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ملخص:
توافر  اإىل قيا�س مدى   اأ�سا�سية  الدرا�سة  ب�سورة  تهدف هذه 
املالية  التقارير  يف  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س 
  , املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  لل�رشكات 
وُطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من )18( �رشكة مدرجة يف �سوق 
 ,)2015  - 2009( الفرتة املمتدة من  دم�سق للأوراق املالية عن 
املقايي�س  الباحث جمموعة من  ا�ستخدم  اخل�سائ�س  تلك  والختبار 
اخل�سائ�س  توافر  م�ستوى  اختبار  خللها  من  ميكن  التي  الكمية 
لل�رشكات  املالية  التقارير  يف  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية 

املدرجة بال�سوق, وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي:
توافر خا�سية امللءمة ممثلة مبكوناتها الفرعية : )القدرة . 1

على التنبوؤ,التغذية العك�سية ,التوقيت املنا�سب( يف التقارير املالية 
لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية .

الفرعية:      . 2 مبكوناتها  ممثلة  املوثوقية  خا�سية  توافر  عدم 
التقارير  يف  احلياد(  التحقق,  على  والقدرة  العر�س  يف  )ال�سدق 
املالية لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.
الكلمات املفتاحية: اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية, 

التقارير املالية.

Measuring the Qualitative Characteristics of Ac-
counting Information in Financial Reports:

An Applied Study on Damascus Securities Ex-
change

Abstract:

This study aimed at measuring the availability 
of qualitative characteristics in the accounting 
information of the financial reports of the companies 
listed in Damascus Securities Exchange. The study 
was applied at a sample of 18 companies listed in 
Damascus Securities Exchange in the period of 2009 - 
2015. To examine these characteristics, the researchers 
used a set of quantitative measures to test the level 
of the availability of the qualitative characteristics in 
the accounting information of the financial reports of 
companies listed in the exchange.

The main results showed the following:
1- The relevance characteristic, represented by 

its sub-components (predictive value, feedback value, 
Timeless), is present in the financial reports of the 
companies listed in Damascus Securities Exchange.

2- The reliability characteristic, represented by 
its sub-components (Representational Faithfulness 
and Verifiability and Neutrality) in not present in 
the financial reports of the companies listed in the 
Damascus Securities Exchange.

Keywords: qualitative  characteristics of  accounting 
information, financial reports

املقدمة:
�سهدت االأعوام االأخرية جهوداً حثيثة يف معظم الدول النا�سئة 
االأو�ساع والظروف  اال�ستثماري من خلل تهيئة  لتح�سني مناخها 
ومن  اال�ستثمارات.  جلذب  جيد  معلومات  نظام  كتوفري   , امللءمة 
البديهي اأن امل�ستثمرين لن يقوموا بتوجيه مدخراتهم نحو اال�ستثمار 
يف ال�رشكات اإال اإذا توافرت امل�سداقية يف تقاريرها املالية,  وخلت 
من اأي تلعب اأو ت�سليل عند اإعدادها, )زلوم , 2015 , �س 621( 
الأن التقارير املالية توفر معلومات حما�سبية ت�ساعد امل�ستثمرين يف 
التنبوؤ بربحية وخماطر  لل�رشكات يف  امل�ستقبلية  تقييم االجتاهات 
اال�ستثمار واملفا�سلة بني الفر�س اال�ستثمارية املختلفة باعتبارها 
ن�ساط  على  واخلارجية  الداخلية  االأطراف  منها  يطل  التي  النافذة 
واأمور  ن�ساطها  ونتيجة  املايل  مركزها  على  فيتعرفون  ال�رشكة 
التقارير  اأهمية  من  وانطلقًا   . قراراتهم  تر�سيد  يف  تخدمهم  اأخرى 
املالية كمخرجات للنظام املحا�سبي يف ال�رشكة يتوجب اإعداد هذه 
التقارير على اأ�س�س تتفق مع متطلبات االإف�ساح عن املعلومات ذات 
يف  ت�سليل  اأي  اإن  اإذ  القرار  اتخاذ  عملية  يف  املهم  الن�سبي  التاأثري 
املعلومات املت�سمنة يف هذه التقارير من �ساأنه اأن يفقدها اأهميتها 
ومن َثمَّ التاأثري يف القرار اال�ستثماري الذي يعدُّ من القرارات املهمة 
الدقة  توافر معلومات على درجة كبرية من  ي�ستلزم  واخلطرية مما 
105(. لذلك كان البد من اأن  واملو�سوعية. ) الزبيدي ,2010,�س 
والتي   , النوعية  اخل�سائ�س  من  جمموعة  املعلومات  بهذه  تتوافر 
املعلومات  هذه  ونفعية  جودة  مدى  على  احلكم  خللها  من  ميكن 
ومدى ملءمتها لعملية اتخاذ القرار اإذ اإن هذه اخل�سائ�س هي التي 
تعطي للمعلومات املحا�سبية قيمتها واأهميتها بالقدر الذي تت�سف 
 , النا�سئة  .  وملَّا كان �سوق دم�سق للأوراق املالية من االأ�سواق  به 
فاإن االأمر يتطلب من ال�رشكات املدرجة فيه توفري قدر منا�سب من 
املعلومات املحا�سبية ذات اجلودة العالية ل�سمان ال�سفافية وحتقيق 

الكفاءة يف اأدائها. )نريبي , 2014 , �س 3(.

مشكلة الدراسة:
خلل  من  اإال  وتزدهر  تنمو  اأن  مالية  �سوق  الأي  ميكن  ال 
ملءمة  معلومات  من  تقدمه  مبا  امل�ستثمرين  لدى  الثقة  تنمية 
اإذ   , تن�رشها  التي  املالية  التقارير  يف  اال�ستثمارية  لقراراتهم 
املالية  االأ�سواق  من  العديد  يف  املن�سورة  املالية  التقارير  توؤدي   
, وذلك من  اال�ستثمارية  القرارات  اتخاذ  اأ�سا�سيًا وحموريًا يف  دوراً 
على  احلكم  يف  امل�ستثمرين  ت�ساعد  معلومات  من  تقدمه  ما  خلل 
على  وقدرتها  النقدية  التزاماتها  اأداء  على  لل�رشكة  املالية  املقدرة 
اال�ستمرار بن�ساطها يف االأجل الطويل , ولكي يت�سنى للتقارير املالية 
القيام بهذا الدور البد اأن تتمتع مب�ستوى عاٍل من اجلودة نابع من 
اخل�سائ�س النوعية للمعلومات الواردة فيها ,اإذ اإن افتقار املعلومات 
املحا�سبية التي حتتويها التقارير املالية للخ�سائ�س النوعية جتعل 
م�سكلة  تلخي�ص  ميكن  وعليه   . مل�ستخدميها  م�سللة  التقارير  هذه 

الدرا�سة بالت�ساوؤل الآتي:
هل تتوافر اخل�سائ�ص النوعية للمعلومات املحا�سبية يف  ◄
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�سوق  املدرجة يف  امل�ساهمة  لل�رشكات  املن�سورة  املالية  التقارير 
دم�سق للأوراق املالية ؟

ويتفرع عن هذا الت�ساوؤل �سوؤالن فرعيان هما :
املحا�سبية  ◄ املعلومات  يف  امللءمة  خا�سية  تتوافر  هل 

التقارير املالية املن�سورة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة  الواردة يف 
يف �سوق دم�سق للأوراق املالية؟

املحا�سبية  ◄ املعلومات  يف  املوثوقية  تتوافر خا�سية  هل 
التقارير املالية املن�سورة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة  الواردة يف 

يف �سوق دم�سق للأوراق املالية؟

أهمية الدراسة :
تتجلى اأهمية الدرا�سة يف جانبني هما:

األهمية العلمية:

تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة للعديد من اجلهود املحا�سبية  �
يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات  اأهمية  اإي�ساح  يف  تبذل  التي 
اال�ستثمارية  قرارات  تر�سيد  يف  دورها  خلل  من  املالية  التقارير 
اإذا ما توافرت فيها خ�سائ�س معينة  االأوراق املالية, وال�سيما  يف 
تعك�س جودتها االأمر  تكفل الو�سول اإىل معلومات حما�سبية تعك�س 
الو�سع املايل احلقيقي لل�رشكة, مما يوؤدي اإىل زيادة  ال�سفافية يف 
م�ساهمني  من  املايل  املجتمع  ثقة  وزيادة  املحا�سبية,  املعلومات 

وم�ستثمرين ومتخذي القرارات.
�ستعمل الدرا�سة على تقدمي مقايي�س كمية ميكن من خللها  �

املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  توافر  مدى  على  احلكم 
يف التقارير املالية املن�سورة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف �سوق 

دم�سق للأوراق املالية.

األهمية العملية:

ركز التطبيق على جانب حيوي مهم يف االقت�ساد ال�سوري  �
النمو  دعائم  اأحد  يعدُّ  الذي  املالية,  للأوراق  دم�سق  �سوق  وهو   ,

االقت�سادي يف �سورية .واأحد اأدوات تن�سيط اال�ستثمار املهمة.
تقي�س  � التي  الدرا�سات  من  عدد  اإجراء  من  الرغم  وعلى 

اأ�سواق  من  عدد  يف  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س 
االأوراق املالية يف الدول املتقدمة والنا�سئة. ويف حدود علم الباحث 
للأوراق  دم�سق  �سوق  على  تطبيقية  حما�سبية  درا�سات  توجد  ال 

املالية.

