلوبة المحاسبيةر المعلوماتيتوف -10

 . المحاسبيةكلفة الحصول على المعلوماتتتخفيض  -11

 .توفير معلومات كافية عن تغير السياسات المحاسبية وأثرها على الشركة -12

 .التنبؤ في المستقبل بستخدام المعلومات المحاسبيةا -13

 . بسهولةالمقارنة بين بدائل االستثمار ليتم اد واإلفصاحطرق اإلعد توحيد -14

 . العمليالجانب المحاسبي بالمؤهل األكاديمي ربط -15
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 )1(ملحق رقم 


–








 
مدى إدراك المستثمرين في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة          تهدف هذه اإلستبابة للتعرف إلى      

 كمتطلـب لنيـل درجـة     معلومات المحاسبية لترشيد قـراراتهم االسـتثمارية،      ألهمية استخدام ال  

 .الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة 

 
نأمل من سيادتكم التكرم بقراءة ما ورد في هذه اإلستبانة من فقرات بدقة واإلجابة عما جـاء                 

 . التي تعبر عن وجهة نظركم  أمام اإلجابة √)(فيها بموضوعية وذلك بوضع عالمة 
 

علماً بأن المعلومات الـواردة فـي هـذه         ، إن تعاونكم معنا سيكون سبباً في نجاح هذا البحث        
 .اإلستبانة هي ألغراض البحث العلمي فقط 

 
 شاكرين لكم حسن التعاون،،،،،،،،

                                                                        
                                                                         الباحث   

                                                                                            
 أنور عدنان محمد نجم
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 معلومات عامة: الجزء األول
 

 :العمـر) 1(
  سنة40 إلى 31  من £  سنة30 إلى 20  من £ 
  سنة فأكثر50  من £  سنة50 إلى 41  من £ 

 

 :المؤهل العلمي) 2(
   بكالوريوس£   دبلوم كليات مجتمع£   ثانوية عامة فأقل£ 
      دراسات عليا£ 

 

 :التخصص العلمـي) 3(
   إدارة أعمال£   مالية ومصرفية£   محاسبـة    £ 
 .....................)جاء ذكرها ر(  أخرى £   اقتصاد£ 

 

 :طبيعة عملك) 4(
   رجل أعمال£   موظف في القطاع الخاص£   موظف في القطاع العام£ 
 ...)........رجاء ذكرها (  أخرى £   عامل£   تاجر£ 
 

 :عدد سنوات تعاملك في االستثمار) 5(
  سنوات5 أقل من  إلى3  من £  سنوات3 إلى أقل من 1  من £   أقل من سنة£ 
   سنوات فأكثـر7  £  سنوات7 إلى أقل من 5  من £ 
 

 ):اختياري(يتراوح حجم استثمارك في سوق فلسطين لألوراق المالية بالدينار) 6(
 50000 إلى أقل من 30001  من £  30000 إلى أقل من 15001  من £  15000  أقل من £ 
 إلى 50001  من £ 

 100000أقل من 
   فأكثر100001  £

 

 :مدى قناعتكم بأهمية استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار) 7(
   متوسطة األهمية£   مهمة£   مهمة جداً£ 
   عديمة األهميـة£   قليلة األهمية£ 
 

 :مدى كفاية المعلومات المحاسبية في التقارير المالية لترشيد قرارات اإلستثمار) 8(
 %60-% 41  من £ %40-% 21  من £ %20ل من   أق£ 
 فأكثر% 81  £ %80-% 61  من £ 
 

 :مدى درجة الثقة في المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار) 9(
 %60-% 41  من £ %40-% 21  من £ %20  أقل من £ 
 فأكثر% 81   %80-% 61  من £ 
 

 :باتمدى درجة الثقة في تقرير مدقق الحسا) 10(
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 %60-% 41  من £ %40-% 21  من £ %20  أقل من £ 
 فأكثر% 81   %80-% 61  من £ 
 

