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 المقدمة:
 التي  والمعلءماتيي  التقنيي  والتطيءاا  الماليي  األسيءا  عءلمي  ضيء  في 

 لمسيتدهم  المتعيهة  االحتياجيا  يلبي  ال اإلجحياا   اإلفصيا  أصيح  العيال  يشيدهاا
 لتدفيي  االختيياا   اإلفصيا  لي إ الحاجي  وظدي   المحاسيبي  والمعلءميا  التقياار 
 المفصي  المعلءميا  نءعيي  والمسيتمم رن ولتحسيين المهاا  بين المعلءما  ف  التحاين

ف ميين اإلفصييا  االختييياا  فيي  التقيياار  والقييءاح  المالييي   حييا  ح عنديياح حييي  أه الدييه
2015) i)   ايييييء اميييييهاة المسيييييتمم رن الحييييياليين والمييييي تقبين واليييييهاحنين  المعلءميييييا  التييييي

تمكيييند  مييين تقيييهي  مقيييهاا ووايييو واحتمييياال  الحصيييءا علييي  عاحيييه مييين اسيييتمماااتد ح 
 عليي  الحصيءا في  الشي ة  ت غي  اليي  المياا اأس تكلف  تدفي  ورؤة  أيضًا إل 

 عل  االستمماار ح ةما يساعه الق ااا  التداذ وةقيق  كافي  تءفي  معلءما  خالا من
 مميا ييؤة  الماليي ح األواا  سيء   في  المتعياملين بين المعلءما  تماثل عه  تدفي 

إلي   الءصيءا في  مدي  ةوا مين لييل  لميا  فاعليي   ليهوا  وتأةيتي  السيء   تنشيي  إلي 
 المدتلف .  االستمماا ألوج  أسعاا التءا ه 
 عل  القها  لمشكل  عه  والمنطق  العمل  الحل االختياا   اإلفصا  يعهليا 

ح (ii (2009المعلءميا   تءفيي ح  مين الماليي  التقياار  احتياجيا  مسيتدهم  تحهييه
 إحيها  علي  عنديا المفصي  تلي  المعلءميا  ايها   مهى المالي  التقاار  جءة  وت تح 

 اإلفصيا أثي   علي  التعي ف فينه لييا الماليي ح التقياار  اي ااا  مسيتدهم  في  في   
 مين المزريه تسيتءج  المءاضيي  التي  مين يعيه الماليي  التقياار  جيءة  في  االختيياا  

 .واالاتما  الحح 
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Abstract: 
The goal of research to clarify the importance of voluntary disclosure 

and test the impact of voluntary disclosure on financial reporting 

quality in the Saudi stock exchange. To achieve this objective, 

reference was made to previous studies and related research, with an 

applied study of a sample of (12) bank from commercial banks listed 

in the Saudi Stock Exchange during the time series (2012-2016), The 

data were analyzed through (SPSS 17.0) using multiple regression 

analysis. The study concluded that there is a statistically significant 

impact of voluntary disclosure on earnings quality measures and 

hence financial reporting quality, represented in the ratio of net cash 

flows from operations/net operating profit, the ratio of the difference 

between net accounting profit and net cash flows from operations/net 

cash flows from operations, the ratio of the difference between net 

accounting profit and net cash flows from operations/average total 

assets, and the ratio of the standard deviation of net operating 

profit/standard deviation of net cash flows from operations, This 

underscores the importance of voluntary disclosure in corporate 

financial reporting. The study recommends conducting seminars for 

boards of directors of listed companies in the stock market in order to 

spread the culture of voluntary disclosure, developing accounting 

standards for disclosure, and converting voluntary disclosure 

information to become mandatory according to the needs of 

investment decision makers, and carrying out further scientific 

research in this area. 
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 مشكلة البحث:
 أه لمسيتدهميداح إال الال مي  المعلءميا  تيءفي  إلي  الماليي  التقياار  تديهف

 تجاالديا  سيب  وذلي  تلي  اإلحتياجيا  لسيه كافيي  لي  تعيه التقليهيي  الماليي  القيءاح 
 عنيه تقيهي  اام  أصححو المالي  والت  غي  وخاص  البنءة العهيه من عن اإلفصا 

 التق ري  نميءذ  وتطيءر  تعيهيل إلي  الحاجي  تتزاييه ولييل ح أةاحديا وتقييي  المنشيأ  قيمي 
ح ولقييه  اة ييءف  المعلءميا  الال مي  لمسيتدهميدا حتي  البنيءة تلي  التقلييهى لييعك 

االاتمييا   التءسيي  فيي  اإلفصييا  االختييياا  فيي  التقيياار  المالييي   سييب  المشيياكل التيي  
حهثو للمستمم رن من واا  نقص الشفافي ح والتالع   المعلءما  الهاخلي  واستغاللدا 
مييين ابيييل اإلةاا  أو  عييي  المسيييتمم رن. وأيضيييًا نييياا مءضيييءي جيييءة  التقييياار  الماليييي  

م ةز المال  ونتياح  أعمياا الشي ةا  ايها ةبيي  مين األاتميا  في  ومه  تعبي اا عن ال
الفتيي   األخييي  ح وذليي   سييب  األ مييا  المالييي  التيي  أعاحييو  منشيي   األعميياا وأثيي   
سيلحًا عليي  ثقيي  مسيتدهم  التقيياار  المالييي ح ومين ثيي  تتممييل مشيكل  الهااسيي  فيي  اختحيياا 

 يييالتطبي  علييي  اطييياي البنيييء  أثييي  اإلفصيييا  االختيييياا  علييي  جيييءة  التقييياار  الماليييي  
المهاجيي   سييء  الميياا السييعءة ح ويالتييال  يمكيين صييياغ  مشييكل  الهااسيي  فيي  التسييا ا 

 التال :

"ما هو أثر اإلفصاح االختياري علي جودة التقارير المالية في البنوك المدرجة 
 بالبورصة السعودية؟"
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 أامي  الحح : 
 يكتس  ايا الحح  أاميت  من االعتحااا  التالي : 
 إب ا  أامي  اإلفصا  االختياا ح وأث   ف  ا ااا  مستدهم  القءاح  المالي . .1
 أامي  اختحاا أث  اإلفصا  االختياا  عل  جءة  التقاار  المالي . .2
عه  وجءة ةااسا  تطبيقي  تعتمه عل  أااا  وييانا  فعلي  تحح  ف  العالا  بين  .3
 إلفصا  االختياا  وجءة  التقاار  المالي  السعءةي  وفقًا لعل  الحاحم .ا
ضييي وا   رييياة  الححيييء  العلميييي  التييي  تديييت   اإلفصيييا  االختيييياا  بديييهف معالجييي   .4

القصيييءا فييي  اإلفصيييا  الحيييال  ألنييي  يمميييل مصيييهاًا للمعلءميييا  الماليييي  وغيييي  الماليييي  
 ي .للمستمم رنح والت  تؤث  عل  جءة  التقاار  المال

 أهدف البحث:
ح اختحاا أث  اإلفصا  االختياا  عل  جءة  التقاار  المالي يتممل الدهف ال حيس  ف  

 ولتحقي  ذل  الدهف يسع  الحح  إل  تحقي  األاهاف الف عي  التالي : 
ةااسييي  وتحلييييل ماهيييي  وأاميييي  ومكءنيييا  اإلفصيييا  االختيييياا ح والعءاميييل الميييؤث    .1

 علي .
 التقاار  المالي ح والعءامل المؤث   عل  جءة  التقاار  المالي .مع ف  جءة   .2
 مع ف  نماذ  قياس جءة  التقاار  المالي . .3
بيئيي  األعميياا اإلفصييا  االختييياا  عليي  جييءة  التقيياار  المالييي  فيي  تءضييي  أثيي   .4

 السعءةي .

 فروض البحث:
فيي  ضييء  مشييكل  الهااسيي  وتحقييي  أاييهافداح تعتمييه الهااسيي  عليي  إختحيياا فيي   العييه  

  ال حيس  التال :
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 "ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي جودة التقارير المالية".

 حهوة الحح :
الماليـة أثـر اإلفصـاح االختيـاري علـي جـودة التقـارير تقتصر الدراسة علي اختبـار 

في قطاع البنوك التجاريـة المدرجـة فـي البورصـة السـعودية خـلل السلسـلة ال منيـة 
استبعاد البنوك السـعودية المتصصصـة، ولـ لل البنـوك  م(، مع2012-2016)

 غير المسجلة في هيئة سوق المال السعودي.
 منهج البحث:

 ن من الدراسات:تعتمد الدراسة علي المنهج االستنباطي واالستقرائي للقيام بنوعي

وتتضــمن دراســة وتحليــر مــا ورد بــالبير المحاســبي عــن  الهااسيي  الني ريي : (1)
اإلفصاح االختياري وجودة التقارير المالية وذلل من خلل اليتب والـدوريات العرييـة 

 واألجنبية والرسائر العلمية ذات الصلة.
ختيـاري وتهدف ه ه الدراسـة إلـي اختبـار أثـر اإلفصـاح اال الهااس  التطبيقي : (2)

 علي جودة التقارير المالية.

 خطة البحث: 
 ف  سبيل تحقي  أاهاف الهااس ح ت  تقسي  اي  الهااس  إل  المحاح  التالي :

 ع   وتحليل الهااسا  السا ق . المبحث األول:

 ةوا اإلفصا  االختياا  ف  تحسين جءة  التقاار  المالي .  المبحث الثاني:

 الهااس  التطبيقي . المبحث الثالث:
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 النتاح  والتءصيا 
 المبحث األول: عرض وتحلير الدراسات السابقة

  عرض الدراسات السابقة: 1/1
 2018Mahdi & et al., (:  iii)دراسة ) 1/1/1

اهفو الهااس  إل  اختحاا تيأثي  جيءة  التقياار  الماليي  للشي ةا  المهاجي  في          
بءاص  عد اه عل  عءاحيه األسيد ح وايه تي  اختحياا الفي و   نسيتدها  تحلييل انحيهاا 

( شيييي ة  مهاجيييي  فيييي  1680الم يعيييا  الصييييغ ى العاةييييي  لبيانيييا  عينيييي  مكءنيييي  مييين  
وتيي  إسييتدها  مؤشيي  جييءة  األايييا    (ح2014-2009بءاصيي  عديي اه خييالا الفتيي    

كبييهيل لجييءة  التقيياار  المالييي . وتءصييلو الهااسيي  إليي  وجييءة عالايي  ع ةييي  اءريي  بييين 
 جءة  أايا  الش ةا  وعاحها  أسدمدا. 

 7201Amélia & et al., (: iv)دراسة ) 1/1/2
ايييييهفو الهااسييييي  إلييييي  مع فييييي  تيييييأثي  خصييييياحص المؤسسييييي  الب تغاليييييي  علييييي  

وايييه تييي  تجميييي  البيانيييا  مييين  االختيييياا  فييي  التقييياار  السييينءر حممااسيييا  اإلفصيييا  
مين السيء ح وتقيء  الهااسي  بتقييي  عالاي   %50.9تمميل  ( مؤسس  في  الب تغياا142 

السييييييب  والنتيجيييييي  بييييييين اإلفصييييييا  االختييييييياا ح وهيكييييييل مجليييييي  اإلةاا ح وخصيييييياحص 
ايي  بييين وجييءة عال . واييه تءصييلو الهااسيي  إليي  المؤسسييا ح ووجييءة م اجعيي  للحسييا ا

خصيياحص المؤسسييا  الب تغالييي  واالفصييا  االختييياا  عيين المعلءمييا  المالييي  وغييي  
المالي ح وأه خصاحص المؤسسا  تؤث  عل  أشكاا م اجع  الحسيا ا ح ومين ثي  فينه 
الم اجعييي  لديييا تيييأثي  إيجييياب  غيييي  محاشييي  علييي  اإلفصيييا  االختيييياا ح وعلييي  عكييي  

 عل  اإلفصا  االختياا . التءاعا  فنه هيكل مجل  اإلةاا  ال يؤث  
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 7201Jeffrey & et al., (: v)دراسة ) 1/1/3
اهفو الهااس  إل  بياه أاميي  اإلفصيا  الميال ح وةوا  في  تيءفي  معلءميا  
ةقيق  ومالحم  لصانع  الق ااا  وخاص  المسيتمم رنح وضي وا  إعيهاة التقياار  الماليي  

الماليي  وتيءفي  الشيفافي ح وايه أوضيحو الهااسي  الفعال  الت  تساا  ف  ةفا   األسءا  
أنيي  عليي  الصييعيه العييالم ح يءجييه نياميياه للفصييا ح ففيي  الءاليييا  المتحييه ح معييايي  

( والتييي  يضييي  المحييياةي المحاسيييبي  المقبءلييي  FASBالمحاسيييح  الماليييي  التييي  يصيييهااا  
ايي  (. وخيييياا  الءاليييييا  المتحييييه ح والحيييياا  ميييين العييييال  يسييييتده  معييييGAAPعمءمييييًا  

(ح ورتطل  ةال النيامين إفصياحا  ماليي  وغيي  ماليي  IFRSالتقاار  المالي  الهولي   
للش ةا ح وايه تءصيلو الهااسي  إلي  أه أحيه اإلفصياحا  المطلءيي  ايء مؤشي  ايحيي  
السد  واي  نسح  مدم  ولكندا ليسو الءحييه ح حيي  أه انيا  نسي  أخي   تتمميل في  

سء ح ونس  النشاطح والمال   الماليي ح وايه أوصيو نس  السيءل ح وال يحي ح ونس  ال
الهااسييي   نفصييياحا  ماليييي  إضيييافي  حيييي  أه ايييي  اإلفصييياحا  غيييي  مكلفييي ح وتيييءف  
معلءميييا  مالحمييي  للمسيييتمم رنح ومييين ثييي  تعميييل علييي  تحسيييين جيييءة  التقييياار  الماليييي  

 للش ةا .