أهداف الدراسة:
الرئي�سي  الهدف  يتمثل  املطروحة  الدرا�سة  م�سكلة  �سوء  يف 
للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  توافر  مدى  قيا�س  يف  للدرا�سة 
امل�ساهمة  لل�رشكات  املن�سورة  املالية  التقارير  يف  املحا�سبية 

املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.
وينبثق عن هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية :

املحا�سبية . 1 للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  قيا�س 
با�ستخدام مقايي�س كمية .

للمعلومات . 2 النوعية  اخل�سائ�س  اأهمية  مدى  اإبراز 

املحا�سبية ودورها يف تعزيز جودة املعلومات املحا�سبية.
حماولة زيادة درجة الثقة لدى امل�ستثمرين يف املعلومات . 3

�سوق  يف  القرار  �سنع  يف  وامل�ستخدمة  اإليهم  املقدمة  املحا�سبية 
دم�سق للأوراق املالية . ومن َثمَّ جتنب اأو تخفي�س درجة الرتدد لدى 
امل�ستثمرين يف جمال اال�ستثمار يف االأوراق املالية , والتغلب على 
املاآخذ ال�سلوكية لديهم عن طريق اإمدادهم بدرجة عالية من الر�سا 

واالقتناع التخاذ القرار االأمثل.

حدود الدراسة :
 قام الباحث باإجراء هذه الدرا�سة يف اإطار املحددات التالية:

اقت�رشت الدرا�سة على )18 ( �رشكة م�ساهمة مدرجة يف . 1
�سوق دم�سق للأوراق املالية خلل الفرتة املمتدة بني عام )2009 

.)2015 -
للمعلومات . 2 االأ�سا�سية  اخل�سائ�س  القيا�س  اقت�رش   

اإمكانية  , وذلك لعدم  املحا�سبية وفق )FASB( ومكوناتها الفرعية 
قيا�س اخل�سائ�س الثانوية لغلبة الطابع النظري عليها .

الدراسات السابقة:
درا�سة )اأبوعلي , 2009(

االأرباح على تكلفة  اأثر جودة  اإىل درا�سة  الدرا�سة  هدفت هذه 
للمعلومات املحا�سبية  النوعية  , با�ستخدام اخل�سائ�س  راأ�س املال 
وبناًء على معايري املحا�سبة الدولية لل�رشكات ال�سناعية واخلدمية 
مكونة  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  وقد  عمان.  بور�سة  يف  املدرجة 
من )78( �رشكة . منها )51( �رشكة �سناعية, و)27( �رشكة خدمية, 
ا�ستخدمت  وقد   )2007  -  1993( عام  من  الفرتة  خلل  وذلك 
اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية يف قيا�س جودة االأرباح 
واأثرها على تكلفة راأ�س املال. وتو�سلت الدرا�سة اإىل ما يدعم وجود 
اأثر جلودة االأرباح على نحو عام يف تكلفة راأ�س املال , ووجود اأثر 
ل�سفات االأرباح املحا�سبية على نحو منفرد يف تكلفة راأ�س املال , 
علمَا باأن اأثر بعد ملءمة االأرباح املحا�سبية كان اأعلى من اأثر بعد 

موثوقية االأرباح املحا�سبية يف تكلفة راأ�س املال.
درا�سة )ال�سلمان , 2012(

اإىل اختبار مدى تطور جودة املعلومات  الدرا�سة  هدفت هذه 
ال�سعودي خلل  املحا�سبية يف ال�رشكات املدرجة يف �سوق االأ�سهم 
اإىل  الدرا�سة  ُق�سمت   البحث   هذا  ويف   .  )2008  -  2001( الفرتة 
اإىل   2001( ال�سنوات من عام  االأوىل وتغطي  :الفرتة  , هما  فرتتني 
 2005( عام  من  ال�سنوات  تغطي  الثانية  والفرتة   ,)2004 عام 
يف  تغيري  اأي  ملعرفة  الفرتتني  هاتني  ومقارنة   ,)2008 عام  اإىل 
حما�سبية  مقايي�س  با�ستخدام  وذلك  املحا�سبية,  املعلومات  جودة 
قيا�س  خلل  من  املحا�سبية  املعلومات  جودة  وُقيدت  و�سوقية.  
ومتهيد  اال�ستحقاقات,  جودة  التالية:  املحا�سبية  اخل�سائ�س 
الدخل,  واال�ستمرارية والقدرة على التنبوؤ, وملءمة قيمة املعلومات 
النتائج  وت�سري  املحا�سبي,  التحفظ  ودرجة  والوقتية  املحا�سبية, 
ن�سبيًا اإىل حت�سن يف جودة املعلومات املحا�سبية التي تف�سح عنها 
الدخل  بتمهيد  يتعلق  فيما  املالية  القوائم  يف  ال�سعودية  ال�رشكات 
التحفظ  ودرجة  والوقتية  املحا�سبية  املعلومات  قيمة  وملءمة 
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املعلومات  جودة  يف  انخفا�سَا  هناك  اأن  حني  يف  املحا�سبي, 
املحا�سبية طبقَا ملقايي�س اال�ستمرارية والقدرة على التنبوؤ . اأما من 

ناحية جودة اال�ستحقاقات فلم يكن هناك اأي تغيري.
درا�سة )ح�سني ,2015(

اإدارة  ممار�سات  بني  العلقة  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
االأرباح وجودة اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية لل�رشكات 
املتداول اأ�سهمها يف �سوق االأوراق املالية امل�رشية وذلك من خلل 
 2008( من  الفرتة  خلل  �رشكة   )32( على  تطبيقية  درا�سة  اإجراء 
النوعية  بقيا�س جودة اخل�سائ�س  الدرا�سة  . وقد قامت   )2014  -
خا�سيتي  يقي�س  كمي  منوذج  على  اعتماداً  املحا�سبية  للمعلومات 

امللءمة والتمثيل ال�سادق فقط.
اأما عن امللءمة, فقد اعتمد  يف قيا�سها على القيا�س الكمي 
قدرة  قيا�س  خلل  من  �رشكة  لكل  التنبوؤيه  القيمة  خا�سية  جلودة 
ن�سيب ال�سهم من الربح للفرتة احلاليه والفرتة ال�سابقة على التنبوؤ 
قيا�س  عند  اعتمد  القادمة,كما  للفرتة  الربح  من  ال�سهم  بن�سيب 
خا�سية امللءمة على خا�سية القيمة التاأكيدية والتي قام بقيا�سها 
على اأ�سا�س ا�ستخدام �سل�سلة زمنية لبيانات �سايف الربح قبل البنود 
من  �رشكة  لكل  �سنوية  الربع  الفعليه  واال�ستثنائية  العادية  غري 
ال�رشكات املمثله يف عينة البحث , وذلك لقيا�س مدى قدرة االأرباح 
اأو  التاأكيد  على  ال�سابقة  الفرتات  يف  واالأرباح   , احلالية  الفرتة  يف 
اإحداث تغيري يف كليهما عند التنبوؤ باالأرباح يف الفرتة القادمة. اأما 
عن خا�سية التمثيل ال�سادق فتم قيا�سها من خلل القيا�س الكمي 
اأما عن قيا�س خا�سية احلياد ,  جلودة خا�سية احلياد و االكتمال, 
فقد كان ذلك اعتماداً على قيا�س مدى قدرة ن�سيب ال�سهم من الربح 
للفرتة ال�سابقة على التنبوؤ بن�سيب ال�سهم من الربح للفرتة احلالية , 
واأما عن قيا�س خا�سية االكتمال فقد كان ذلك من خلل متغريين 
 , احل�سابات  مراقب  تقرير  نوع  هما  االكتمال  خا�سية  عن  يعربان 

واالإف�ساح عن معلومات تتعلق باحلوكمة داخل التقرير ال�سنوي .
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود تاأثري �سلبي ملمار�سات اإدارة 
االأرباح, وتاأثري اإيجابي لنوع الن�ساط , وتاأثري عك�سي حلجم ال�رشكة 

,يف جودة اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية.
درا�سة )عب�ص , 2016(

�رشكات  اأرباح  متتع  مدى  اختبار  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اأثر  ثم  ومن  باجلودة,  املالية  واالأ�سواق  للأوراق  ال�سورية  الهيئة 
تطبيق  مت  وقد  االقرتا�س.  تكلفة  يف  املحا�سبية  االأرباح  جودة 
الدرا�سة على عينة مكونة من �سبع �رشكات من �رشكات هيئة االأوراق 
واالأ�سواق املالية ال�سورية عن الفرتة املمتدة بني )2009 - 2013( 
ا�ستخدام بع�س اخل�سائ�س  وقد مت قيا�س جودة االأرباح من خلل 
الدرا�سة متتع  نتائج  اأظهرت  وقد    . املحا�سبية  للمعلومات  النوعية 
اأرباح �رشكات هيئة االأوراق واالأ�سواق املالية باجلودة يف اأرباحها, 
تكلفة  يف  االأرباح  جلودة  اأثر  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما 
املالية  واالأ�سواق  االأوراق  بهيئة  امل�سجلة  ال�رشكات  يف  االقرتا�س 