 :مدى درجة الثقة في نشرات سوق فاسطين لألوراق المالية) 11(
 %60-% 41  من £ %40-% 21  من £ %20  أقل من £ 
 فأكثر% 81   %80-% 61  من £ 
 

 : الجزء الثاني
مية المعلومات المحاسبية لترشيد قرارات االستثمار فـي الفقـرات   حدد درجة أه: مجال األول ال

 :التالية
 

رقم 
 الفقرات الفقرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
جداً أو 
 معدومة

)1( 
يعد توفير المعلومات المحاسبية واستخدامها عند اتخـاذ قـرارات          

 .اإلستثمار أمراً ضرورياً
     

)2( 
في ضوء التطورات المتسارعة وتوافر البدائل المتعددة، فإن توفير         
معلومات محاسبية تساعد في اتخاذ قرارات اإلستثمار يعـد أمـراً           

 .حتمياً

     

يحقق االعتماد على المعلومات المحاسبية عنـد اتخـاذ قـرارات           
 :اإلستثمار

     

      . فاعليـة أكبر-أ

      .قل تكلفـة أ-ب

      . وقت أقل-ج

)3( 

      . جودة في األداء-ج

)4( 
من مزايا توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار         

 .زيادة قدرة ومهارات متخذي القرارات
     

)5( 
يؤدي توفير المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلستثمار إلى         

واالستفادة منها في ترشيد عمليـات  إنشاء نظم متكاملة للمعلومات    
 .اتخاذ القرارات

     

)6( 
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ قرارات اإلسـتثمار         

 .إلى تخفيض درجة المخاطرة فيها
     

)7( 
إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار يؤثر 

 .على طبيعة ونوعية األسهم المستثمر فيها
     

)8( 
يؤدي استخدام المعلومات المحاسبية إلى تحقيق درجة أعلى مـن          

 .التكامل والترابط بين قرارات اإلستثمار
     

)9( 
إن استخدام المعلومات المحاسبية عند اتخاذ القرارات يوفر قدرات         
ومهارات كافية لتحقيق الغايات المنشودة من اإلسـتثمار بالشـكل          

 .األمثل

     

)10( 
إن استخدام المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلستثمار يوفر 
مجموعة من اإلجراءات الرقابية لضمان سالمة القرارات المتخـذة         

 .وكشف األخطاء في حالة حدوثها
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حدد درجة توفر المعلومات المحاسبية التالية فـي التقـارير الماليـة لترشـيد           : مجال الثاني ال
 :قرارات االستثمار

 
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
بدرجة 
كبيرة 
 جداً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة جداً 
 أو معدومة

      .توفر الشركات معلومات عن األرباح المحتجزة )1(

)2( 
توفر الشركات معلومات عن نسـبة التوزيعـات        

 .المقررة على المساهمين

     

)3( 
التغيرات الحادثـة   توفر الشركات معلومات عن     

 .في رأس المال

     

)4( 
توفر الشركات معلومات عن نصيب السهم مـن        

 .األرباح

     

)5( 
توفر الشركات معلومات عن القيمة العادلة لبنود       

 .األصول وااللتزامات المالية

     

)6( 
توفر الشركات معلومات عن المكاسب المحققـة       

 .األقل تأكيداًاألكثر تأكيداً أو الخسارة المحتملة 

     

)7( 
توفر الشركات معلومات حول األثـر المتـراكم        

 .لتغيير السياسات المحاسبية

     

)8( 
توفر الشركات معلومات عن التقـارير الماليـة        

 .الدورية مدققة

     

)9( 
توفر الشركات معلومات عن قيام المدقق بتقيـيم        

 .مدى كفاءة اإلدارة في إعداد الموازنات

     

 

 
حدد درجة استخدامك للمعلومات المحاسبية لترشيد قـرارات االسـتثمار فـي            : مجال الثالث ال

 :الفقرات التالية
 

رقم 
 الفقرات الفقرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة جداً 
 أو معدومة