 7201Silvia & et al., (: vi)دراسة ) 1/1/4
اهفو الهااس  إل  اختحاا العالاي  بيين اإلفصيا  االختيياا  عين المعلءميا  
الماليييي  واالاتصييياةي  واةاا  األاييييا . واسيييتنه  علييي  افتييي ا  أه سياسيييا  اإلفصيييا  
االختييييياا  اييييه تقلييييل ميييين إةاا  األايييييا ح واييييه تيييي  اختحيييياا الفيييي و   نسييييتدها  نمييييءذ  

ا  في  سيء  اأس المياا الب ا رلي ح االنحهاا الدط  الحسي  لعين  عشءاحي  من الشي ة
غييي  مالييي  خييالا الفتيي    شيي ة  (66ليييعهة   المالييي  القييءاح  حييي  تيي  ال جييءي إليي 

مين النتياح  أامديا عيه  وجيءة   (ح واه تءصلو الهااس  إلي  مجمءعي 2005-2012 
عالا  بيين االفصيا  االختيياا  واةاا  األاييا   وييال غ  مين أه ايي  النتيجي  تتعياا  
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االفت اضا  الني ر ح ولكن انا  تفسي ا  ليل ح أولدما أني  ال يءجيه تءافي  م   ع  
بين مقايي  اإلفصا  االختياا  واةاا  األايا ح وثانيًا عه  ااتما  معي  الش ةا  ف  
الب ا رييل بتييءفي  اإلفصييا  االختييياا  ذا  جييءة  عالييي  أله معييي  مسييااميدا يتمتعييءه 

ل مييييين أاميييييي  علييييي  السيييييء  المحتميييييل علييييي   مزاييييييا خاصييييي  مييييين ال اا ييييي ح واييييييا يقلييييي
 .المعلءما ح وايا يممل مصهاًا لعه  تماثل المعلءما ح ةما أن  ال يمن  إةاا  األايا 

 2017et al., ( &:Valerio  vii)دراسة ) 1/1/5
اييييهفو الهااسيييي  إليييي  تحهيييييه وتحليييييل العءامييييل التيييي  تييييؤث  عليييي  اإلفصييييا  

الصيغي   والمتءسيط  في  السيء  اإليطيال ح االختياا  وجءة  التقاار  المالي  للشي ةا  
فحيييص ايييي  المتغيييي ا  مييين خيييالا واعتميييه  علييي  الميييند  االسيييتق اح  النيييي   عنيييه 

إليي  إعيياا مقتيي   يتضييمن مجمءعيي   الهااسيي  م اجعيي  األةبيييا  الني ريي ح واييه تءصييلو
من المتغي ا  الت  تؤث  عل  جءة  التقياار  الماليي ح وتتمميل في  اإلفصيا  االختيياا  

حءةمي ح ونيي  المعلءميا ح والتيهاي  اليهاخل  والديااج ح ولجني  العن حجي  الشي ة ح و 
الم اجعيييي ح واللييييءاح  المحاسييييبي ح واةاا  األايييييا ح وأوصييييو الهااسيييي   يييينج ا  مزرييييه ميييين 
الححيء  المسييتقبلي  لهااسي  العالايي  بييين متغيي ا  النمييءذ  المقتيي   بديهف وضيي  إعيياا 

 .شامل للعالا  بين اإلفصا  االختياا  وجءة  التقاار  المالي 

 2017LingTuo, ( &:Zabihollah  viii)دراسة ) 1/1/6
اهفو الهااس  إل  اختحاا العالاي  بيين اإلفصيا  االختيياا  عين المعلءميا  

  وأةا  الشييي ةا  فييي  مجييياا االسيييتهام  البيئيييي  واالجتماعيييي  والحءةميييي . غيييي  الماليييي
( شييييي ة  تقيييييء  580واعتمييييه  فييييي  اختحيييياا الفييييي و  علييييي  تحليييييل بيانيييييا  عينييييي  لييييي 

 اإلفصا  االختياا  عن معلءميا  المنيت  والمنافسي  والصيناع  والعميال  واالتجاايا  
سيي  إلي  وجييءة عالاي  ااتحيياط . واييه تءصيلو الهاا2010التكنءلءجيي  في  تقاار اييا لعيا  

بييين اإلفصييا  غييي  المييال  وأةا  االسييتهام ح وأه محتييء  المعلءمييا  والييهواف  اإلةااريي  
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تلع  ةواًا اامًا ف  تقيي  اإلفصا  غي  الميال ح وأه جيءة  األاييا  تمميل عياماًل أكمي  
 غي  المالي  ألغ ا  التنبؤ.  وضءحًا ف  التأثي  عل  اإلفصاحا 

 (Davide ix:) ,2016دراسة ) 1/1/7
اهفو الهااسي  إلي  تقييي  مسيتءى اإلفصيا  االختيياا ح واختحياا العالاي  بيين 
جيييييءة  اإلفصيييييا  االختيييييياا  والقيمييييي  السيييييءقي  للشييييي ةا  فييييي  البءاصييييي  اإليطاليييييي ح 
وأوضحو الهااس  إل  أه اإلفصا  االختياا  للش ةا  يعمل علي  تيءفي  المعلءميا  

والتيي  ليسييو ملزميي   اإلفصييا  عندييا عيين ع ريي  ايئييا  إعييهاة  المالييي  وغييي  المالييي ح
المعايي  المحاسبي ح واه ت  اختحاا ف و  الهااس  من خالا تحليل االنحهاا الدط  
الحسي  بدهف اختحاا تيأثي  اإلفصيا  عين المعلءميا  االختيااري  علي  القيمي  السيءقي  

وت  تحليل التقاار  المالي  ( ش ة ح 203لألسد  اإليطالي ح حي  بلغو عين  الهااس   
( بنييه لكييل شيي ة  أ  تيي  جميي  وتحليييل 38  والتيي  تفصيي  عيين  2012السيينءر  لعييا  

مسييييتءى وجييييءة عالاييي  ع ةييييي  اءرييي  بييييين ( بنيييهًاح واييييه تءصيييلو الهااسيييي  إلييي  7714 
 .اإلفصا  االختياا  والقيم  السءقي  ألسد  الش ةا  اإليطالي 

 1620Dejan, ( &:Ksenija  x)دراسة ) 1/1/8
ايييييهفو الهااسييييي  إلييييي  تءضيييييي  ممااسيييييا  اإلفصيييييا  اإلجحييييياا  واالختيييييياا  
للشييي ةا  غيييي  الماليييي  المهاجييي  فييي  بءاصييي  بلغييي اةح وتحهييييه مسيييتءى اإلفصيييا  فييي  
الشي ةا  الصي يي ح وةييل  الءصيءا إليي  تءصييا  لتحسيين نءعيي  وأاميي  المعلءمييا  

واعتميييه  الهااسييي  علييي  تحلييييل وقيييياس مسيييتء  اإلفصيييا  اإلجحييياا   احالمفصييي  عندييي
واالختيييياا  عيييين المعلءمييييا  المالييييي  وغييييي  الماليييي ح وذليييي  ميييين خييييالا تقيييييي  مسييييتءى 

( شيييي ة  ميييين الشيييي ةا  الصيييي يي  خييييالا عييييا  63اإلفصييييا  للتقيييياار  المالييييي  لييييييعهة  
ختيييييياا   ح وايييييه تءصيييييلو الهااسييييي  إلييييي  أه مسيييييتءى اإلفصيييييا  اإلجحييييياا  واال2012

مييندف ح وفيمييا يتعليي   اإلفصييا  اإلجحيياا  عيياة  مييا تفصيي  الشيي ةا  الصيي يي  عيين 
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معلءميا  تسياا  فيي   رياة  ا رتدياح وأه المعلءمييا  التي  ييت  اإلفصييا  عنديا اي  تليي  
المعلءميييا  المتعلقييي   يييالمحتءى المييياة  للقيييءاح  الماليييي   معلءميييا  عييين التغيييي ا  فييي  

خطييا ح والمعلءمييا  القطاعييي ح وسييع  األسييد ... التقييهي ا  المحاسييبي ح وتصييحي  األ
اليي،(ح وةشييفو النتيياح  أه المعلءمييا  االختيااريي  المنشييءا  عيياة  تمحايييه ت فيي  التييأثي  
عليي  القييي  الييءااة  فيي  القييءاح  المالييي ح والتيي  ال تسييد  فيي  فديي  أفضييل للم ةييز المييال  

تحسيين اإلفصياحا   وال يحي  والتهفقا  النقهي  للش ة ح وايه أوصيو الهااسي   ضي وا 
المالييي  وغييي  المالييي  وذليي  ميين خييالا إنشييا  رلييي  فعاليي  للشيي اف عليي  جييءة  عملييي  

بديهف تحسيين جءةتدياح واعياة   الم اجع ح ونيا  ال اا   الهاخلي  علي  التقياار  الماليي 
 المق  فيداح ومساعه  متدي  الق ااا  االستمماار ح و راة  ةفا   أسءا  اأس الماا.

 (xi :(2015حازم، )راسة د 1/1/9
الهااسيي  إليي  التعيي ف عليي  أثيي  اإلفصييا  المحاسييب  االختييياا  عليي  اييهفو 

ت شيه ا ااا  المستمم رن ف  الش ةا  الصناعي  ف  بءاصي  عمياهح والي  أكمي  بنيءة 
واييييه اعتمييييه  عليييي  المييييند  اإلفصييييا  االختييييياا  تييييأثي ًا عليييي  ايييي ااا  المسييييتمم رنح 

( شي ة  49سيتحانا  علي   ( ا3الءصف  التحليل ح والختحاا الف ضيا  فقه ت  تء ر   
 ح وتءصيييلو الهااسييي  إلييي  أه 2014مييين شييي ةا  الءسييياع  فييي  بءاصييي  عمييياه لعيييا  

اإلفصاحا  المحاسبي  االختياار  تؤث  عل  ا ااا  المسيتمم رنح وأه التنبيؤا  الكميي  
لالايييا ح والمعلءمييا  عيين العيياملينح والمعلءمييا  القطاعييي ح ميين أكميي  بنييءة اإلفصييا  

 علي  اي ااا  المسيتمم رنح وتءصي  الهااسي   ضي وا  نشي  المعلءميا  المحاسب  تيأثي اً 
المحاسبي  االختياار  الت  تساعه عل  ت شيه ا ااا  المستمم رن من خالا ملدصيا  

 ت ف  م  القءاح  المالي  للش ةا .  
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 (xii :(2015حسين ورشا، )دراسة  1/1/10
 بيئي  في  االختيياا   للفصيا  متكاميل نميءذ  صيياغ  إلي  الهااسي ايهفو 

 تي  تلي  األايهاف ولتحقيي  المقتي  ح النميءذ  تطبيي  ميهى واختحياا السءار ح األعماا
 في  الشي ةا  اختحياا إفصيا  ثي  ومن السا ق  إلعهاة النمءذ ح الهااسا  إل  ال جءي
 وحيهة  الهااسي  النميءذ ح في  المعلءميا  اليءااة  عين الماليي  ليألواا  ةمشي  سيء  