ال�سورية.
 )Barua,2006( درا�سة  

االأرباح  جلودة  مقيا�س  تطوير  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
با�ستخدام اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية املحددة وفق 

جمل�س معايري املحا�سبة املالية )FASB(, وقد مت ا�ستقاق املقيا�س 
جلودة االأرباح بالتطبيق على خم�سة ع�رش متغرياً , وهي متثل خمتلف 
مكونات اخل�سائ�س االأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية واملتمثلة : يف 
امل�ساهدات  با�ستخدام  الدرا�سة  واأجريت هذه  املوثوقية.  و  امللءمة 
وقد    )2003  -  1988( عام  من  املمتدة   الفرتة  خلل  ال�سنوية 
الدرا�سة  عينة  و�سملت  م�ساهدة.   )27668( امل�ساهدات  عدد  بلغ 
االمريكية,  املتحدة  الواليات  بور�سة  يف  املدرجة  ال�رشكات  جميع 

با�ستثناء املوؤ�س�سات املالية والتاأمني وال�رشكات العقارية .
للخ�سائ�س  كبرياً  دوراً  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
يف  االأرباح  جلودة  كمقيا�س  املحا�سبية؛  للمعلومات  االأ�سا�سية 
على  امللءمة  بعد  يف�سلون  امل�ستثمرين  واأن  امل�ستثمرين.  قرارات 

بعد املوثوقية.
 )Van Beest  et al, 2009( درا�سة

اأداة قيا�س مٌيكن من خللها  تقدمي   اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
قيا�س  خلل  من  وذلك   , املالية  التقارير  جودة  على  احلكم 
امل�سار  النحو  املحا�سبية,على  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س 
قبل  من  واملعد  املالية  التقارير  الإعداد  املفاهيمي  االإطار  يف  اإليه 
الهدف  هذا  ,ولتحقيق   )IASB( الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س 
التي  مقيا�سًا(-   21(- املقايي�س  بع�س  با�ستخدام  الدرا�سة  قامت 
املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  قيا�س  خللها  من  مت 
�سنويًا  تقريراً  لعدد)231(  املالية  التقارير  جودة  على  للحكم 
املتحدة  الواليات  من  كل  يف  املال  اأ�سواق  يف  املدرجة  لل�رشكات 

االأمريكية,وبريطانيا,وهولندا خلل الفرتة من)2005 - 2007(.
وقد خل�ست هذه الدرا�سة اإىل نتيجة مفادها : اأن اأداة القيا�س 
التي مت ا�ستخدامها ميكن االعتماد عليها لقيا�س اخل�سائ�س النوعية 
التقارير  جودة  على  احلكم  ثمَّ  كميًا,ومن  املحا�سبية  للمعلومات 

املالية.
)Rahmani et al ,2015( درا�سة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تطوير منوذج لدرا�سة تاأثري اخل�سائ�س 
النوعية للمعلومات املحا�سبية املفيدة يف التقارير املالية , وُطبقت 
الدرا�سة على عينة مكونة من )185( �رشكة مدرجة يف �سوق طهران 
اأظهرت  – 2013( وقد   2000( الفرتة من  املالية خلل  للأوراق  
نتائج الدرا�سة اأن معظم اخل�سائ�س النوعية كان لها تاأثري اإيجابي , 

با�ستثناء التحفظ املحا�سبي فقد كان له تاأثري �سلبي 
يف النتائج, باالإ�سافة اإىل ذلك  يعدُّ بعد امللءمة اأكرث اأهميًة 
يبحثون  املالية  البيانات  فاإن م�ستخدمي  لذلك  املوثوقية,  ُبعد  من 
عن املعلومات امللءمة يف اتخاذ القرارات,  واعتبار املوثوقية ذات 

اأهمية ثانوية .

التعليق على الدراسات السابقة:
بع�سها  اأن  يتبني  ال�سابقة  للدرا�سات  العر�س  هذا  خلل  من 
ا�ستخدم اخل�سائ�س النوعية كمقيا�س جلودة االأرباح كما يف درا�سة 

.)Barua,2006 ,2016,اأبوعلي,2009 , عب�س(
وبع�سها االآخر ا�ستخدم اخل�سائ�س النوعية كمقيا�س جلودة 
)Van beest, 2009,Rahmani,2015( التقارير املالية كما يف درا�سة

كما اأن بع�س الدرا�سات ا�ستخدم  اخل�سائ�س النوعية كمقيا�س 
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قياس اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية في التقارير املالية
املالية( لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  )دراسة 

أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

.)2012, )ال�سلمان  درا�سة  يف  كما  املحا�سبية  املعلومات  جلودة 
املعلومات  ,وجودة  االأرباح  جودة  من  كًل  اأن  اعتبار   على  وذلك 
املحا�سبية , وجودة التقارير املالية ال تتحقق اإال من خلل  توافر 

اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية فيها.
عند  للباحث  ومرتكزاً  منطلقًا  ال�سابقة  الدرا�سات  �سكلت  وقد 
اإعداد الدرا�سة التطبيقية ,اإال اأنه ومن ناحية اأخرى فقد متيزت هذه 
االقت�سادية,  البيئة  اختلف  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة 
التقارير  فقد ركزت على قيا�س اخل�سائ�س النوعية للمعلومات يف 
دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  لل�رشكات  املن�سورة  املالية 
للأوراق املالية , و تعد هذه الدرا�سة االأوىل بح�سب علم الباحث يف 
ت�ستخدم مقايي�س كمية الختبار  التي  ال�سورية   العربية  اجلمهورية 
مدى توافر اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية يف التقارير 
امل�ساعدة  تقدمي  يف  الدرا�سة  هذه  ت�سهم  اأن  الباحث  وياأمل  املالية 

للم�ستثمرين  يف تر�سيد قراراتهم اال�ستثمارية.

أواًل: اإلطار النظري 
مفهوم اخل�سائ�ص النوعية للمعلومات املحا�سبية 

 : املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  باخل�سائ�س  ُيق�سد 
من  كبرية  املعلومات  قيمة  من  جتعل  التي  واملميزات  اخل�سائ�س 
وجهة نظر م�ستخدميها ,وُيعدُّ هذا امل�سطلح حديثًا ن�سبيًا , وي�ستخدم 
يف  )امل�ساهمة  اجليدة  املحا�سبية  املعلومات  بني  للتمييز  عمومًا 
اتخاذ القرارات بنجاح(, واملعلومات املحا�سبية االأقل �ساأنًا ,وعليه 
ال�سيا�سات  اختيار  املالية  التقارير  معدي  على  ال�رشوري  من  بات 
والبدائل املحا�سبية املتاحة  التي ترفع من هذه القيمة, مما يعني اأن 
يكون اإعداد التقارير دائمًا على علقة وثيقة باتخاذ القرارات)زيتون 

,2013 , �س 17(.
اإحدى     هي  املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  واخل�سائ�س 
وامل�ستوى  املالية,  للمحا�سبة  النظري  للإطار  االأ�سا�سية  مكونات 
الثاين من م�ستويات االإطار النظري للمحا�سبة , وهي ج�رش يربط بني 
االإبلغ املايل من ناحية, ومفاهيم االعرتاف والقيا�س من  اأهداف 

ناحية اأخرى. )ال�سامي ,2009 ,�س 32(
)ال�سفات  باأنها:  النوعية  اخل�سائ�س  تعريف  ميكن  وعليه 
فائدة  ذات  املالية  التقارير  يف  املعرو�سة  املعلومات  جتعل  التي 
املحا�سبية  املعلومات  وجتعل  املحا�سبية,  املعلومات  مل�ستخدمي 
ذات جودة عالية(, بحيث تكون ذات فائدة كبرية لكل من امل�سوؤولني 
عن و�سع املعايري املنا�سبة ,و امل�سوؤولني عن اإعداد التقارير املالية 
, يف تقييم نوعية املعلومات التي تنتج عن تطبيق الطرق واالأ�ساليب 

املحا�سبية البديلة. )حممود , 2016,�س 88 (

:)BSAF( اخل�سائ�ص النوعية للمعلومات املحا�سبية ح�سب راأي
يعد البيان رقم )2( ال�سادر عن هيئة معايري املحا�سبة املالية 
املحا�سبية(  للمعلومات  النوعية  )اخل�سائ�س  بعنوان   )FASB)

حتى  اأنه   )FASB( اأو�سح  وقد   واأهمية.  �سمولية  االأكرث  الدرا�سة 
على  تعمل  التي  االأهداف  حتقق  اأن  املحا�سبية  املعلومات  ت�ستطيع 
النوعية  اخل�سائ�س  من  جمموعة  فيها  تتوافر  اأن  ينبغي  حتقيقها 
للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س   )FASB( ق�سَّم  وقد  ال�رشورية, 

املحا�سبية اإىل ق�سمني رئي�سيني هما: )حنان,2003,�س 183(.