      .حساب األرباح والخسائر )1(

      .الميزانية العمومية )2(

      .قائمة التدفقات النقدية )3(

      .قائمة التغير في حقوق الملكية )4(

      .تقارير مدقق الحسابات )5(
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      قائمة أخرى )6(

)7( 
استخدام المعلومات المحاسبية للمقارنة بين بدائل      

 .اإلستثمار الختيار البديل األفضل

     

)8( 
للتأكد مـن رشـد     استخدام المعلومات المحاسبية    

 .قرار اإلستثمار المتخذ

     

)9( 
استخدام المعلومات المحاسبية لتصحيح القرارات     

 .وتعزيزها والتأكد من فاعليتها

     

 

 

حدد درجة تأثير المعلومات األخرى غير الواردة في القوائم المالية على قرارات         : مجال الرابع ال
 :االستثمار في الفقرات التالية

 

رقم 
 الفقرات قرةالف

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة جداً 
 أو معدومة

      .معلومات من نصائح الوسطاء )1(

      .معلومات من اإلشاعات )2(

      .معلومات من نصائح األصدقاء واألقارب )3(

      .معلومات من النشرات الخاصة بالسوق )4(

      .علومات من النشرات الحكوميةم )5(

      معلومات من المجالت والجرائد )6(

      .معلومات من زيارة الشركات )7(

)8( 
معلومات من موقع الشركات على الشبكة العالمية       

 ).االنترنت ( 

     

      معلومات من دليل المؤشرات المالية للشركات )9(

)10( 
 بخـالف القـوائم     نشر تقارير خاصة بـاإلدارة    

 .والتقارير المالية

     

)11( 
استخدام اسلوب التحليل المالي كأداة مـن أدوات        

 .اتخاذ القرار

     

      . تغيرات في اإلدارة العليا للشركات )12(

      . مالحظات للمدقق الخارجي األخرى )13(

)14( 
قرارات مجلس اإلدارة بشـأن خطـط التوسـع         

 .روع جديدةالمستقبلية وفتح ف
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حدد درجة المعوقات في الحد من استخدام المعلومات المحاسبية في ترشـيد            : مجال الخامس ال
 :قرارات اإلستثمار

 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
بدرجة 
كبيرة 
 جداً

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة جداً 
 أو معدومة

      .معلوماتارتفاع تكلفة الحصول على هذه ال )1(

      .عدم توفير المعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة )2(

)3( 
المعلومـات   عدم الثقة المطلقة في طرق إعـداد      

 .المحاسبية

     

)4( 
عدم إمكانية استخدام المعلومات المحاسبية علـى       

 .التنبؤ في المستقبل

     

)5( 
صعوبة المقارنة بين بـدائل االسـتثمار بسـبب         

 . طرق اإلعداد واإلفصاح اختالف

     

 
إن عدم استخدام المعلومات المحاسـبية يرجـع        

 :لألسباب التالية

     

      . قلة الخبرة العملية-أ )6(

 ضــعف المعرفــة بــاألمور والمعلومــات -ب )7(
 .المحاسبية

     

      . بعد المؤهل األكاديمي عن الجانب المحاسبي-ج )8(

هارات وظيفية للتعامـل مـع       عدم اكتساب م   -د )9(
 .المعلومات المحاسبية

     

)10( 
ضعف الرقابة على نتائج قرارات اإلستثمار دون       

 .االعتماد على المعلومات المحاسبية

     

      .عدم نشر تقارير دورية )11(

)12( 
عدم تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل سليم       

 .في فلسطين

     

)13( 
غير السليمة للمحاسبة والمعلومات    نظرة المجتمع   

 .المحاسبية

     

)14( 
عدم وجود قانون واضح لسوق فلسـطين فيمـا         

 .يتعلق بالمعلومات المحاسبية

     

 

 شاكراً لكم حسن تعاونكم،،،،،،،،

 