 (120ن  تتضيم ااحمي  مين والمكيءه  االختيياا ح اإلفصيا  المقتي   لقيياس النميءذ 
مجمءعيا ح  تسي  إلي  العءاميل ايي  واسيمو االختيياا ح  عن اإلفصيا  للتعبي  عامال

 (22لييعهة   الماليي  القيءاح  ال جيءي إلي ويعيه ذلي  تي  اختحياا اييا النميءذ  مين خيالا 
 صيالحي  أامديا النتياح  مين إلي  مجمءعي   ح وتءصيلو الهااسي 2012لعيا   شي ة 

وأيضيًا لي  تفصي   االختيياا ح مسيتءى اإلفصيا  لقيياس الحاحمياه الي  وضيع  النمءذ 
 اإلفصيا  كانيو نسيح  بيل المقبيءا  الشيكل  يالنمءذ  اليءااة  المعلءما  عن الش ةا 
 إةاا  علي  وأوصيو الهااسي  أني  يجي ح %10 نسيح  أعلي  بلغيو ِإذ جيًها مندفضي 
 منياف  مين يحققي  لميا في  تقاار ايا الماليي  االختيياا   اإلفصا  مستءى   راة  الش ةا 
 .والداص  الحكءمي  للجدا 

 (Oyerogba xiii:) ,2014دراسة ) 1/1/11
اهفو الهااس  إل  اختحاا أث  اإلفصا  االختياا  عن المداع  عل  

الهااس  ف  ا ااا  المستمم رن وأةا  الش ةا  المهاج  ف  بءاص  نيجي راح واعتمه  
جم  البيانا  عل  ااحم  االستبياه واج ا  المقابال ح والختحاا الف و  استدهفو 

( ش ة ح واه ت  تء ر  258الهااس  جمي  الش ةا  ف  بءاص  نيجي را وعهةاا  
( من المحاسبينح 140( استحان  عل  ةل فئ  من عين  الهااس  المكءن   20 

محاسبي ح والمحللين الماليينح وسماس   البءاص ح والمهاقينح ومستدهم  المعلءما  ال
ح والمص فيينح والمنيمينح واه ت  استدها  إحصا ا  ممل الءسي ح والمتءس 
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(ح واه SPSS 20واالنح اف المعياا  إلج ا  تحليل البيانا   استدها  ب نام   
تءصلو الهااس  إل  أه وجءة مستء  عاا من اإلفصا  االختياا  عن المداع  
التشغيلي ح والمداع  المالي  واالست اتيجي  ف  الش ةا  المهاج  ف  بءاص  نيجي راح 
وةاه م ضيًا ف  تفسي  ا اا  المستمم رن وأةا  الش ةا ح حي  ثبو وجءة عالا  
ذو ةالل  إحصاحي  بين اإلفصا  االختياا  وتفسي  ا اا  المستمم رن وأةا  الش ةا  

 المهاج  ف  بءاص  نيجي را. 

 (xiv :(2014رشا، ) دراسة 1/1/12
 التقاار  جءة  ف  االختياا   اإلفصا  أث  عل  التع ف إل  اهفو الهااس 

 االختيياا   اإلفصيا  مكءنيا  اشيتملو علي  اسيتحان  تطيءر  تي  ذلي  المالي ح ولتحقي 
 المسيتقبل ح ووضيعدا الشي ة  ونشياط للشي ة ح العامي  المعلءميا  في  والمتمملي 

 االجتماعيي  والمسيؤولي  اإلةاا ح عين والمعلءميا  األسيد ح األسيد  وحملي  ومعلءميا 
 الححي  والتطيءر ح وتكيالي  الماليي ح وغيي  الماليي  التحلييال  ونسي  ونتياح  والبيئيي ح

 تلي  أثي  علي  للتعي ف وذلي  الحءةمي   عين والمعلءميا  العياملينح عين والمعلءميا 
 مين عيني  علي  االسيتحانا  تلي  و عيو الماليي ح وايه جيءة  التقياار  في  المكءنيا 
 عمياهح بءاصي  في  التجااري  والبنيء  الماليي  الءسياع  شي ةا  في  المياليين المحللين

إلي  أه  الهااسي  ح وخلصيو SPSS نسيتدها  واختحياا الف ضييا  النتياح  تحلييل وتي 
 واه أوصو المالي ح التقاار  جءة  ف  انا  تاثي ًا ةبي ًا لمكءنا  اإلفصا  االختياا  

 تقاار ايا ضيمن مكءناتي  وعي   اإلفصيا  االختيياا   لمفديء  الش ةا  تبن  ض وا  
 .المالي 
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 (xv (:2014دراسة لقمان وليث، ) 1/1/13
 في  الطيءع  اإلفصيا  علي  الحءةم  رليا  أث  اختحاا ل إاهفو الهااس  

 الميند  علي  االعتمياةالماليي ح وايه تي   ليألواا  العي ا  سيء   في  المهاجي  المصيااف
 الهااسي  نتياح  وتحلييل للهااسي  النيي    اإلعياا وعي   ةااسي  في  التحليلي  الءصف 

 أا  المصاافح ومن إةااا  م  الشدصي  المقابال  الميهاني  الت  أج رو من خالا
 الهاخليي  اآللييا  بيين معنءري  ااتحياط عالاي  وجيءة اي  إليديا تءصيلو التي  النتياح 

 مجل  إللي  معنءر  ةالل  ذا  أث  وجءة إل   اإلضاف  الطءع ح واإلفصا  للحءةم 
  للمصااف. الطءع  اإلفصا  مستءى  عل  اإلةاا 

 (xvi  (:2014ميهاب، ) دراسة  1/1/14
 المال  ةأةا   غي  الس ةى اإلفصا  عل  الضء  تسلي  اهفو الهااس  إل 

 القصيءا سيه في  مسياامت  مهى عل  والءاءف المحاسب ح اإلفصا  لتحسين مستءى 
تءصيلو الهااسي  للعهييه مين النتياح  المياليينح وايه  المتاحي  للمحلليين المعلءميا  في 

 المحللين تنبؤا  ةا  عل  أث   الت  المالي  غي  المعلءما  أا  أه منأامدا: أواًل: 
 غيي  واألصيءا الفكي ىح المياا سواأ اإلجتماعيي ح عين المسيئءلي  معلءميا  المياليين

المسييتقبلي ح  وأاييهافدا حالشيي ة  وتفاصيييل عيين أةا  الشيي ة ح واسييت اتيجي ح الملمءسيي 
 القيءاح  جاني  السي ةي  إلي  الماليي  غيي  المعلءميا  المحلليين علي  وثانييًا: أه إعتمياة

 عيه  ةاجي  مين السي ةى يدفي  تنبيؤاتد ح وثالميًا: أه اإلفصيا  ةاي  مين الماليي  يزريه
ةاي  تنبيؤا   المحلليينح وايه أوصيو  علي  إليجيا  ا يينعك  مميا المعلءميا  تماثيل

ضيمن  السي ةي  المعلءميا  عين  اإلفصيا  الشي ةا  تليز  إلزاميي  اءاعيه وجءة  ض وا 
الءاجي   البنيءة ورحيهة اإلفصيا  السي ةى يحكي  ااعيإ تيءفي  اإلجحيااىح مي  اإلفصيا 

 . المقاانا  حت  يتسن  إج ا  اإلفصا  عندا
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 2012Cormier & et al., (: xvii)دراسة ) 1/1/15
 علي  اإللكت وني  االختيياا   اإلفصيا  تيأثي  إلي  اختحياا الهااسي  ايهفو

 االعتحياا ف  األخي م  المحاسبي ح األايا  المعلءما  وجءة  تماثل عه  العالا  بين
( شي ة  مين الشي ةا  136بيانا    عل  تحليل اعتمه  الهااس  واه الحءةم ح رليا 

تقلحيا   وتي  اسيتدها  مقيياس ح 2005 لعيا  المهاجي   سيء  األواا  الماليي  الكنيه 
 عيه  تماثيل علي  كمؤشي  المياليين وتتحعيا  المحلليين التيهاوا وحجي  األسيد  أسيعاا

 ف  الهاجا ح و األايا  جءة  ف  قياس العاةي  غي  المستحقا  ومقياس المعلءما ح
 المجلي  وحجي  لجني  الم اجعي   حجي  وقيياس الحءةمي    اإلختيياا حاإلفصيا قيياس

 األايا  اإلفصا  االختياا  وجءة  أه إل  الهااس  واستقاللي  المهي رنح واه تءصلو
ييؤث   اإلفصيا  أه إلي   اإلضياف  المعلءميا ح تماثيل عيه  في   االندفيا  م تحطياه

 لحءةمي  تيأثي  ووجيءة المعلءميا ح تماثيل وعيه  األاييا  بيين جيءة  العالاي  علي 
مسيتءى  ذا  لءجيءة حمايي  اإلفصيا  اإلختيياا  وجيءة  األاييا   كنيها علي  الشي ةا 

 للمستمم رن. عاا

 (xviii (:2011لطيف وآخرون، ) دراسة 1/1/16
اييهفو الهااسيي  إليي  قييياس مسييتء  اإلفصييا  االختييياا  فيي  التقيياار  المالييي  

ء  ةمش  لألواا  المالي ح وذل  من خالا اختحاا للش ةا  المساام  المسجل  ف  س
ااحم  مكءن  من ستين عنص ًا تممل العناص  األساسي  للفصا  االختياا   يالتطبي  

( شيييي ة ح واييييه تيييي  اسييييتدها  المييييند  15  ليييييعهة  2009عليييي  التقيييياار  السيييينءر  لعييييا  
ونءعيتيي   اإليجيياب  فيي  قييياس مسييتء  التحيياين فيي  اإلفصييا  االختييياا ح وتحهيييه حجميي 

فييي  العينييي  المدتييياا ح وتءصيييلو الهااسييي  إلييي  أنييي   يييال غ  مييين وجيييءة تحييياين فييي  حجييي  
 ونءعيييي  اإلفصيييا  االختيييياا  إال أه انيييا  ااتماميييًا مييين ابيييل الشييي ةا ح وا حييي  اءرييي 
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لتزوريييييه األعييييي اف المدتمييييي   معلءميييييا  إضيييييافي  عييييين تلييييي  التييييي  يف ضيييييدا اإلفصيييييا  
 اإلجحاا . 

 2010Marlene & et al., (: xix)دراسة ) 1/1/17
جيييءة  اإلفصيييا  االختيييياا  عييين لييي  اختحييياا العالاييي  بيييين إايييهفو الهااسييي  

المعلءمييا  البيئييي  للشيي ةا  وقيميي  الشيي ة ح واعتمييه  الهااسيي  عليي  ف ضيييا  وجييءة 
عالايييي  جءا ريييي  بييييين جييييءة  اإلفصييييا  االختييييياا  عيييين المعلءمييييا  البيئييييي  للشيييي ةا  

لي ح ووجييييءة عالايييي  بييييين جييييءة  اإلفصييييا  االختييييياا  عيييين والتييييهفقا  النقهييييي  المسييييتقب
المعلءما  البيئي  للش ةا  وتكلف  اأس المااح واه ت  االعتماة عل  عيني  مكءني  مين 

( اطاعييا  مدتلفيي   نسييتدها  نمييءذ  5( شيي ة  ميين الشيي ةا  االم ركييي  ليييعهة  450 
ة  اإلفصيييا  االنحييهاا المتعييهةح وتءصييلو الهااسيي  إليي  وجييءة عالايي  مءجحيي  بييين جييء 

االختييياا  عيين المعلءمييا  البيئييي  والتييهفقا  النقهييي  المسييتقبلي ح ووجييءة عالايي  مءجحيي  
وسييالح  بييين  عيي  عناصيي  جييءة  اإلفصييا  االختييياا  عيين المعلءمييا  البيئييي  وتكلفيي  

 اأس المااح مما يؤة  إل  ابءا ف ضيا  الهااس .      