اخل�سائ�س النوعية االأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية. 1
اخل�سائ�س النوعية الثانوية للمعلومات املحا�سبية .. 2

2-1 اخل�سائ�ص الأ�سا�سية للمعلومات املحا�سبية:

قائمة  يف   تاأتي  القرارات  اتخاذ  يف  الفائدة  خا�سية  اإن 
القاعدة  باعتبارها   , املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س 
 : اأ�سا�سيتني هما  واأن حتقيق ذلك يتطلب توافر خا�سيتني   , العامة 
خا�سية امللءمة و املوثوقية , حتى يت�سنى ملتخذ القرار االعتماد 
على املعلومات , فاإذا فقدت املعلومات املحا�سبية اأيًا من اخلا�سيتني 
الرئي�سيتني ف�سوف تكون غري مفيدة بالن�سبة مل�ستخدميها الرئي�سيني 

. )ال�سريازي ,1990 ,�س 196(
2-1-1 خا�سية امللءمة:

للمعلومات  االأ�سا�سية  اخل�سائ�س  من  اخلا�سية  هذه  وتعد 
التي ميكن  القرارات  تاأثري كبري يف  لها من  املفيدة ملا  املحا�سبية 
واملركز  بالدخل  املرتبطة  املعلومات  و�سف  خلل  من  اتخاذها 
املحا�سبية  املعلومات  تكون  ,ولكي  كافية  بدرجة  املايل وعر�سها 
مفيدة   فيجب اأن تكون ملءمة الحتياجات متخذي القرارات ,وتعدُّ 
القرارات  يف  تاأثري  لها  كان  اإذا  للم�ستخدمني  ملءمة  املعلومات 
تقييم  ,وذلك عن طريق م�ساعدتهم يف  التي يتخذونها  االقت�سادية 
االأحداث املا�سية واحلالية وامل�ستقبلية , اأو تعديل ما �سبق التو�سل 

اإليه من تقييم . )قا�سم,2014,�س 33(
القادرة  املعلومات  تلك  باأنها  امللءمة:   )FASB( عرفَّ  وقد 
على اإحداث فرق يف القرارات عن طريق م�ساعدة امل�ستخدمني على 
اأو  ال�سابقة  التنبوؤات  تعزيز  ,اأو  امل�ستقبلية  للنتائج  تنبوؤات  تكوين 
عن  ملءمة  تكون  اأن  املحا�سبية  للمعلومات  وميكن  ت�سحيحها. 
طريق تاأثريها يف الفهم واالأهداف والقرارات . )االآغا ,2013 , �س 

.)46
خ�سائ�ص  توافر  اأي�ساً  يلزم  ملءمة  املعلومات  تكون  ولكي 

فرعية ثلث متثل مكونات خا�سية امللءمة وهي.
القدرة التنبوؤية: ●

ومتميزة  ملءمة  املحا�سبية  املعلومات  تكون  اأن  ينبغي 
بالقدرة على التنبوؤ باالأحداث , مبعنى قدرتها   على م�ساعدة متخذ 
القرار يف حت�سني احتماالت التو�سل اإىل تنبوؤات �سادقة عن النتائج 
اأو  تعزيز  اإىل  املعلومات  هذه  توؤدي  اأن  اأو   , امل�ستقبل  املتوقعة يف 

ت�سحيح التوقعات   احلالية .)املدلل , 2010 , �س 22(
وقد عرفَّ )FASB( القدرة  التنبوؤية : باأنها خا�سية املعلومات 
يف م�ساعدة امل�ستخدمني على زيادة احتمال ت�سحيح تنبوؤات نتائج 

اأحداث ما�سية , اأو اأحداث الحقة. )زيتون ,2013 , �س 25 (.
اأي  التاأكد  عدم  وحاالت   , بامل�ستقبل  التفكري  هو  التنبوؤ  اإن 
احتمال ال ي�سل اإىل) 100 %(, والقدرة على التنبوؤ ال تعني و�سع 
احتمال بن�سبة )100 %( , الأن امل�ستقبل هو علم اهلل عز وجل وحده 
, لكن هذه املعلومات تعني اإعطاء موؤ�رشات قوية عن امل�ستقبل يف 
املوؤ�رشات قوية وقريبة  من  , وكلما كانت هذه  الطبيعية  الظروف 
الواقع ,فاإنها تكون اأكرث ملءمة , الأنها تتيح مل�ستخدميها املراقبة 
واأ�سبابها,  وموا�سعها  االنحرافات  ومعرفة   , امل�ستقبلي  االأداء  على 

والقيام مبعاجلتها. )احلوراين ,2013 , �س 81(.
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قيمة التغذية العك�سية: ●
تتميز املعلومات املحا�سبية بهذه اخلا�سية , اإذا اأمكن ملتخذ 
التوقعات  �سحة  من  يتحقق  اأن  املعلومات  تلك  مب�ساعدة  القرار 
ال�سابقة ومن ثّم تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات . 
فاملحا�سبة ب�سورتها املثالية تقدم خدمات معلوماتية للم�ستثمرين  
تخولهم من ت�سوية ا�سرتاتيجياتهم اال�ستثمارية با�ستمرار مع مرور 

الزمن . )ال�سريازي ,  1990 , �س 200(
لذا ميكن القول: اإن املعلومات امللئمة هي التي متكن متخذ 
وتقييم  فيها  تغيري  اإحداث  اأو  احلالية,  التوقعات  تعزيز  من  القرار 

النتائج ال�سابقة.
التوقيت املنا�سب: ●

اإن املعلومات املحا�سبية ال تكون منا�سبة , اإال اإذا قدمت يف 
املعلومات املحا�سبية ملءمة  اأن تكون  لذا يجب  املنا�سب.   الوقت 
ملتخذي القرارات متاحة لهم يف الوقت املنا�سب قبل اأن تفقد قدرتها 
اإذا مل تتوافر املعلومات  اأنه  البديهي  التاأثري يف قراراتهم. فمن  يف 
عند احلاجة اإليها , فلن يكون لها تاأثري يف القرار , وكما هو معروف 
؛  واملال  التجارة  عامل  يف  �رشيعًا  قيمتها  تفقد  املعلومات  فاإن 
فاأ�سعار ال�سوق مثًل يتم التنبوؤ بها  على اأ�سا�س تقديرات امل�ستقبل. 
كما اأن البيانات عن املا�سي ت�ساعد يف اإجراء التنبوؤات امل�ستقبلية . 
ولكن مع مرور الوقت , وعندما ي�سبح امل�ستقبل هو احلا�رش , ت�سبح 
القرارات.  التخاذ  مفيدة  غري  متزايد  وب�سكل  املا�سي  معلومات 

)حميدات ,2013 , �س 11(
2-1-2 خا�سية املوثوقية :

عرفَّ )FASB( املوثوقية باأنها: )خا�سية نوعية يف املعلومات 
املحا�سبية, وبتوافرها تتحقق درجة معتدلة من االأمان واالطمئنان 
يف التقارير املالية ,والتاأكد باأن هذه التقارير قد مت اإعدادها وفقًا 
للأ�س�س واملبادئ املتفق عليها ,واأن عر�س املعلومات ومتثيلها قد 

مت ب�سورة جيدة( . )املجهلي, 2009 , �س 51(.
وذات  بها  موثوقًا  املحا�سبية  املعلومات  تكون  وحتى 

م�سداقية جيدة  يجب اأن تتوافر فيها اخل�سائ�س الفرعية التالية:
ال�سدق يف العر�ص: ●

عن  ب�سدق  تعرب  اأن  املوثوقة  املالية  املعلومات  وتقت�سي  
اأي  من  خالية  اأمينة  �سليمة  ب�سورة  االأخرى  واالأحداث  العمليات 
اأرقام  مع  املالية  العملية  طبيعة  تطابق  مبعنى  متعمد,  تلعب 
اأو  امل�سمون  متثيل  ب�سدق  هنا  فالعربة  عنها.  املقدمة  املعلومة 
اجلوهر ولي�س جمرد ال�سكل )تغليب اجلوهر على ال�سكل(, اأي هل متثل 

االأرقام ب�سدق ما حدث فعًل ؟ )املدلل , 2010 , �س 23(.
القابلية للتحقق: ●

وتعني درجة االتفاق بني االأفراد امل�ستقلني واملطلعني الذين 
يقومون بعملية القيا�س با�ستخدام اأ�ساليب القيا�س نف�سها. اأي مدى 
عند  امل�ستقلني  املحا�سبني  بني  االإجماع  من  عالية  درجة  وجود 
ا�ستخدامهم طرق القيا�س نف�سها واخلروج بنتائج مت�سابهة للأحداث 
اأو  اآخرون,  )حما�سبون  خارجية  اأطراف  و�سلت  فاإذا  االقت�سادية, 
مدققون م�ستقلون( اإىل نتائج خمتلفة, فهذا دليل على اأن معلومات 
عليها,  االعتماد  وعليه ال ميكن  للتحقق,  قابلة  املالية غري  القوائم 

فهي ال تتمتع بخا�سية املوثوقية )حميدات , 2013 , �س 11(.
فقابلية  مبا�رشة,  غري  اأو  مبا�رشة  التحقق  قابلية  تكون  قد 
معني  بند  من  اأو  القيمة,  من  التحقق  تعني  املبا�رشة  التحقق 
غري  التحقق  قابلية  اأما  النقدية,  جرد  مثل  املبا�رشة,  بامل�ساهدة 
القيا�س  مناذج  مدخلت  من  والتاأكد  التثبت  تعني  فاإنها  املبا�رشة 
املحا�سبي , واإعادة احت�ساب املخرجات با�ستخدام االأ�ساليب نف�سها 
املبلغ  من  التحقق  ذلك  على  ومثال   . االحت�ساب  يف  واملنهجية 
الدفرتي للمخزون من خلل فح�س املدخلت )الكميات والتكاليف( 
با�ستخدام طريقة حتديد  املدة  اآخر  قيمة  خمزون  احت�ساب  واإعادة 
التكلفة نف�سها )على �سبيل املثال ا�ستخدام طريقة الوارد اأواًل �سادر 

اأواًل(. )املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية, 2016 , �س 10 (.
احلياد: ●

تعني خا�سية احلياد اأن تكون املعلومات املالية غري متحيزة, 
اإذ ال يتم  اإعداد وعر�س القوائم املالية خلدمة طرف اأو جهة معينة 
من م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية على ح�ساب االأطراف االأخرى, 
اأو لتحقيق غر�س اأو هدف حمدد, واإمنا لل�ستخدام العام ودون حتيز. 
اإخفاء معلومات حما�سبية عن دائرة  وعلى �سبيل املثال يجب عدم 
,وعدم  لهم  ال�رشكة وحتيزاً  اأ�سحاب  الدخل خلدمة م�سالح  �رشيبة 
ا�ستخدام معاجلات حما�سبية ت�سخم االأرباح ب�سكل مق�سود خلدمة 

االإدارة وحتيزاً لها .)حميدات , 2013 , �س 10 (. 
2-2 اخل�سائ�ص الثانوية :

باالإ�سافة اإىل اخل�سائ�س النوعية االأ�سا�سية يوجد خ�سائ�س 
هيئة  اأو�ست  وقد  �سابقتها,  عن  تقل  ال  كبرية  اأهمية  ذات  اأخرى 
معايري املحا�سبة املالية )FASB( ب�رشورة توافرها يف املعلومات 
يف  تتمثل  والتي  االأ�سا�سية,  النوعية  اخل�سائ�س  جانب  اإىل  املالية 
اخل�سائ�س النوعية الثانوية كالقابلية للمقارنة واالت�ساق )الثبات(, 
يف  االأ�سا�سية  النوعية  اخل�سائ�س  مع  بالتوازي  ت�سهم  والتي 
)�سب�سبي  املالية.  التقارير  تت�سمنها  التي  املعلومات  حتقيق جودة 

,2011,�س 17(.
2-2-1 خا�سية الت�ساق )الثبات(:

واالأ�ساليب  واملبادئ  الطرق  ا�ستخدام  يف  اال�ستمرار  وهو 
وال�سيا�سات نف�سها املعتمدة لقيا�س وتو�سيل املعلومات املحا�سبية 
فيجب  تغيري  اأي  اإىل  احلاجة  دعت  ما  اإذا  ,و  اأخرى  اإىل  فرتة  من 
امل�ستخدم  قبل  من  االعتبار  بعني  اأخذه  يتم  لكي  عنه  االإف�ساح 

.)ال�سريازي , 1990 , �س 203 (.
معلومات  تتطلب  املحا�سبية  املعلومات  مقارنة  اإمكانية  اإن 
ل�سنوات  ثابتة  حما�سبية  وطرق  اأ�س�س  على  مبنية  اأي  مت�سابهة 
املقارنة , وبذلك يرتتب على املن�ساأة االلتزام ب�سيا�سة الثبات ,علمًا 
باأن ذلك ال مينع التغيري من مبداأ اإىل  اآخر مقبول ,اأو من طريقة اإىل 
اأخرى وذلك ب�رشط وجود �رشورة مقنعة للتغيري واأن يتم االإف�ساح 
التام عن اأثر التغيري يف القوائم املالية واال�ستمرار يف تطبيق الطرق 

اجلديدة. )جنم ,2009,�س 34 (
2-2 -2 القابلية للمقارنة:

اأن قرارات امل�ستخدمني تنطوي على االختيار   )FASB( َعّدت
اأف�سلها , واأن  من بني البدائل من خلل عمليات املقارنة واختيار 
خا�سية املقارنة تعدُّ من اخل�سائ�س النوعية التي متكن امل�ستخدمني  
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أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

وبخلف   , البنود  بني  واالختلف  ال�سبه  اأوجه  وفهم  حتديد  من 
اخل�سائ�س النوعية االأخرى ؛ ال ترتبط القابلية للمقارنة ببند واحد 
 FASB ,2010,SFAC,NO 8,P ( .بل تتطلب بندين اثنني على االأقل

)20

التي  : )املعلومات  القابلية للمقارنة باأنها   Kieso كما عرف 
مت قيا�سها واالإبلغ عنها بطريقة مماثلة ملختلف ال�رشكات لفرتات 

.)Kieso , et al,2012,p46( زمنية خمتلفة
حتديد  من  امل�ستخدمني  للمقارنة  القابلية  خا�سية  متكن 
جوانب االتفاق واالختلف االأ�سا�سية يف الظواهر االقت�سادية, فمثلأ 
اأ�سا�س  على  املحا�سبية  معلوماتها  باإعداد  )اأ(  ال�رشكة  قامت  :اإذا 
التكلفة التاريخية يف حني ت�ستخدم ال�رشكة )ب( التكلفة التاريخية 
املعدلة , ف�سيكون من ال�سعب جداً اإجراء املقارنة بني قائمتي املركز 

املايل لل�رشكتني لتقييم كل منهما .)النجار,2012,�س 28(.

:)IASB( اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسب رأي

عام  يف   )IASB( الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  اأ�سدر 
)1996( معايري املحا�سبة الدولية ,حماواًل التن�سيق والتوفيق بني 
اأن�سطة عدد من البلدان املهتمة بو�سع معايري املحا�سبة ,وكان هدفه 
من ذلك �سياغة معايري حما�سبية يوؤخذ بها يف عر�س القوائم املالية 
ون�رشها , ويتم ت�سجيع اعتمادها وقبولها يف  اأنحاء العامل مبا يخدم 
يطلق  مفاهيميًا  اإطاراً  العام  نف�س  يف  طور  ,وقد  اجلمهور  م�سلحة 
اأن  على  االإطار  هذا  يقوم  املالية,  القوائم  اإعداد وعر�س  اإطار  عليه 
هدف القوائم املالية هو توفري معلومات مفيدة ملجموعة كبرية من 
امل�ستخدمني الأغرا�س اتخاذ القرارات, ويجب اأن حتتوي املعلومات 
املتوافرة على اخل�سائ�س النوعية من امللءمة, واملوثوقية, وقابلية 
 ,)2010( عام  ولغاية  احلني  ذلك  ومنذ  الفهم.  وقابلية  املقارنة, 
اإىل  املحا�سبي  املجال  يف  واملفكرين  الباحثني,  من  كثري  ي�ستند 
هذه املعايري, ومن �سمنها مفاهيم اخل�سائ�س النوعية للمعلومات 
وقد  والثانوية.   االأ�سا�سية  اخل�سائ�س  بني  ,والتمييز  املحا�سبية 
اأجريت بع�س التعديلت يف املعايري على مدى �سنوات ,ومن �سمن 
االإطار  الرئي�سية يف  النوعية  اخل�سائ�س  ما يخ�س  التعديلت  هذه 

 .)Kieso , et al,2012,p48 (. 2010 املفاهيمي لعام
ارتاأى جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية )IASB( اأن  ُت�سنف 

اخل�سائ�ص النوعية كما ياأتي:

خ�سائ�ص اأ�سا�سية : امللءمة  والتمثيل ال�سادق . 1

التنبوؤية,  � القيمة  من:  اخلا�سية  هذه  وتتكون  امللءمة:   
والقيمة التاأكيدية, واالأهمية الن�سبية .

احلياد,  � من:  اخلا�سية  هذه  وتتكون  ال�سادق:  التمثيل 
واخللو من االأخطاء, واالكتمال

خ�سائ�ص معززة )داعمة(:. 2

القابلية للمقارنة, والقابلية للتحقق, وتوفري املعلومات  تعد 
فائدة  تعزز  نوعية  خ�سائ�س  للفهم  والقابلية  املنا�سب,  الوقت  يف 

املعلومات امللئمة واملمثل عنها ب�سدق .