  تحلير الدراسات السابقة: 1/2
للهااسيييييا  السيييييا ق  التييييي  تناوليييييو اإلفصيييييا   اً الهااسييييي  امتيييييهاة  جيييييا   ايييييي

 عين تمييز  لكنديا القيءاح  الماليي ح أو لمسيتدهم  للشي ةا  االختياا  وأاميت   النسح 
 التقاار  جءة  عل  االختياا   اإلفصا  أث  ةااس  السا ق  ف  ةءندا تناولو الهااسا 

ألسد  السيعءة ح حيي  أه الهااسيا  المالي   التطبي  عل  البنء  المهاج  ف  سء  ا
السييييا ق  االجنبييييي  اامييييو بهااسيييي  العالايييي  بييييين اإلفصييييا  االختييييياا  وجييييءة  التقيييياار  
المالي ح واء ما ستقء  الحاحم  بهااست  ولكن  التطبي  عل  سء  المياا السيعءة  مي  

حمييي  اخيييتالف فييي  متغيييي ا  الهااسييي  التطبيقيييي ح بينميييا الهااسيييا  الع ييييي  وفقيييا لعلييي  الحا
تناولييو العالايي  بييين اإلفصييا  االختييياا  وجييءة  التقيياار   (xx (2014كهااسيي   اشيياح 
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الماليييي  مييين خيييالا الهااسييي  الني رييي  واختحااايييا فييي  الءااييي  العملييي  عييين ع رييي  ااحمييي  
وفيي  ايييا الححيي  سييءف تقييء  ، فيي  بءاصيي  عميياه وليسييو ةااسيي  تطبيقييي  االستقصييا 

عليييي  أااييييا  وييانييييا  فعلييييي  فيييي  سييييء  المييييال  الحاحميييي  بهااسيييي  العالايييي  بيندمييييا بنييييا ًا 
  .السعءة 

 المبحث الثاني
 دور اإلفصاح االختياري في تحسين جودة التقارير المالية

 مبهوم اإلفصاح االختياري ومكوناته: 2/1
عل  أن  الكشف عن أ   (Hassan & Marston,  xxi)2010(ع ف  

معلءما  تتجاو  اإلفصا  االجحاا  بدهف تقهي  معلءما  إضافي  لمقابل  احتياجا  
أه اإلفصا   (xxii (2008وذة   ةااس   االاح مستدهم  التقاار  المالي ح 

 محاسبي  لتءفي  معلءما  الش ة  إةاا  ابل من ح   خيااا  االختياا  يممل
 الق اا مالحم  الحتياجا  تبهو للش ة  المالي  السنءر  التقاار  ف  أخ ى  ومعلءما 

اإلفصا   ليت  المعلءما   من مه  االحتياجا اإلةاا  تق ا للمستدهمينح حي 
ح وأيضًا تحهة مه  مالحم  المعلءما  للط ف الي  سءف يستدهمدا ف  اتداذ عندا

 احيسي   مجمءع  (12  ضمن االختياا   اإلفصا  مكءنا  ع   ورمكنالق ااا . 
 (xxiii النحيء التال : عل  الف عي  العناص  مجمءع  من عل  تحتء   مجمءع  كل
 Silvia & et al.,2017    Davide, 2016 حسين & اشاح 2015  حا  ح  

 ( 2014اشاح   2015
ا ري  الشي ة  وتتمميل في   ( معلومات عـن اسـتراتيجية الشـرلة ونمـوذم أعمالهـا:1)

العاميي ح والمالييي ح والتسييءرقي ح  واألاييهاف  اإلسييت اتيجي  ويييياه حالمسييتقبلي 
الحالييي ح والمسييتقبلي ح  الشيي ة  نتيياح  فيي  اإلسييت اتيجي  واالجتماعييي ح وتييأثي 

 .  عن نمءذ  عمل الش ة  واإلفصا 
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وا ري  واسيال   التاارديي ح المعلءميا وتتمميل في   ( معلومـات عامـة عـن الشـرلة:2)
 السيءقي ح وأثي  الشي ة  التنييم ح واألنشيط  ال حيسيي ح وحصي  الديكلو ، الش ة 

التقنيييا  التكنءلءجييي  فيي  الشيي ة ح وتييأثي  التطييءاا  اإلاليمييي  فيي  نتيياح  أعميياا 
الش ة ح وتأثي  الءض  االاتصاة /السياس  في  نتياح  األعميااح واعياة  الديكلي  

 نافسيينح ومسياام الم التنافسيي ح وتحلييل واالسيتممااح وتنيءي المنتجيا  والمييز 
االسيتمماار ح   يالدط  االلتيزا  لميهى القيءم ح ووصيف االاتصياة في  الشي ة 
 للش ة .  ال حيسين المءاةين أو  العمال  ويياه

 السيءقي  وتتمميل في  القيمي  تصنيف المسـتثمرين وأدا  األسـه : معلومات عن( 3)
المسييتمم رن الكليي ح وتصييني  المسييتمم وه وفقييًا  ةنداييي  العييا ح وعييه فيي  للسييد 

للسيد ح وتحلييل  السيءقي  القيمي  لطبيعيتد ح وفئياتد ح وحجي  الملكيي ح واتجاايا 
 إةا  السد  ف  شكل بيان . 

، الدط  االست اتيجي  المسيتقبلي وتتممل ف   ( معلومات عن التوقعات المستقبلية:4)
ؤا  النءعييييييي  والكمييييييي  للمبيعييييييا ح وسياسيييييي  اسييييييتم اار  النمييييييء المسييييييتها ح والتنبيييييي

 األةا  فيي  المييؤث   والتنبييؤا  الم تحطيي   التييهفقا  النقهييي  ويييال ي ح والعءامييل
 المستقبل ح والعاحه المتءا  للسد . 

ونسييي  وتتمميييل فييي  أسيييما  أعضيييا  المجلييي   مجلـــس اإلدارة: معلومـــات عـــن( 5)
 يشيغلدا الت  للمهي رنح والءظاحف العملي  ح والشداةا  العلمي  والدب ا ملكيتد 

 الميييهي وه التنفييييييءهح وأسييي  تحهييييه قيمييي  المكافييي  ح وتق رييي  عييين مسيييؤولي 
 المالي .  التقاار  إعهاة ف  المهي رن
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سياسي  الححيء  والتطيءر ح  وتتمميل في  :معلومات عن تيـاليف البحـث والتطـوير( 6)
والتطيءر ح  الححي  ومشياار الدبي ا ح  والتطيءر ح وعيهة الححي  نشياعا  ومءااي 

 والتطءر .  الححء  من المحقق  المدصص ح والنتاح  والميزاني 

وتتمميييل فيييي  نمييييء  :معلومـــات عــــن االســــتدامة الماليــــة والبيئيــــة واالجتما يــــة( 7)
أنشيطتداح  عين الناتجي  الضياا  االنحعاثيا  المنتجيا  وجيءة  الديهما ح وتقلييل

 مين اسيتدالكدا المجتم ح وتدفي  عل  الضاا  البيئي  المداع  أثاا ومعالج 
الدي ري ح وةعي   البيئي ح والتب عيا  في  تأثي ايا وعيه  المنتجيا  الطااي ح وسيالم 
 التعلي  واالمتيا .

الحءةمي ح  لجني   الحءةمي ح ومديا  االلتيزا وتتمميل في  ( معلومـات عـن الحولمـة: 8)
الحءةمي ح  لجني  اجتماعيا  وميؤاالتد ح وعيهة الحءةمي  لجني  أعضيا  وأسيما 
 الحءةم . لجن  وتق ر 

 الشي ة   العياملين عن معلءما وتتممل ف   :معلومات عن العاملين في الشرلة( 9)
 اإلةااا ح وعيهة ةاخيل العاملين تء ر و ، التعلي  ومستءى  وفًقا للجن  وتصنيفد 

أسييحا  ح و العيياملين فيي  نداييي  العييا  الحييال ة العيياملين فيي  السيينءا  السييا ق ح وعييه
الميزانيييييي  المدصصييييي  ، والتغيييييي  فييييي  عيييييهة العييييياملينح ومتءسييييي  ةخيييييل العاميييييل

 نتاح  الش ة . ف  للتهار ح وتأثي  التهار 

تحهييييه أنيييءاي وتتمميييل فييي   :المصـــاطر ومســـتمرارية األعمـــال ( معلومـــات عـــن10)
 ووض  سياس  إةاا  المداع  وم اجعتدا وتءجيددا.المداع ح 

وتطيءر   ،تعيين عضء جهيهوتتممل ف   :واالنجازات خلل العام( أبرز القرارات 11)
 .األسد  المجاني ، وف  عالاا  المستمم رن
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ـــة:12) ـــر المالي ـــة وغي ـــيلت المالي التطيييءا فييي  وتتمميييل فييي   ( األدا  المـــالي والتحل
وتحليييييل ااحمييي  الييييهخلح ، والتقيييياار  القطاعيييي  ،ونسييي  سييييء  األسيييد  ،المبيعيييا 

، السييءل  معيهال ، واألاييا  تء ري  سياسي ، ووتحلييل ال يحيي المهيءنيي ح  ونسي 
 التيهفقا  تحلييل ااحمي ، وتاارديي  ماليي  ومعلءميا  وتحلييل تكيالي  التشيغيلح

 الملكي . تحليل ااحم  الم ةز المال ح وتفسي ا  عن هيكل، والنقهي 

 أهمية اإلفصاح االختياري: 2/2
& xxiv)  , Ladislao Elisa ت ج  أامي  اإلفصا  االختياا  إل  ميا يلي :

2018  Jody & et al., 2017  Renee & John, 2017  René, 2017  
SudiptaBose, 2017   2016ح هأحمي   Nemit & et al., 2013 أنعيا ح  

 (Jennifer & et al., 2008  Mark, 1997  2009الصاة ح  2013
يساا  ف  تحقي  أاهاف التقاار  المالي ح أله اإلفصا  عن المعلءما  الماليي    .1

وغي  المالي  يؤة  إل  تءفي  معلءما  مفييه  لمسيتدهم  التقياار  الماليي  والتي  
تمكييييند  ميييين اتديييياذ القيييي ااا  االسييييتمماار  ال شيييييه ح واييييء الدييييهف ال حيسيييي  ميييين 

 التقاار  المالي .
لءميييا  اليييءااة   التقييياار  الماليييي ح حيييي  أه تيييءفي  يسييياا  فييي  تحسيييين فدييي  المع  .2

المزره من المعلءما  المالي  وغي  المالي  يت ت  علي  تحسين جيءة  المعلءميا  
 المحاسبي  مما يزره من جءة  المحتء  المعلءمات  للتقاار  المالي .

يسييياا  فييي  افييي  ةفيييا   أةا  الشييي ةا ح وتيييءفي  معلءميييا  لمسييياعه  مسيييتدهم    .3
الماليييي  فييي  تقيييهي  المدييياع ح وتيييءفي  معلءميييا  عييين التيييهفقا  النقهيييي   التقييياار 

المسيييتقبلي ح مميييا يييينعك  علييي  سيييمع  الشييي ة  وقيمتديييا السيييءقي  وعلييي  أسيييعاا 
 أسدمدا ف  البءاص .
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يممل اإلفصيا  االختيياا  الءسييل  للحيه مين عيه  تماثيل المعلءميا ح وتدفيي    .4
 تفاي قيم  الش ة .مشكل  الءةال ح وتدفي  تكلف  اأس المااح واا 

ااميو الشي ةا   التءسي  في  اإلفييصا   ةفا   الييسء ح فكلمييا يساا  ف   راة  مستءى   .5
االختياا  الو الفجء  في  المعلءميا  بيين مين اي  ةاخيل الشي ة  وخااجديياح وتيندف  
التكيييالي  التييي  يتحملديييا المسيييتمم وه للحصيييءا عليييي  المعلءمييييا ح ويالتيييال  ييييندف  

 .للش ة  يطلح  اؤال  المستمم وهح أ  تندف  تكلفي  اأس المياا  النيسح العاحه الي  
نلدص مما سب  أه اإلفصا  االختياا  يساا  ف   رياة  مع في  مسيتدهم  
التقيياار  المالييي   كييل مييا يتعليي  بدييي  التقيياار ح ممييا يييؤة  إليي  تحسييين جييءة  التقيياار  

التقاار  المالي  مما ينعك  بيهوا   المالي ح فكلما  اة مستء  اإلفصا  ةلما  اة  جءة 
عليييي  تدفييييي  عييييه  تماثييييل المعلءمييييا ح وتدفييييي  تكلفيييي  اأس المييييااح و ريييياة  قيميييي  
الشيي ة ح و ريياة  ةاجيي  السيييءل  فيي  السييء ح  اإلضيياف  إليي  تعزرييز ثقيي  المتعيياملين فيي  
السيييييء  ومييييين ثييييي  تحسيييييين ةفيييييا   االسيييييتممااح وتدفيييييي  ةاجييييي  المدييييياع  المحيطييييي  

 . االستممااا 
 العوامر التي تؤثر علي مستوي اإلفصاح االختياري: 2/3

انا  العهيه مين العءاميل التي  تيؤث  علي  مسيتء  اإلفصيا  االختيياا ح فقيه 
أه اللجياه البيئيي ح وهيكيل الملكيي ح  (Bikki & et al.,  xxv)2017(أظدي   ةااسي  

  عيين واسييتقاللي  مجليي  اإلةاا  ميين أايي  العءامييل التيي  تييؤث  عليي  اإلفصييا  االختييياا 
أه انيا   (Andrew & et al.,  xxvi)2017(المعلءميا  البيئيي ح ووجيه  ةااسي  

عالايي  بييين جييءة  تعلييي  المييءظفين القيياحمين عليي  إعييهاة التقيياار  وجييءة  تليي  التقيياار ح 
وأه مسييتء  التعلييي  يييؤث  عليي  مسييتء  ونءعييي  اإلفصييا  اإلجحيياا  واالختييياا ح حييي  

ا   تيدييي  جيييءة  عاليييي  مييين االسيييتحقااا ح الشييي ةا  التييي  تمتلييي  ايييءى عاملييي  ميييا أه
ومدالفيييا  أايييل لل اا ييي  الهاخليييي ح وعيييهة أايييل مييين التعيييهيال  علييي  التقييياار  الماليييي . 