ثانياً: الدراسة التطبيقية:

منهجية الدراسة:

بناًء على طبيعة امل�سكلة املدرو�سة ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
ا�ستخدم الباحث كلً من:

من  ● للدرا�سة  العام  االإطار  �سياغة  يف  الو�سفي:  املنهج 
العربية  والدوريات  والكتب  اجلامعية  بالر�سائل  اال�ستعانة  خلل 

واالإنكليزية اإ�سافة اإىل ما مت ن�رشه على االإنرتنت.
تطبيقية  ● درا�سة  باإجراء  الباحث  قام  التحليلي:  املنهج 

املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  من  عينة  على 
املحا�سبية  للمعلومات  االأ�سا�سية  اخل�سائ�س  قيا�س  خلل  من 

ومكوناتها الفرعية.
اأ�سلوب جمع البيانات: قام الباحث بجمع البيانات االأ�سا�سية 
من خلل القوائم والتقارير املالية والن�رشات الدورية املتوفرة على 
 2009( عام  من  الفرتة  خلل  املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  موقع 

حتى عام 2015(.
اخل�سائ�س  باختبار  الباحث  قام  البيانات:  حتليل  اأ�سلوب 
النوعية للمعلومات  املحا�سبية با�ستخدام  خم�سة    مقايي�س   , ومت 
حتليل البيانات واختبار �سحة الفر�سيات باالعتماد على جمموعة 

.)SPSS( من االأ�ساليب االإح�سائية با�ستخدام برنامج

فرضيات الدراسة:

ت�ساوؤالت  عن  االإجابة  خللها  من  ميكن  نتائج  اإىل  للو�سول 
النوعية  اخل�سائ�س  توافر  مدى  معرفة  اأجل  ومن   , الدرا�سة 
لل�رشكات  املن�سورة  املالية  التقارير  يف  املحا�سبية  للمعلومات 
امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية. �ستقوم الدرا�سة 

باختبار الفر�سية الرئي�سية التالية:
يف  ● املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  تتوافر  ال 

�سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  لل�رشكات  املن�سورة  املالية  التقارير 
دم�سق للأوراق املالية.

ويتفرع عن هذه الفر�سية الفر�سيتان الآتيتان:
املحا�سبية . 1 املعلومات  يف  امللءمة  خا�سية  تتوفر  ال 

التقارير املالية املن�سورة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة  الواردة يف 
يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.

املحا�سبية . 2 املعلومات  يف  املوثوقية  خا�سية  تتوفر  ال 
التقارير املالية املن�سورة لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة  الواردة يف 

يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.

متغريات الدراسة :

االأ�سا�سية  النوعية  اخل�سائ�س  يف  الدرا�سة  متغريات  تتمثل 
للمعلومات املحا�سبية وفق )FASB(, والتي ت�سكل بعدين من اأبعاد 
خ�سائ�س املعلومات املحا�سبية. وتت�سمن الدرا�سة ثلث خ�سائ�س 
مللءمة املعلومات املحا�سبية وهي, القدرة التنبوؤية, وقيمة التغذية 
خ�سائ�س  ثلث  درا�سة  متت  كما  املنا�سب,  والتوقيت  العك�سية, 
ملوثوقية املعلومات املحا�سبية وهي, ال�سدق يف العر�س, والقابلية 
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املحا�سبية  املعلومات  خ�سائ�ص  قيا�ص  مت  وقد  واحلياد.  للتحقق, 
على النحو التايل:

خا�سية القدرة التنبوؤية:. 1
احلالية  االأرباح  قدرة  اإىل  التنبوؤية  القدرة  خا�سية  ت�سري 
منهجية  الدرا�سة  اتبعت  امل�ستقبلية.وقد  النقدية  بالتدفقات  للتنبوؤ 
تدر�س  التي  التالية  االنحدار  دالة  ا�ستخدام  )Baru,2006(. حيث مت 
العلقة بني االأرباح املحا�سبية عن ال�سنة احلالية والتدفقات النقدية 

يف ال�سنة املقبلة كما يلي: 
OCFi,t+1= α0 + α1 Earnings i,t + v i,t

حيث اإن :
القادمة  لل�سنة  الت�سغيلية  النقدية  التدفقات   =OCFi,t+1  

t يف ال�سنة i لل�رشكة
 i ميثل �سايف الربح ال�سنوي احلايل لل�رشكة = Earnings i,t

t يف ال�سنة
خا�سية قيمة التغذية العك�سية :. 2

تعود قيمة التغذية العك�سية اإىل قدرة االأرباح املحا�سبية على 
التاأثري يف القرارات من خلل تاأكيد اأو ت�سحيح التوقعات االأولية اأو 
تغيري  على  احلالية  االأرباح  قدرة   فهي  القرارات.  ملتخذي  ال�سابقة 
منهجية  باتباع  القادم(.و  العام  )اأرباح  امل�ستقبل  حول  التوقعات 
اأخطاء التنبوؤ  )Barua, 2006( مت قيا�س هذه اخلا�سية بالفرق بني 
للعام املقبل قبل وبعد النظر اإىل اأرباح العام احلايل كما يف املعادلة 

التالية.
FVt =[  PEBT+1   -  PEAT+1  ]

حيث اإن : 
.t يف ال�سنة j قيمة التغذية العك�سية الأرباح ال�رشكة = FV t

االأرباح  )تنبوؤ  القادمة  ال�سنة  الأرباح  التنبوؤ  خطاأ   :PEBT+1

امل�ستقبلية باالعتماد على االأرباح احلالية( وذلك وفق املعادلة:
Earningsj,t+1= α0 + α1 Earnings j,t + vj,t+1

االأرباح  تنبوؤ  القادمة  ال�سنة  الأرباح  التنبوؤ  =خطاأ   PEAT+1

وفق  )وذلك  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  على  باالعتماد  احلالية 
املعادلة:

COFj,t+1= α0 + α1 Earnings j,t + vj,t+1

وحتى تكون النتيجة مت�سقة مع املقايي�س ال�سابقة خل�سائ�س 
كمقيا�س    FVt القيمة  �سالب  ا�ستخدام  مت  فقد  املحا�سبية,  االأرباح 

عك�سي لقيمة التغذية العك�سية.

خا�سية التوقيت املنا�سب :. 3
قدمه  الذي  النموذج  با�ستخدام  اخلا�سية  هذه  قيا�س  مت 
املحا�سبني  اأن  مفادها  حقيقة  على  يعتمد  وهو   ,)Basu,1997(
غري  االأرباح  قبل  املحققة  غري  باخل�سائر  االعرتاف  اإىل  مييلون 
املحققة .اأي االإعلن عن تقارير االأنباء ال�سيئة )اخل�سائر( اأ�رشع من 
االأنباء احل�سنة )االأرباح(. وا�ستخدم Basu  الختبار هذا التنبوؤ انحدار 
عك�سي للأرباح على عوائد االأ�سهم املوجبة وال�سالبة ,حيث اإنه كلما 
يلي  كما  للأرباح  املحا�سبي  االعرتاف  توقيت  زاد  االرتباط   ازداد 

.)ال�سهلي , 2009,�س 13(
X it / Pit-1 = a0 + β1 R it + β 2 DR it + β 3(R it × DR it) + E it

حيث اإن :
X it : ربحية ال�سهم يف نهاية املدة والذي مت احل�سول عليها من 

خلل تق�سيم االأرباح املعلن عنها يف نهاية املدة على عدد االأ�سهم .
Pit-1 : �سعر ال�سهم يف بداية املدة واملتمثل ب�سعر االفتتاح  .

ا�ستخراجه من خلل  ال�سوقي لل�سهم  ,والذي مت  العائد   :  R it

الفرق بني �سعر ال�سهم يف نهاية املدة , و�سعر ال�سهم يف بداية الفرتة.
dummy or indicator vari� نوعي  اأو  وهمي  متغري   :DR it

able ثنائي القيمة ياأخذ القيمة )1( اإذا كانت العوائد �سالبة والقيمة 

اأن  الدرا�سات املحا�سبية  )�سفر( يف غري ذلك .وقد  تو�سل عدد من 
اأ�سعار االأ�سهم ت�سبق االأرباح املحا�سبية اأو توجه االأرباح املحا�سبية 

يف عك�سها لقيمة ال�رشكة .
خا�سية ال�سدق يف التعبري و القدرة على التحقق: . 4

اأن تعرب ب�سدق  املالية موثوقة يجب  حتى تكون املعلومات 
العمليات واالأحداث االأخرى ب�سورة �سليمة واأمينة وخالية من  عن 

اأي تلعب متعمد .
)Dechow et al,1995( قبل  من  املعدل  جونز  منوذج  ويعدُّ 
النموذج االأكرث �سيوعَا يف جمال قيا�س خلو االأرباح من ممار�سات 
اإدارة االأرباح, والذي يقوم على اأ�سا�س ح�ساب امل�ستحقات االختيارية 
يتم  و�سوف  االأرباح.  اإدارة  مبمار�سات  ال�رشكة  قيام  على  كموؤ�رش 

ح�سابه وفق اخلطوات التالية. 
اخلطوة  ♦ هذه  يف  يتم  امل�ستحقات:  اإجمايل  قيا�ص  اأولَ: 

من  النقدية  التدفقات  مدخل  وفق  امل�ستحقات  اإجمايل   احت�ساب 
خلل املعادلة التالية:

اإجمايل امل�ستحقات = �سايف الدخل من العمليات الت�سغيلية 
– التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية

ثانياً: تقدير معلمات النموذج: يتم يف هذه اخلطوة تقدير  ♦
التالية,  االنحدار  معادلة  خلل  من   )B1,B2,B3(النموذج معلمات 
والتي تتم ملجموعة �رشكات العينة يف كل �سنة على حدة كما يلي :

TACC i,t/ Ai,t-1=B1)1/Ai,t-1)+B2(Δ REV i,t– Δ REC i,t(/Ai,t-1+B3(PPE i,t / Ai ,t-1)+  E i,t

حيث اإن :
 TACC i,t= امل�ستحقات االإجمالية .

ΔREV = التغري يف اإيرادات ال�رشكة.