أه أنييءاي التعءرضيا  تييؤث  علي  اإلفصييا   (2017René, ) xxviiةااسي    وأوضيحو
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االختييييياا ح فييييالحءافز القاحميييي  عليييي  أسييييعاا األسييييد  لدييييا عالايييي  ايجابييييي   اإلفصييييا  
االختيييياا  حيييي  أه تعءرضيييا  األسيييد  تزريييه مييين اسيييتعهاة الميييهي رن للفصيييا  عييين 
المعلءما  عءعًاح بينما وجيه  عالاي  سيلبي  بيين الحيءافز النقهيي  للميهي رن واإلفصيا  

اا  األايا  من أجل تحقي  المكافأ  النقهي  االختياا  حي  أه المهي رن ي غبءه ف  إة
 ورؤة  ذل  إل  تحاين ف  المعلءما  مما يقلل من مستء  اإلفصا  االختياا . 

إلي  أه انيا   (Long & et al.,  xxviii)2015(وأيضيًا تءصيلو ةااسي           
ااتحييياط إيجييياب  بيييين أتعيييا  الم اجعييي  واحتمييياا إصيييهاا تق رييي  المسيييؤولي  االجتماعيييي  

 & Adelopoةا  ةنييءي ميين أنييءاي اإلفصييا  االختييياا ح واييه أظديي   ةااسيي  للشيي  
)2011Ismail, ) xxix)  وجءة عالا  ايجابي  بين حجي  الشي ة  واإلفصيا  االختيياا ح

علي  أه حجي  الشي ة ح وال افعي ح ونيءي  (1995Hossain & et al., ) xxxوأكيه  
 ,Soliman)أيضيًا اأ  القطاي من أاي  العءاميل الميؤث   علي  اإلفصيا  االختيياا ح و 

)2013 xxxi)  أه حجيي  الشيي ة  وال يحييي  لدييا عالايي  إيجابييي  ميي  اإلفصييا  االختييياا ح
ومييهى  أعميياا الشيي ة ح تعقييه مسييتءى أه  (xxxii (2013وأوضييحو ةااسيي   اييهيلح 

إفصيا  مين أاي   أفضيل جياحز  وحصيءلدا علي  الفكي    المياا اأس  ينةاا ديا ااتمام
 (xxxiii (2013وايه أكيه  ةااسي   ف سياهح ختيياا ح المتغي ا  تيأثي ًا علي  اإلفصيا  اال

عليييي  أه حجيييي  مكتيييي  التييييهاي  وال افعيييي  المالييييي  ميييين أايييي  العءامييييل التيييي  تييييؤث  عليييي  
إليييي  أه حجيييي  الشيييي ة   (xxxiv (2010اإلفصييييا  االختييييياا ح وتءصييييلو ةااسيييي   نييييه ح

ومهيءنيتدا لدا عالا  ايجابي   اإلفصا  اإلختياا ح وأكه  نف  النتيجي  الهااسي  التي  
 (Hossain,  xxxvi)2009(ااسي  ح بينما تءصلو ةBroberg( xxxv) ,2010(اا  بدا 
وحجييي  مءجءةاتدييا مييين أاييي   عمييي  الشيي ة  وحجمديييا وةاجييي  تعقيييييه عملياتديييياإليي  أه 

 الش ةا .  عل  مستءى اإلفصا  االختيياا  بيينتؤث  المتغي ا  الت  
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 مبهوم جودة التقارير المالية: 2/4
تعيييهة  مفييياهي  الجيييءة  فيييي  التقييياار  الماليييي ح فقييييه ع فديييا االتحييياة الييييهول  

علييي  أنديييا وضيييء   (Financial Analysts Federation)للمحلليييين المييياليين 
وشييييفافي  التقيييياار  المالييييي  وتييييءاف  المعلءمييييا  فيييي  التءايييييو المناسيييي ح وتيييي   ةااسيييي  

)2017Siriyama & Norah, ( xxxvii )  الت  مجمءع  الدصاحص أه الجءة  تعن 
االحتياجيا   لتلبيي  مفييه  لكي  تكيءه  المحاسيبي  المعلءميا  بديا تتسي  أه يجي 

الضييي وار  لمسيييتدهميدا مميييل القابليييي  للفدييي  والمصيييهاقي  والمالحمييي  والقابليييي  للمقاانييي  
 علي  عنديا المفصي  المعلءميا  اها   مهى  شكل احيس  والتءايو المناس ح وت تح 

  التقياار  الداصي  وع فتديا اللجني . التقياار  تلي  مسيتدهم  اي ااا  في   في  إحيها 
 التنبؤح وميهى ف  المعلءما  استدها  عل  القها  عل  أندا مهى (AICPA)المالي  
et al.,  (Feng & وتي   ةااسي عليدياح  الحصيءا مين للديهف المعلءميا  مالحمي 

 )2011 xxxviii)   أنديييا تعنيييي  ةاجييي  التمميييييل الصييياة  للتقيييياار  الماليييي   حييييي  يعكيييي
 المفاهي  األساسي  المحاسبي .

 العوامر المؤثرة علي جودة التقارير المالية: 2/5
تءجيييه العهييييه مييين العءاميييل التييي  تيييؤث  علييي  جيييءة  التقييياار  الماليييي ح يمكييين 

xxxix)  2017Siriyama & Norah,  & et  Habiba ع ضييدا ةالتييال :
al.,2017   Yan, 2017  Xu-dong & et al., 2017   2017هحي ،ح  

 (Dechow, 2010  2013  سعيهح2015ح عه  & فيحا 
فكلميا  حج  الشـرلة:تؤث  عل  جءة  التقاار  المالي ح ومندا خصائص الشرلة:  (1 

كبيي  حجيي  الشيي ة  ةلمييا اامييو الشيي ة   عيي   تقيياار  مالييي  ذا  جييءة  عالييي ح 
فكلما  اة  ف ص النمء المسيتقبل  للشي ة  ةلميا ااميو  عيه  والنمو المستقبلي: 

تقييييهي  أفصيييياحا  ةبييييي   خءفييييًا ميييين المنافسييييين فيييي  السييييء  ممييييا ييييينعك  عليييي  
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ا  الشي ة  ةلميا لجيأ  فكلميا اندفي  أة وأدا  الشرلة:اندفا  جءة  التقياار ح 
: فكلمييا ونســبة المديونيــةإليي  التالعيي  فيي  األايييا  ويالتييال  إندفييا  الجييءة ح 

 اة  ايييي  النسيييح  ةلميييا لجيييأ  الشييي ة  للتالعييي  فييي  التقييياار  الماليييي  ومييين ثييي  
 إندفا  جءة  التقاار  المالي .

 المسييتمم رن وأهيممييل رلييي  ميين رليييا  حءةميي  الشيي ةا ح هيكــر الملييــة:  (2 
 إلي  ييؤةى مميا اإلةاا  تصي فا  ومتا عي  بيهوا ااياب  القييا  يمكيند  سيينالمؤس

عن اإلةاا ح وأيضًا  راة   الملكي  انفصاا عن الناتج  الءةال  مشكال  تدفي 
 قيم  الش ة  وجءة  التقاار  المالي . جءة  األايا ح مما ينعك  بهوا  عل  

تع ف عل  أندا الممااس  ال شيه  لسلطا  اإلةاا  مين خيالا حولمة الشرلات:  (3)
االاتكا  عل  القءانين والمعايي  الت  تحهة العالا  بين حملي  األسيد  وأصيحا  
المصيال ح والشي  أه رلييا  حءةميي  الشي ةا  لديا ةوا فعيياا وميؤث  علي  جييءة  
  التقيييياار  المالييييي ح حييييي  أه تطبييييي  رليييييا  الحءةميييي  يييييؤة  إليييي  تحسييييين جييييءة

 التقاار  المالي . 
ييؤث  في  تحسيين جيءة  األاييا ح ومين ثي  جيءة  التقياار  نظام الرقابة الداخليـة:  (4 

الماليييي ح فالشييي ة  التييي  ليييهيدا نييييا  ااا ييي  ةاخليييي  ضيييعي  تكيييءه تقاار ايييا ذا  
 جءة  مندفض  والعك .

ييت  اسيتدها  المعيايي  المحاسيبي  في  إعيهاة وعي   جودة المعايير المحاسبية:  (5 
اار  المالي ح وةلما  اة  جءة  المعايي  المحاسبي  ةلما  اة  جيءة  التقياار  التق

المالييي ح حييي  أه جييءة  المعييايي  المحاسييبي  تيينعك  عليي  التقيياار  المالييي  التيي  
عليي   (Yan,  xl)2017(يييت  إعييهاةاا فيي  ضييء  تليي  المعييايي ح وأكييه الحاحيي  
إعيهاة التقياار  علي  جيءة   تأثي  اعتماة الشي ةا  علي  المعيايي  المحاسيبي  عنيه

 التقاار  المالي .
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تلعي  الم اجعي  الهاخليي  ةواًا فعيااًل في  الحيه مين المراجعة الداخلية والصارجية:  (6 
سلء  اإلةاا  نحء التالع  ف  المعلءما  المحاسبي ح ورنعك  ذل  عل  جيءة  

ءة  األايييا  وميين ثيي  جييءة  التقيياار  المالييي ح ليييا تتءاييف جييءة  التقيياار  عليي  جيي
الم اجعيي  الهاخلييي ح وأيضييًا تتييأث  جييءة  التقيياار   الم اجعيي  الدااجييي ح حييي  أه 
اييهف الم اجيي  الدييااج  اكتشيياف األخطييا  وتصييحيحدا ويالتييال  تحسييين جييءة  
التقييياار  المالييييي ح وتتيييأث  جييييءة  التقييياار   حجيييي  مكتييي  الم اجعيييي ح وميييه  تعيييييين 

 اجع .الم اج ح وعهة الم اجعينح والتدصصح وأتعا  الم  
تساا  ف  تحسين جءة  التقاار  المالي ح حيي  أنديا تعميل علي   لجنة المراجعة: (7 

التأكيييييه ميييييين تطبيييييي  القييييييءانين والليييييءاح  المنيميييييي  للشييييي ة ح وتطبييييييي  المحيييييياة   
المحاسبي ح واالش اف عل  إعهاة التقاار ح ومسياعه  الم اجي  الديااج  في  أةا  

  الهاخلي ح ورعمييل اييا علي  خلي  مدام   استقاللي ح وفحص فاعلي  نيا  ال اا 
منيياا االنضييحاط وال اابييييي  الييي  تندفييييي  معييييي  ف صييييي  االحتييييييياا ممييا يييينعك  

 عل  جءة  المعلءما  المحاسبي ح ومن ث  تحسين جءة  التقاار  المالي .
 قياس جودة التقارير المالية: 2/6

اختلفو الهااسا  السا ق  ف  ع   قياس جءة  التقاار  المالي ح حي  وجه 
 ,xli)  2017Isabel & Emma,  Siriyama & Norah :اتجااين للقياس

   et al., Qingliang   2015, Nemit &2016  2017  غاة ح 2017
2015Gajevszky & Andra,     2010  اضاح 2014مجهىح   Ferdy &  

et al., 2009    2009أك  ح   ) 
ءة  المعلءمييا  قييياس جييءة  التقيياار  المالييي  ميين خييالا خصيياحص جيي االتجــاه األول:

المحاسييبي  ةالمالحميي  والمصييهاقي  والقابلييي  للمقاانيي  والقابلييي  للفديي  والتءايييو المناسيي  
والتعبي  الصاة  وغي ااح ولكن تل  الدصاحص من الصع  قياسدا ةميًا للتحق  مين 

 جءة  التقاار  المالي .

http://www.emeraldinsight.com/author/Tang%2C+Qingliang
https://www.highbeam.com/Search?searchTerm=author%3a%22Gajevszky%2c+Andra%22&orderBy=Date+DESC
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قياس جءة  التقاار  المالي  من خيالا جيءة  االاييا  عين ع ري  قيمي   االتجاه الثاني:
االسييتحقا ح أو مجمءعيي  ميين المؤشيي ا  المالييي . وسييءف ت ةييز الهااسيي  الحالييي  عليي  

 االتجا  المان  للقياس من خالا المؤش ا  المالي . 

وايييه اتفقيييو الهااسيييا  فييي  قيييياس جيييءة  االاييييا  عييين ع رييي  مجمءعييي  مييين 
 الي ي  التشيغيلي  وصياف  االنشيط  مين النقهيي  التيهفقا  لت  ت ي  بينالنس  المالي  ا

فييها  &  يييءن ح   ( xlii المعيااريي ح سييءف نع ضييدا عليي  النحييء التييال : واالنح افييا 
2016  Pietro & Alfred, 2014 2011  هح ح  Leuz & et al., 2003 ) 

 المحاسبي التشغيلي( نسبة صافي التدفقات النقدية التشغيلية / صافي الريح 1)
اييه اسييتده  ايييا المقييياس فيي  العهيييه ميين الهااسييا  ةمؤشيي  لجييءة  االايييا  وميين ثيي   

جييءة  التقيياار  المالييي ح وةلمييا ااتفعييو قيميي  اييي  النسييح  فيينه ذليي  يعييه مؤشيي ًا عليي  أه 
 االايا  ذا  جءة  عالي  ويالتال  جءة  التقاار  المالي  م تفع  والعك  صحي .

بين صافي الريح المحاسبي وصـافي التـدفقات النقديـة التشـغيلية /   ( نسبة البرق 2)
 صافي التدفقات النقدية التشغيلية

تعتمه اي  النسح  عل  أن  ةلما اندف  الف   بين صياف  الي ي  المحاسيب  وصياف   
التييهفقا  النقهييي  إليي  صيياف  التييهفقا  النقهييي  التشييغيلي  فيينه ايييا يعييه مؤشيي ًا عليي  أه 

جيييءة  عاليييي ح ويالتيييال  جيييءة  التقييياار  الماليييي  عاليييي  والعكييي  صيييحي ح  االاييييا  ذا 
حي  ةلميا ااتفعيو النسيح  فدييا يعني  أه االاييا  ذا  جيءة  مندفضي  ويالتيال  جيءة  

 التقاار  المالي  مندفض .
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( نسبة البرق بين صافي الريح المحاسبي وصـافي التـدفقات النقديـة التشـغيلية /  3)
 ولمتوسط إجمالي األص

تعتمه اي  النسح  عل  أن  ةلما اندف  الف   بين صياف  الي ي  المحاسيب  وصياف   
التييهفقا  النقهييي  إليي  متءسيي  إجمييال  األصييءا فيينه ايييا يعييه مؤشيي ًا عليي  أه االايييا  
ذا  جييءة  عالييي ح حييي  ةلمييا ااتفعييو اييي  النسييح  فديييا يعنيي  أه االايييا  ذا  جييءة  

 مالي  مندفض .مندفض  ويالتال  جءة  التقاار  ال

ـــريح المحاســـبي التشـــغيلي /  االنحـــراف 4) ـــاري لصـــافي ال ( نســـبة االنحـــراف الملي
 الملياري لصافي التدفقات النقدية التشغيلية

تعتميه اييي  النسييح  عليي  أنيي  يمكيين قيياس جييءة  االايييا  ميين خييالا المحييا  واالسييتق اا  
لي ي  المحاسيب  ومين ف  ال ي ح فكلما اندفضيو ايي  النسيح  فدييا ييها علي  اسيتق اا ا

ث  إمكاني  استدهام  في  التنبيؤ وااتفياي جيءة  االاييا ح ويالتيال  ااتفياي جيءة  التقياار  
 المالي .

 العلقة بين اإلفصاح االختياري وجودة التقارير المالية: 2/7
يييؤث  اإلفصييا  االختييياا  عليي  جييءة  التقيياار  المالييي ح حييي  أه الشيي ةا  
التيي  تقييء   التءسيي  فيي  اإلفصييا  عيين المعلءمييا  المالييي  وغييي  المالييي  تتمتيي   جييءة  

أه الشيي ةا  لييهيدا  2008Jennifer & et al., ( xliii)(تقاار اياح وذةيي   ةااسيي  
مسيتدهم  التقياار  الماليي   ةواف  للتءس  ف  اإلفصا  عن المعلءما  بديهف مسياعه 

فيي  اتديياذ القيي ااا  االاتصيياةي  ال شيييه  ممييا يييؤة  إليي  تحسييين جييءة  التقيياار  المالييي  
و ريييياة  قيميييي  الشيييي ة  واسييييتق اا السييييء  المييييال ح وتءصييييلو ةااسيييي   حسييييين & اشيييياح 

2014) xliv)   إل  أه اإلفصا  االختياا  يسيد   شيكل فعياا في  تعزريز المقي   التقياار
ش ةا ح وةشفو إل  أه اإلفصا  االختياا  عن النس  والتحليال  المالي ح المالي  لل

 ومعلءما  عن نشاط ومستقبل الش ة  لدما الهوا األكب  ف  جءة  التقاار  المالي . 
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2015Xi & Holly,   2013(Mohammad,  xlv )(كميا تؤةيه الهااسيا  

ليي  يييؤة  إليي  تحسييين عليي  أنيي  ةلمييا  اة مسييتء  اإلفصييا  فيي  التقيياار  المالييي  فيينه ذ
جءةتدييياح حيييي  أه إلتيييزا  الشييي ةا   التءسييي  فييي  اإلفصيييا  يسييياا  فييي   رييياة  مع فييي  
مسيتدهم  التقيياار  الماليي   كييل ميا يتعليي  بديي  التقيياار ح مميا يييؤة  إلي  حمييايتد  ميين 
الممااسا  غيي  القانءنيي ح وتحسيين فدي  ومصيهاقي  المعلءميا  اليءااة  بتلي  التقياار ح 

ه  تماثيييل المعلءميييا ح وتدفيييي  تكلفييي  اأس الميييااح واييييا يييينعك  وتدفيييي  حالييي  عييي
 بهوا  عل  تحسين جءة  التقاار  المالي . 

العالايي  االيجابييي  بييين ( Cormier, et al.,  xlvi)2012(وأيييه  ةااسيي  
اإلفصيييا  االختيييياا  وجيييءة  األاييييا  المحاسيييبي ح وأوضيييحو أه الشييي ةا  ذا  جيييءة  

ا  اختييييييااى أعلييييي  مييييين الشييييي ةا  ذا  الجيييييءة  األاييييييا  العاليييييي  يكيييييءه ليييييهيدا إفصييييي
المندفض ح فااتفاي الجءة  يؤةى إل  تشجي  الش ة  عل  اإلفصيا  عين المعلءميا ح 

أه الشيي ةا  ( Jennifer,  xlvii)2008(في  حييين وجييه  ةااسييا  أخيي ى مندييا ةااسيي  
ذا  جيييءة  األاييييا  المحاسيييبي  المندفضييي  والتييي  تنيييت  عييين ممااسيييا  إةاا  األاييييا ح 

اإلفصيييا  عيين معلءميييا  أكميي  تفاةييييا لالثيياا السيييلبي  الندفييا  جيييءة  األاييييا  تتعمييه 
 ولك  تدف  من حءافز المعلءما  الداص  المكتسح . 

ولقه أصح  ف  اآلون  األخي   محل الححي  االاتميا   العالاي  بيين االفصيا  
   (2013االختييييييااى وجيييييءة  المعلءميييييا  وعيييييه  تماثيييييل المعلءميييييا ح وايييييه نييييياا 

(Olsson, xlviii)   فيي  ةااسيييت  أه جيييءة  المعلءمييا  المندفضييي  ينيييت  عندييا ااتفييياي فييي
عه  تماثيل المعلءميا ح مميا ييؤة  إلي   رياة  الطلي  علي  اإلفصيا  عين المعلءميا ح 
وميين انييا فيييمكن اعتحيياا أه جييءة  المعلءمييا  واإلفصييا  االختيييااى بييهياله لحعضييدما 

يضيييًا علييي  جيييءة  اليييحع ح ولكييين مييين جدييي  أخييي ى نجيييه أه جيييءة  المعلءميييا  تيييؤث  أ
 .اإلفصا  االختيااى 
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وممييا سييب  يتضيي  للحاحميي  أه انييا  عالايي  إيجابييي  بييين اإلفصييا  االختييياا  وجييءة  
التقيييياار  المالييييي  حييييي  أنيييي  ةلمييييا  اة مسييييتء  اإلفصييييا  االختييييياا  ةلمييييا  اة  جييييءة  
التقياار  الماليي ح وأه العالاي  بيين اإلفصيا  االختيياا  وجيءة  التقياار  عالاي  متكامليي  

صييا  االختييياا  يييؤة  إليي  تحسييين جييءة  األايييا  ممييا نييي ًا أله إلتييزا  الشيي ةا   اإلف
ينعك  عل  جءة  التقياار  الماليي ح ةميا أه جيءة  األاييا  تزريه مين مسيتء  اإلفصيا  
االختييياا ح وأيضييًا ال يجيي  الت ةيييز فقيي  عليي  حجيي  اإلفصييا ح ولكيين يجيي  االاتمييا  

فصييييا   جييييءة  المعلءمييييا  المفصيييي  عنديييياح حييييي  تحقيييي  العالايييي  التكاملييييي  بييييين اال
االختيييااى وجييءة  التقيياار  المالييي  منيياف  للشيي ة  ولمسييتدهم  التقيياار  المالييي ح وتعمييل 
علييي  تدفيييي  مدييياع  عيييه  التأكيييه المحيطييي   الشييي ة ح واضيييفا  المقييي  فييي  التقييياار  

 المالي ح وخف  عه  التماثل ف  المعلءما ح وخف  تكلف  اأس الماا.
 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

هااس  التطبيقي  إل  اختحاا أث  اإلفصا  االختياا  عل  جءة  تدهف ال
التقاار  المالي ح واه ت  إستدها  جءة  االايا  ةمقياس لجءة  التقاار  المالي  ف  

 عل  الحاحم ه  اعتم الدهف ولتحقي  اياالبنء  المهاج  ف  البءاص  السعءةي . 
 لجمي  المالي  التقاار  ليلتح ت  حي  Content Analysisالمحتء   تحليل أسلء 
 .األسد  السعءة  سء   ف  المسجل  التجاار  البنء 

 فروض الدراسة: 3/1
 يمكن صياغ  ف   العه  ال حيس  للهااس  ةالتال : 

 "ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي جودة االرياح"

 مجتمع وعينة الدراسة: 3/2
( 23يتممييل مجتميي  الهااسيي  فيي  جمييي  البنييء  التجااريي  السييعءةي  وعييهةاا  

( 12 (ح واه ت  اختيياا عيني  الهااسي  المكءني  مين  2016-2012بنكًا خالا الفت    
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ح ور جيي  السييب  فيي  ذليي  إليي  أه اييي  البنييء  مسييجل  فيي  سييء  %52.2بنيي  بنسييح  
  السينءر  لتلي  البنيء  خيالا فتي   الماا السعءة ح  االضاف  إل  تيءاف  التقياار  الماليي

الهااسييي ح وايييه تييي  الحصيييءا علييي  البيانيييا  مييين القيييءاح  الماليييي  لعينييي  البنيييء  المهاجييي  
اإلنت نيوح أو المتاحي  علي   شيحك  علي   البءاصي  السيعءةي  مين مءااي  تلي  البنيء 
ح أو مءاي  معلءميا  tdawul.comwww. مءا  ايئ  سء  الماا السيعءة   تيهاوا(

 www.mubasher.info.محاش  السعءةي  
 متغيرات الدراسة وقياسها: 3/3

واييييا (ح Xور ميييز لييي   يييال مز   يتمميييل فييي  اإلفصيييا  االختيييياا ح :المتغيـــر المســـتقر
المتغيي  ييت  قياسي  مين خيالا إعطيا  أو اه لكيل عنصي  مين عناصي  ااحمي  اإلفصييا  

القيميي  واحييه فيي  حاليي  قيييا  البنيي   اإلفصييا  االختييياا  فيي  تقيياار   االختييياا ح ورأخييي 
 المالي ح والقيم  صف  ف  حال  عه  قيا  البن   اإلفصا  االختياا .