ΔREC= التغري يف احل�سابات حتت التح�سيل.
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قياس اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية في التقارير املالية
املالية( لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  )دراسة 

أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

رابعاً: قيا�ص امل�ستحقات الختيارية: يتم يف هذه اخلطوة  ♦
احت�ساب امل�ستحقات االختيارية ) DACC i,t( لكل �رشكة بالفرق بني 
امل�ستحقات الكلية وامل�ستحقات غري االختيارية من خلل املعادلة 

التالية.
DACC i,t /Ai,t-1 =) TACC i,t /Ai,t-1 – NDACC i,t /Ai,t-1(

خام�ساً : ح�ساب متو�سط امل�ستحقات االختيارية لكل �رشكة  ♦
من �رشكات العينة خلل �سنوات الدرا�سة وذلك لغر�س ت�سنيفها اإىل 

�رشكات ممار�سة وغري ممار�سة الإدارة االأرباح.
�ساد�ساً : ت�سنيف �رشكات العينة: اإذا كانت القيمة املطلقة  ♦

امل�ستحقات  متو�سط  تفوق  معني  عام  يف  االختيارية  للم�ستحقات 
قد  تكون  ال�رشكة  فاإن  الدرا�سة,  فرتة  خلل  لل�رشكة  االختيارية 
للم�ستحقات  املطلقة  القيمة  كانت  اإذا  بينما  االأرباح.  اإدارة  مار�ست 
االختيارية يف عام معني اأ�سغر من  متو�سط امل�ستحقات االختيارية 
اإدارة االأرباح.  لل�رشكة خلل فرتة الدرا�سة, فاإن ال�رشكة مل متار�س 

)نريبي ,2014 , �س 84 (.
خا�سية احلياد:. 5

االإدارة  جتنب  خلل  من  احلياد  قيا�س  الدرا�سة  هذه  يف  مت 
الدرا�سة  واتبعت  املالية  قوائمها  يف  اخل�سائر  عن  االإبلغ 
 Burgstahler and Dichev 1997,Francois,( من  كل  منهجيات 
الدخل  �سايف  متغري  ا�ستخدام  مت  حيث   .)et al,1999,Baura,2006

ر�سم  .ومت  جتنبها  اإىل  ال�رشكة  ت�سعى  التي  للخ�سائر  كممثل  املعدل 
توزيع تكراري ميثل قيم املتغري واختبار عدم التماثل يف  توزيع قيم 
ممار�سات  وجود  عدم  حالة  يف  اأنه  هنا  القائم  املتغري.واالفرتا�س 
�سكل  فاإن  املالية  القوائم  يف  اخل�سائر  ظهور  لتجنب  االأرباح  اإدارة 
اأن  )اأي  ممهداً  يكون  املعدل  الدخل  �سايف  لرقم  التكراري  التوزيع 
حالة  يف  اأما  ال�سفر,  حول  طبيعيَا(  توزيعَا  تتوزع  امل�ساهدات 
لرقم  التكراري  التوزيع  �سكل  فاإن  االأرباح  اإدارة  ممار�سات  وجود 
�سيكون   ,اأي  ال�سفر  حول  متماثل  غري  يكون  املعدل  الدخل  �سايف 
وعدد  ال�سفر  ميني  اإىل  القليلة  االأرباح  من  مرتفعا  التكرارات  عدد  
الدبعي   ( ال�سفر.  ي�سار  اإىل  القلية  اخل�سائر  من  متدنيا  التكرارات 

,2011,�س 177(
�سايف  لرقم  التكراري  التوزيع  �سكل  اأن  فر�سية  والختبار 
Burgs� )للدخل املعدل يكون ممهداَ حول ال�سفر , فقد قام الباحثان 
ال�ستخراج  اإح�سائية  معادلة  بو�سع   )tahler and Dichev 1997

 binomial( املعيارية من خلل تقريب توزيع ذي احلدين )Z1( قيمة
 standardized normal( بالتوزيع الطبيعي املعياري )distribution

distribution( واملعادلة االإح�سائية كما يلي:

Z1=Oi-Ei/std

حيث اإن :
Oi: العدد الفعلي من امل�ساهدات.

احل�سابي  املتو�سط  ,وميثل  امل�ساهدات  املتوقع من  العدد   :Ei
للم�ساهدات لفرتتني جماورتني للفرتة حمل االختبار )اأي الفرتتني 

اإىل ميني وي�سار الفرتة حمل االختبار(.
std: االنحراف املعياري .ويتم احت�سابه كما يلي :

Std = Sqrt {Npi (1-pi) + (N (( pi-1 + pi+1)(1- pi-1– pi+1))/4}

حيث اإن :
Sqrt: اجلذر الرتبيعي 

N: جمموع امل�ساهدات يف العينة .
.i احتمالية اأن تقع امل�ساهدات يف الفرتة :Pi

عدم  على  دليل  فهذا   )1.96( من  اأقل   )Z1( قيمة  كانت  فاإذا 
 )Z1( قيمة  كانت  اإذا  ,اأما  االأرباح  اإدارة  مبمار�سات  ال�رشكة  قيام 
يف  متاثل  عدم  وجود  يعني  فهذا   )1.96( من  اأكرب  اأو  م�ساوية 
ال�رشكة  , وميثل دليًل على قيام  ال�سفر  الدخل املعدل حول  توزيع 

مبمار�سات اإدارة االأرباح.

جمتمع الدراسة وعينتها:

املدرجة  امل�ساهمة  ال�رشكات  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
و  )14( م�رشفًا,  املالية وهي عبارة عن  للأوراق  �سوق دم�سق  يف 
, و�رشكة  , و�رشكة �سناعية  )6( �رشكات تاأمني, و�رشكتي خدمات 
ا�ستثناء )6( �رشكات منها  )3( �رشكات يف قطاع  زراعية, وقد مت 
امل�سارف و�رشكتا تاأمني, و�رشكة زراعية وذلك لعدم توافر البيانات 
واإما  التداول  عن  طويلة  لفرتة  توقفها  ب�سبب  اإما  للتحليل,  الكافية 

لتاأ�سي�سها يف ال�سنوات االأخرية.

مدة الدراسة :

وحتى   )2009( عام  من  املمتدة  الفرتة  الدرا�سة  مدة  �سملت 
�سنة  تغطي  بيانات  توفر  �رشورة  الدرا�سة  وتطلبت   .)2015( عام 
بع�س  الحت�ساب  وذلك  القيا�س,  فرتة  بعد  و�سنة  القيا�س  فرتة  قبل 
املتغريات , التي تتطلب ذلك, و�سملت فرتة القيا�س  من عام )2010( 

وحتى عام )2014( . 

اختبار فرضيات الدراسة :

اختبار الفر�سية االأ�سا�سية : ال تتوافر اخل�سائ�س النوعية  ●
لل�رشكات  املن�سورة  املالية  التقارير  يف  املحا�سبية  للمعلومات 

امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.
خا�سية . 1 تتوافر  ال  الأوىل:  الفرعية  الفر�سية  اختبار 

NDACC i,t /Ai,t-1= B1)1/Ai,t-1) +B2 (Δ REV i,t– Δ REC i,t) /Ai,t-1+ B3(PPE it / Ai,t-1)

PPE i,t= اإجمايل االأ�سول الثابتة القابلة للهتلك . 

 )t�1( اإجمايل اأ�سول ال�رشكة يف ال�سنة =Ai ,t-1

 E i,t= اخلطاأ الع�سوائي. 

ثالثاً: قيا�ص امل�ستحقات غري الختيارية: ت�ستخدم ثوابت  ♦
معادلة االنحدار)B1,B2,B3( التي مت احت�سابها يف اخلطوة الثانية 
حتت�سب  والتي   ,)NDACC i,t( االختيارية  غري  بامل�ستحقات  للتنبوؤ 

من املعادلة:
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املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات  يف  امللءمة 
للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  لل�رشكات  املن�سورة 

املالية.
ت�سمن الفر�س االأول اختبار مدى توافر خا�سية امللءمة يف 
هذا  عن  وتفرع  املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات 

الفر�ص الفر�سيات الفرعية التالية:
التنبوؤية للمعلومات املحا�سبية 	.  ال تتوافر خا�سية القدرة 

الواردة يف التقارير املالية.
للمعلومات 	.  العك�سية  التغذية  قيمة  خا�سية  تتوافر  ال 

املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية.
ال تتوافر  خا�سية التوقيت املنا�سب للمعلومات املحا�سبية 	. 