 قائمة اإلفصاح االختياري 
 العنصر م       
 معلءما  عن است اتيجي  الش ة  ونمءذ  أعمالدا 1       
 الش ة معلءما  عام  عن  2       
 تصني  المستمم رن وأةا  األسد  معلءما  عن 3       
 معلءما  عن التءاعا  المستقبلي  4       
 مجل  اإلةاا  معلءما  عن 5       
 معلءما  عن تكالي  الحح  والتطءر  6       
 معلءما  عن االستهام  المالي  والبيئي  واالجتماعي  7       
 معلءما  عن الحءةم  8       
 معلءما  عن العاملين ف  الش ة  9       
 المداع  واستم اار  األعماا عن معلءما  10      
 أب   الق ااا  واالنجا ا  خالا العا  11      
 األةا  المال  والتحليال  المالي  وغي  المالي  12      

http://www.tdawul.com/
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ــابع ونييي ًا أله انييا  (ح Yور مييز ليي   ييال مز  يتممييل فيي  جييءة  األايييا ح  :المتغيــر الت
العهيييه ميين المقييايي  التيي  يييت  اسييتدهامدا لقييياس جييءة  األايييا   سييالف  الييية (ح فقييه 

 استدهمو الهااس  أكم  من مقياس عل  النحء التال :
 التشغيل .نسح  صاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي  / صاف  ال ي  المحاسب   (1 
نسح  الف   بين صاف  ال ي  المحاسب  وصاف  التيهفقا  النقهيي  التشيغيلي   (2 

 صاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي . /
نسح  الف   بين صاف  ال ي  المحاسب  وصاف  التيهفقا  النقهيي  التشيغيلي   (3 

 متءس  إجمال  األصءا. /
/ االنحييي اف  نسييح  االنحييي اف المعيييياا  لصييياف  الييي ي  المحاسيييب  التشيييغيل  (4 

 المعياا  لصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي .

 األسلوب اإلحصائي المستصدم  3/4
يمكن للحاحم  ع   خط  التحليل اإلحصاح  المستدهم  ف  اي  الهااس  بدهف 

 اختحاا الف و  اإلحصاحي ح وخطءاتدا ف  النقاط التالي : 
 ت  االستعان   الحاس  اآلل  ف  حسا  متغي ا  الهااس  من خالا الي .1

(Excel)  ح والت  ت  استد ا  بياناتدا الفعلي  من القءاح  المالي  للش ةا
 لمممل  لعين  الهااس .ا

تشغيل البيانا  الساب  تحهيهاا عل  الحاس  اآلل  من خالا ب نام   .2
 SPSS 17.0   لقياس معامل االاتحاط لبي سءه بين المتغي  التا )

 والمتغي ا  المستقل .
لبيانا  Regression Analysis استدها  أسلء  اإلنحهاا المتعهة  .3

 . الهااس 
 .Tح Fذل   استدها  اختحاا  ةااس  معنءر  النمءذ  و  .4
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 المعالجة االحصائية لتحلير النتائج: 3/5
تميييو المعالجيييي  االحصيييياحي  ميييين خيييالا اسييييتدها  معامييييل االاتحيييياط لبي سييييءهح 

 واالنحهاا الدط  الحسي  الختحاا الف   ال حيس  للهااس ح والي  ينص عل :  
 االختياري علي جودة االرياح""ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح 

 الختحاا ايا الف  ح فقه ت  اختحاا الف و  الف عي  التالي :

 نتائج اختبار البرض البرعي األول: 3/5/1
ينص علي أنه: "ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختيـاري علـي نسـبة 

 المحاسبي التشغيلي"صافي التدفقات النقدية التشغيلية / صافي الريح 

أا  النتاح  الت  ت  التءصل إليدا من (( 1 اا   يءض  الجهوا التال  
 ح حي  2016 - 2012الفت   من  خالاتحليل اإلنحهاا الدط  الحسي  للبيانا  

ح ومعامل R معامال  االاتحاط بين المتغي  التا   والمتغي  المستقل ت  تحهيه قيم 
ح  Fح وةيل  ت  تحهيه قيم  2Adjusted Rه المعها ح ومعامل التحهي2Rالتحهيه 
Sig. F . بدهف الحك  عل  مه  ةفا   النمءذ 

 

 (1جدول رقم )

 م(2016 – 2012نتائج تحليل اإلنحدار التدريجي للبيانات خالل الفترة )
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .028 .090  .309 .758 

X 0.898 .033 .970 30.630 .000 
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 (1جدول رقم )

 م(2016 – 2012نتائج تحليل اإلنحدار التدريجي للبيانات خالل الفترة )
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 
T Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .028 .090  .309 .758 

X 0.898 .033 .970 30.630 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 وي لل فإن صيغة معادلة اإلنحدار البسيط للبيانات تأخ  الشكر التالي:

Y = 0.028 + 0.898 X  
                                                                   0.970=  2R 

R = 0.942 
= 0.9412 Adjusted R 

 F = 938.222   المحسءي 
Sig. F =.000 

 ومن خلل التحليلت اإلحصائية يمكن تلصيص النتائج التالية:
 Adjusted(ح ويليي  معامييل التحهيييه المعييها 2R  0.970بلي  معامييل التحهيييه  .1

2R 0.941   وايي  نسييح  م تفعيي ح ممييا يييها عليي  أه اإلفصييا  االختييياا  يفسيي
من التغي ا  الت  تحه  ف  نسح  صاف  التهفقا  النقهي  التشيغيلي  /  94.1%

 صاف  ال ي  المحاسب .
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 اإلفصيييا  االختيييياا (  Xوجيييءة عالاييي  جءا رييي  ع ةيييي  بيييين المتغيييي  المسيييتقل  .2
 نسييييح  صييياف  التييييهفقا  النقهييييي  التشيييغيلي  / صيييياف  اليييي ي   Yوالمتغيييي  التييييا   

ح أ  أه اإلفصييا  االختييياا  يييؤة  %1المحاسييب ( وذليي  عنييه مسييتءى معنءريي  
إل  ااتفاي اي  النسح  ومن ث  ااتفاي جيءة  االاييا ح حيي  بلي  معاميل االاتحياط 

R   واء معامل م تف  0.942قيم. 
المحسيءي   Fح واه بلغو قيمي  %1أال من  Fمعنءر  النمءذ  حي  أه معنءر   .3

م تفعي  حيي   Xوا  أكب  من الجهولي ح ومعنءر  المتغي  المسيتقل  938.222
( مميا ييها علي  وجيءة تيأثي  معنيء  لدييا المتغيي  = 5%أايل مين   Tمعنءري  

 عل  المتغي  التا  . 
 ع  األوا وصح  الف   البهيل: يتض  مما سب : عه  صح  الف   الف  

"يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي نسبة صافي التدفقات 
 النقدية التشغيلية / صافي الريح المحاسبي التشغيلي"

 نتائج اختبار البرض البرعي الثاني: 3/5/2
ينص علي أنه: "ال يوجـد تـأثير ذات داللـة إحصـائية لإلفصـاح االختيـاري علـي نسـبة  

البــرق بــين صــافي الــريح المحاســبي وصــافي التــدفقات النقديــة التشــغيلية / صــافي 
 التدفقات النقدية التشغيلية"

(( أا  النتاح  الت  ت  التءصل إليدا من تحليل 2يءض  الجهوا التال   اا           
هاا الدط  الحسيي  للمتغيي  المسيتقل  اإلفصيا  االختيياا ( علي  المتغيي  التيا   اإلنح

 نسح  الف   بين صاف  ال ي  المحاسب  وصاف  التهفقا  النقهي  التشيغيلي  / صياف  
 التهفقا  النقهي  التشغيلي ( 

 
 (2جدول رقم )

 م(2016 – 2012التدريجي للبيانات خالل الفترة ) نتائج تحليل اإلنحدار        
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Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .390 .263  1.483 .144 

X -.785- .198 -.462 -3.969 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 وي لل فإن صيغة معادلة اإلنحدار البسيط للبيانات تأخ  الشكر التالي:

Y = 0.390 - 0.785 X  
                         0.214=  2R 

R = -0.462 
= 0.2002 Adjusted R 

 F = 15.573   المحسءي 
Sig. F =.000 

 ومن خلل التحليلت اإلحصائية يمكن تلصيص النتائج التالية:
 2Adjusted R(ح ويلي  معاميل التحهييه المعيها 2R  0.214بلي  معاميل التحهييه  .1

( واييي  نسيييح  مندفضييي ح مميييا ييييها علييي  أه اإلفصيييا  االختيييياا  يفسييي  0.200 
مييين التغيييي ا  التييي  تحيييه  فييي  نسيييح  الفييي   بيييين صييياف  الييي ي  المحاسيييب   20%

 غيلي .وصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي  / صاف  التهفقا  النقهي  التش
 اإلفصيييا  االختيييياا ( والمتغيييي   Xوجيييءة عالاييي  عكسيييي  بيييين المتغيييي  المسيييتقل  .2

 نسيييح  الفييي   بيييين صييياف  الييي ي  المحاسيييب  وصييياف  التيييهفقا  النقهيييي   Yالتيييا   
ح %1التشييغيلي  / صيياف  التييهفقا  النقهييي  التشييغيلي ( وذليي  عنييه مسييتءى معنءريي  

  النسيح  ومين ثي  ااتفياي جيءة  أ  أه اإلفصا  االختياا  يؤة  إلي  اندفيا  ايي
 ( واء معامل متءس .0.462-قيم    Rاالايا ح حي  بل  معامل االاتحاط 
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المحسيءي    Fح وايه بلغيو قيمي %1أايل مين  Fمعنءري  النميءذ  حيي  أه معنءري   .3
م تفعييي  حيييي   Xواييي  أكبييي  مييين الجهوليييي ح ومعنءرييي  المتغيييي  المسيييتقل  15.573
ا عليي  وجييءة تييأثي  معنييء  لديييا المتغييي  ( ممييا يييه= 5%أاييل ميين   Tمعنءريي  

 عل  المتغي  التا  .

 يتض  مما سب : عه  صح  الف   الف ع  المان  وصح  الف   البهيل:
"يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي نسبة البرق بين صافي 

التدفقات النقدية الريح المحاسبي وصافي التدفقات النقدية التشغيلية / صافي 
 التشغيلية"

 نتائج اختبار البرض البرعي الثالث: 3/5/3
ينص علي أنه : "ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي نسبة 
البرق بـين صـافي الـريح المحاسـبي وصـافي التـدفقات النقديـة التشـغيلية / متوسـط 

 إجمالي األصول"

(( أاي  النتياح  التي  تي  التءصيل إليديا مين تحلييل 3   يءض  الجهوا التال   ااي      
اإلنحهاا الدط  الحسيي  للمتغيي  المسيتقل  اإلفصيا  االختيياا ( علي  المتغيي  التيا   
 نسح  الف   بين صاف  ال ي  المحاسب  وصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي  / متءس  

 إجمال  األصءا(. 
 (3جدول رقم )

 م(2016 – 2012تدريجي للبيانات خالل الفترة )نتائج تحليل اإلنحدار ال
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .020 .079  .255 .800 
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X -.505 .106 -.531 -4.768 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 
 وي لل فإن صيغة معادلة اإلنحدار البسيط للبيانات تأخ  الشكر التالي:

Y = 0.020 - 0.505 X  
= 0.282                                                2R 

R = -0.531 
= 0.2692 Adjusted R 

 F = 22.734   المحسءي 
Sig. F =.000 

 النتائج التالية:ومن خلل التحليلت اإلحصائية يمكن تلصيص 
 2Adjusted R(ح ويلييي  معاميييل التحهيييه المعيييها 2R  0.282بليي  معاميييل التحهيييه  .1

( واييييي  نسيييييح  مندفضييييي ح مميييييا ييييييها علييييي  أه اإلفصيييييا  االختيييييياا  يفسييييي  0.269 
مييين التغيييي ا  التييي  تحيييه  فييي  نسيييح  الفييي   بيييين صييياف  الييي ي  المحاسيييب   26.9%

 جمال  األصءا.وصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي  / متءس  إ
 اإلفصيا  االختيياا ( والمتغيي   Xوجءة عالا  جءا ر  عكسي  بين المتغيي  المسيتقل  .2

 نسح  الف   بين صاف  ال ي  المحاسب  وصياف  التيهفقا  النقهيي  التشيغيلي   Yالتا   
ح أ  أه اإلفصيييييا  %1إجميييييال  األصيييييءا( وذلييييي  عنيييييه مسيييييتءى معنءرييييي  متءسييييي   /

اييي  النسييح  وميين ثيي  ااتفيياي جييءة  االايييا ح حييي  بليي  االختييياا  يييؤة  إليي  اندفييا  
 ( واء معامل متءس .0.531-قيم    R معامل االاتحاط  

المحسييءي    Fح واييه بلغييو قيميي %1أاييل ميين  Fمعنءريي  النمييءذ  حييي  أه معنءريي   .3
م تفعي  حيي  معنءري   Xوا  أكب  من الجهولي ح ومعنءر  المتغي  المستقل  22.734
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T   أال مين= 5% )  مميا ييها علي  وجيءة تيأثي  معنيء  لدييا المتغيي  علي  المتغيي
 التا  .

 يتض  مما سب : عه  صح  الف   الف ع  المال  وصح  الف   البهيل:
"يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي نسبة البرق بين صافي 

 ي األصول"الريح المحاسبي وصافي التدفقات النقدية التشغيلية / متوسط إجمال

 نتائج اختبار البرض البرعي الرابع: 3/5/4
ينص علي أنه: "ال يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختيـاري علـي نسـبة 
االنحراف الملياري لصافي الريح المحاسبي التشغيلي / االنحـراف المليـاري لصـافي 

 التدفقات النقدية التشغيلية"

  النتيييياح  التيييي  تييي  التءصييييل إليديييا ميييين تحليييييل (( أاييي4يءضييي  الجييييهوا التيييال   اايييي   
اإلنحهاا الدط  الحسيي  للمتغيي  المسيتقل  اإلفصيا  االختيياا ( علي  المتغيي  التيا   
 نسييح  االنحيي اف المعييياا  لصيياف  اليي ي  المحاسييب  التشييغيل  / االنحيي اف المعييياا  

 لصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي (

 

 

 
 (4جدول رقم ) 

 م(2016 – 2012نتائج تحليل اإلنحدار التدريجي للبيانات خالل الفترة )
 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
T Sig. 
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B Std. Error Beta 

 
(Constant) .052 .052  1.010 .387 

X -.945 .109 -.981 -8.683 .003 

a. Dependent Variable: Y 
 

 وي لل فإن صيغة معادلة اإلنحدار البسيط للبيانات تأخ  الشكر التالي:          

Y = 0.052 - 0.945 X  
                                             0.962=  2R 

R = -0.981 
= 0.9492 Adjusted R 

 F = 75.398   المحسءي 
Sig. F =0.003 

 التحليلت اإلحصائية يمكن تلصيص النتائج التالية:ومن خلل 
 Adjusted(ح ويل  معامل التحهيه المعها 2R  0.962بل  معامل التحهيه  .1

2R  0.949  وايي  نسييح  م تفعيي ح ممييا يييها عليي  أه اإلفصييا  االختييياا  يفسيي )
ميين التغييي ا  التيي  تحييه  فيي  نسييح  االنحيي اف المعييياا  لصيياف  اليي ي   94.9%

 تشغيل  / االنح اف المعياا  لصاف  التهفقا  النقهي  التشغيلي .المحاسب  ال
 اإلفصيا  االختيياا (  Xوجءة عالا  جءا ر  عكسي  بين المتغي  المستقل  .2

 نسح  االنح اف المعياا  لصياف  الي ي  المحاسيب  التشيغيل  /  Yوالمتغي  التا   
  عنيه مسيتءى معنءري  االنح اف المعياا  لصاف  التهفقا  النقهي  التشيغيلي ( وذلي

ح أ  أه اإلفصا  االختياا  يؤة  إل  اندفيا  ايي  النسيح  ومين ثي  ااتفياي 1%
( وايء معاميل م تفي  0.981-قيمي    R جءة  االايا ح حي  بل  معاميل االاتحياط

 للغاي .
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  Fح وايييه بلغيييو قيمييي %1أايييل مييين  Fمعنءرييي  النميييءذ  حيييي  أه معنءرييي   .3
 Xليييييي ح ومعنءرييييي  المتغيييييي  المسيييييتقل واييييي  أكبييييي  مييييين الجهو  75.398المحسييييءي  

( مميا ييها علي  وجيءة تيأثي  معنيء  = 5%أايل مين   Tم تفعي ح حيي  معنءري  
 لديا المتغي  عل  المتغي  التا  .

 يتض  مما سب : عه  صح  الف   الف ع  ال ا   وصح  الف   البهيل:
االنحراف الملياري "يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي نسبة 

لصافي الريح المحاسبي التشغيلي / االنحراف الملياري لصافي التدفقات النقدية 
 التشغيلية "

 عه  صح  الف   ال حيس  للهااس  وصح  الف   البهيل:نستنتج مما سبق، 
 "يوجد تأثير ذات داللة إحصائية لإلفصاح االختياري علي جودة االرياح"

 النتائج والتوصيات:
 أواًل: النتائج

تعه الهااسا  األجنبي  أكمي  تقيهمًا مين الهااسيا  الع ييي  نيي ًا لميا تقهمي  مين أةلي   .1
عمليي  عيين العالاي  بييين اإلفصيا  االختييياا  وجيءة  التقيياار  الماليي  بينمييا الهااسييا  
الع يي  ت  تناولدا من خالا الهااس  الني ر  واختحااايا في  الءااي  العملي  مين خيالا 

 ستقصا .ااحم  اال
أه انيييييا  تيييييأثي  ذا  ةاللييييي  إحصييييياحي  للفصيييييا  تشيييييي  نتييييياح  التحلييييييل إلييييي   .2

االختييياا  عليي  مقييايي  جييءة  األايييا  وميين ثيي  جييءة  التقيياار  المالييي  والمتممليي  فيي  
نسييح  صيياف  التييهفقا  النقهييي  التشييغيلي  / صيياف  اليي ي  المحاسييب  التشييغيل ح نسييح  

  التيييهفقا  النقهيييي  التشيييغيلي  / صييياف  الفييي   بيييين صييياف  الييي ي  المحاسيييب  وصييياف
التييييهفقا  النقهييييي  التشييييغيلي ح نسييييح  الفيييي   بييييين صيييياف  اليييي ي  المحاسييييب  وصيييياف  
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التيييهفقا  النقهيييي  التشيييغيلي  / متءسييي  إجميييال  األصيييءاح نسيييح  االنحييي اف المعيييياا  
لصيياف  اليي ي  المحاسييب  التشييغيل  / االنحيي اف المعييياا  لصيياف  التييهفقا  النقهييي  

 وايا يؤةه أامي  اإلفصا  االختياا  ف  التقاار  المالي  للش ةا .يلي ح التشغ
تال يءجيييه تيييأثي  ذا  ةاللييي  ح واليييي  مضيييمءن : للهااسييي   ال حيسييي  افييي  الفييي   .3

إحصييياحي  للفصيييا  االختيييياا  علييي  جيييءة  االاييييا تح وابيييءا الفييي   البيييهيل تيءجيييه 
 االايا ت.تأثي  ذا  ةالل  إحصاحي  للفصا  االختياا  عل  جءة  

 ثانيًا: التوصيات
 بديهف المهاجي   البءاصي  الشي ةا  مجيال  إةاا  ألعضيا  نيهوا  إج ا  ض وا  .1

 جيءة  التقياار  تعزريز في   أاميتي ح وأثي   نشي  ثقافي  اإلفصيا  االختيياا  وتعي رفد 
 .المالي 

تطييييءر  المعييييايي  المحاسييييبي  الداصيييي   اإلفصييييا ح وتحءرييييل معلءمييييا  اإلفصييييا   .2
االختيييياا  ليصيييح  إلزامييييًا وفقيييًا الحتياجيييا  متديييي  القييي ااا  االسيييتمماار  ومءاكحييي  

 التطءاا  االاتصاةي .
ضييي وا  تيييهعي  أسيييالي  اإلفصيييا  االلكت ونييي  بديييهف نشييي  وتءصييييل المعلءمييييا   .3

وغي  المالي  في  الءايو المناسي  ويتكلفي  مناسيح ح وامكانيي  التحيهي  الفيءا    المالي
 لدا.

ميين الححييء  المسييتقبلي  للححيي  فيي  العالايي  بييين االفصييا  االختييياا  إجيي ا  مزرييه  .4
 وقيم  الش ة  أو ةااس  أث  اإلفصا  االختياا  عل  تكلف  اأس الماا. 
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i   ح تأثييي  اإلفصيييا  المحاسيييب  االختيييياا  فييي  التقييياار  2015حيييا   خاليييه الصيييفه ح)

 – عمياه بءاصي المالي  عل  ت شييه اي ااا  المسيتمم رن في  الشي ةا  الصيناعي  المهاجي  في  
ح  جامعيي  الزااييا ح ةلييي  الهااسييا  العلييياح اسييال  ماجسييتي  غييي  منشييءا ةااسيي  ميهانييي تح 

 .95-1اس  المحاسح (ح ص ص 
ii  القي ااا  ت شييه في  وةوا  االختيياا   اإلفصيا "(ح 2009المحسينح   عبيه تءفيي 

 لالاتصياة العلميي  المجلي ح  تميهانيي ةااسي  -السيعءة   الميال  السيء   في  االسيتمماار 
 .156- 105 ص ص ((ح3ح  جامع  عين شم ح ةلي  التجاا ح العهة والتجاا 

iii Mahdi Salehi, Masomeh Tagribi, Shayan Farhangdoust, (2018), 

"The effect of reporting quality on stock returns of listed 

companies on the Tehran Stock Exchange", International Journal of 

Productivity and Performance Management, (Vol. 67, Issue 1), 

pp.4-19. 
iv Amélia Oliveira Carvalho, Lúcia Rodrigues, Manuel Branco, 

(2017), "Factors Influencing Voluntary Disclosure in the Annual 

Reports of Portuguese Foundations", International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations, (Vol. 28, Issue 5, 

October), pp.2278–2311. 
v Jeffrey A. Mankin, Jeffrey J. Jewell, Julio A. Rivas, (2017), "To 

Improve Financial Reporting, We Need to Disclose More Relevant 

Information", Electronic Copy available at: 

https://ssrn.com/abstract=2982526, pp.1-11. 
vi Silvia Consoni, Romualdo Douglas Colauto, Gerlando Augusto, 

Sampaio Franco de Lima, (2017), "Voluntary disclosure and 

earnings management: evidence from the Brazilian capital market", 

Paper presented at the American Accounting Association Annual 

Meeting, Chicago, IL, United States of America, (Vol. 28, No. 74), 

pp.249-263. 
vii Valerio Antonelli, Raffaele D'Alessio, Francesca Cuomo, 

(2017), "Beyond Stakeholders Theory: Financial reporting and 

voluntary disclosure in Italian SME according to a System 

http://www.emeraldinsight.com/author/Salehi%2C+Mahdi
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http://www.emeraldinsight.com/author/Farhangdoust%2C+Shayan
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https://link.springer.com/journal/11266
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International Journal of Business and Economic Sciences Applied 

Research, (Vol. 9, No.1), pp.27-38. 
xi   إلفصييييا  المحاسييييب  االختييييياا  فيييي  التقيييياار  (ح تأثيييي  ا2015حييييا   خالييييه الصييييفه ح

المالي  عل  ت شيه ا ااا  المستمم رن ف  الش ةا  الصناعي  المهاج  في  بءاصي  عمياه 
 .95-1ح ص ص م ج  سب  ذة  ةااس  ميهاني تح  –
xii اإلفصيا   لقيياس مقتي   (ح تنميءذ 2015حمياة ح   أنيءا اشيا ةحيهو ح أحميه حسيين
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