الواردة يف التقارير املالية.
)اأ(: )ال تتوافر خا�سية القدرة التنبوؤية  الفر�سية  اختبار   1-1

للمعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية(:
التالية  االنحدار  دالة  ا�ستخدمت  الفر�سية   هذه  الختبار 
احلالية              الفرتة  عن  املحا�سبية  االأرباح  بني  العلقة  تدر�س  التي 

والتدفقات النقدية عن الفرتة املقبلة واملبينة فيما ياأتي:

OCFi,t+1= α0 + α1 Earnings i,t + v i,t

االآتي رقم  ال�سابقة يف اجلدول  العلقة  اختبار  نتائج  وتظهر 
: )1(

جدول رقم (1(
نتائج قياس القدرة التنبؤية لألرباح المحاسبية عن الفترة من (2014-2010(

العامRR2F-valueSiga1النتيجة

غري قابلة 
للتنبوؤ

0.4420.1953.8780.665.9982010

قابلة 
للتنبوؤ

0.6230.38810.1570.0066.2112011

غري قابلة 
للتنبوؤ

0.1630.0270.4370.5181.6492012

قابلة 
للتنبوؤ

0.5650.3197.5070.0151.3002013

قابلة 
للتنبوؤ

0.7960.63427.7250.0002.4192014

 تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق )1( ما يلي :
1 . )F( قيمة  اأن  نلحظ  2010و2012:  عامي  يخ�س  فيما 

االأرباح  اأن  اأي   )0.05( من  اأقل  داللة  م�ستوى  عند  معنوية  غري 
احلالية ل�رشكات العينة ال تتوافر فيها القدرة على التنبوؤ بالتدفقات 

النقدية امل�ستقبلية .
وفيما يخ�س االأعوام  2011و2013 و2014 : نلحظ اأن . 2

قيمة )F( معنوية عند م�ستوى داللة اأقل من )0.05( اأي اأن االأرباح 

بالتدفقات  التنبوؤ  على  القدرة  فيها  تتوفر  العينة  ل�رشكات  احلالية 
النقدية امل�ستقبلية.

بالتدفقات  التنبوؤ  على  احلالية  االأرباح  قدرة  مدى  والإظهار 
النقدية امل�ستقبلية خلل الفرتة مابني )2010 - 2014( .

قام الباحث باإجراء حتليل االنحدار للمتغريات خلل الفرتة  , 
وكانت النتائج كما يف اجلدول االآتي رقم )2( .

جدول رقم (2(
نتائج قياس القدرة التنبؤية لألرباح المحاسبية خالل الفترة من (2014-2010(

RR2F- valueSiga1a0

0.5080.25830.5780.0001.8962.155

تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق )2( ما يلي: 
قيمة  � وهي   ,)0.508( بلغت   R االرتباط  معامل  قيمة 

متو�سطة طردية موجبة بني  ارتباط  اأن هناك علقة  اأي  متو�سطة؛ 
االأرباح احلالية والتدفقات النقدية امل�ستقبلية.

قيمة  � وهي   ,)0.258( بلغت   R2 التحديد  معامل  قيمة 
منخف�سة مما يدل على انخفا�س القوة التف�سريية للمتغري امل�ستقل 
)االأرباح احلالية( يف املتغري التابع )التدفقات النقدية امل�ستقبلية(.

�  )0.000( معنوية  وم�ستوى   )30.578( بلغت   F قيمة 
امل�ستقل �سالح  املتغري  اأن  يدل على  )0.05(, مما  اأ�سغر من  وهي 

للتنبوؤ باملتغري التابع.
لل�رشكات  املالية  التقارير  اأن  اإىل  يرجع  ذلك  يف   وال�سبب 
معلومات  على  حتتوي  املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة 
م�ستقبلية ت�ساعد امل�ستثمرين يف تكوين التوقعات والتنبوؤات ب�ساأن 
م�ستقبل هذه ال�رشكات , باالإ�سافة اإىل وجود معلومات غري مالية من 
حيث الفر�س واملخاطر ال�سوقية مكملة للمعلومات املالية بالتقارير 
لل�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية. وتتفق  املالية 
هذه النتيجة مع  ما تو�سلت اإليه  درا�سة )عب�س ,2016(, باأن اأرباح 
بالقدرة  تتمتع  ال�سورية  املالية  واالأ�سواق  االأوراق  هيئة  �رشكات 

التنبوؤية للأرباح امل�ستقبلية.
الواردة يف  املعلومات   اإن   القول:  �سبق ميكن   بناًء على ما 
التقارير املالية لل�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية 
خلل  امل�ستقبلية  النقدية  بالتدفقات  التنبوؤية  القدرة  فيها  تتوفر 

فرتة الدرا�سة.
 1 - 2 اختبار الفر�سية )ب(: )ال تتوافر خا�سية قيمة التغذية 

العك�سية للمعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية(.
مت اختبار هذه الفر�سية , بالفرق بني اأخطاء التنبوؤ  املطلقة 
للعام املقبل قبل وبعد النظر اإىل اأرباح العام احلايل كما يف املعادلة 

التالية.
FVt =[  PEBT+1   -  PEAT+1  ]

وتظهر النتائج كما يف اجلدول االآتي)3(:
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أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

جدول رقم (3(
قيمة التغذية العكسية ألرباح الشركا	 المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية خالل الفترة من (2014-2010(

PEBT+1PEAT+1FVtالعاما�سم ال�رشكة

232887640.2-2010566673193799560833.2�رشكة االأهلية للنقل

633421993.3-20104222970571055719050�رشكة االأهلية للزيوت

1650187013-20102227707841872957797البنك العربي

659122698.9-20104683426291127465328ال�سورية الدولية للتاأمني

736670804.5-20104892271011225897906ال�رشكة ال�سورية الوطنية للتاأمني

745762834.5-20104550293451200792180ال�رشكة املتحدة للتاأمني

603463050.9-20105453388081148801859ال�رشكة املتحدة للإعلن والن�رش

525817390.8-2010463260905989078295.8بنك االأردن

3555148134-20101709321963726080330البنك الدويل للتجارة والتمويل

4888485840-20105471189495435604789بنك ال�رشق

605080718.6-20104624159611067496680بنك بيبلو�س

11147602278-201010408429711251686575بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

3096893773-2010862817303183175503بنك �سورية الدويل االإ�سلمي

20105222674894969616552.54253058342بنك �سورية واخلليج

2393294401-2010206610552413955456بنك �سورية واملهجر

2931222855-20106533675943584590449بنك عودة

269915465.3-2010588263643858179108.3بنك قطر الوطني

2010461614987404984900.256630086.8�رشكة العقيلة للتاأمني التكافلي

755828769.4-201198732062.98854560832.4�رشكة االأهلية للنقل

696997087.3-2011291399277988396364.3�رشكة االأهلية للزيوت

987708702.7-2011423036433.81410745137البنك العربي

1448863801-20114870790.4211453734592ال�سورية الدولية للتاأمني

1283501395-201143743018.771327244414ال�رشكة ال�سورية الوطنية للتاأمني

1554489109-20115664746.3781560153856ال�رشكة املتحدة للتاأمني

945922624.3-2011182441840.61128364465ال�رشكة املتحدة للإعلن والن�رش

2011318527115.4134141.4616318392973.9بنك االأردن

433035560.1-2011461352015.1894387575.2البنك الدويل للتجارة والتمويل

8466382.424-2011239400177.4247866559.8بنك ال�رشق

1540805163-201137884600.731578689764بنك بيبلو�س

7612020212-2011664144692.68276164905بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

68327271.12-2011421530632.3489857903.4بنك �سورية الدويل االإ�سلمي

1862933496-201140224180.71903157677بنك �سورية واخلليج

2011538284790.7522274101.916010688.76بنك �سورية واملهجر



259

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

PEBT+1PEAT+1FVtالعاما�سم ال�رشكة

5513017364-201148226380.55561243744بنك عودة

2337102926-201114245979393761700865بنك قطر الوطني

1496525607-201150462442.61546988049�رشكة العقيلة للتاأمني التكافلي

3190180971-201275163408.583265344380�رشكة االأهلية للنقل

3159554864-2012540531622.53700086486�رشكة االأهلية للزيوت

1199145350-201211076927902306838140البنك العربي

3169579375-201230661977.83200241353ال�سورية الدولية للتاأمني

2560983171-2012219752610.92780735782ال�رشكة ال�سورية الوطنية للتاأمني

3088277914-201298336480.33186614394ال�رشكة املتحدة للتاأمني

3199694676-2012300926091.73500620767ال�رشكة املتحدة للإعلن والن�رش

813738530.1-2012757052930.41570791461بنك االأردن

1210688253-201217955626823006250934البنك الدويل للتجارة والتمويل

711131764.1-201258239801.06769371565.2بنك ال�رشق

2266138794-20121181591572384297951بنك بيبلو�س

21664711726-2012198173656023646448286بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

525693520.9-201212494629531775156474بنك �سورية الدويل االإ�سلمي

1084019625-201210839862.891094859488بنك �سورية واخلليج

1503870555-2012118657888.41622528443بنك �سورية واملهجر

2430164429-20121066602752536824704بنك عودة

2012801777889.3734046659.767731229.6بنك قطر الوطني

2900852182-2012173854493.73074706676�رشكة العقيلة للتاأمني التكافلي

1674378679-2013357923167.82032301847�رشكة االأهلية للنقل

2009754538-2013269079919.32278834457�رشكة االأهلية للزيوت

20131309446125124980363559642490.4البنك العربي

1648250552-2013303767918.71952018471ال�سورية الدولية للتاأمني

1689368839-2013317686947.72007055787ال�رشكة ال�سورية الوطنية للتاأمني

1414927008-2013364874438.61779801447ال�رشكة املتحدة للتاأمني

1709386994-2013416266034.32125653029ال�رشكة املتحدة للإعلن والن�رش

1956080927-2013320573047.82276653975بنك االأردن

1082378679-2013373909552.21456288231البنك الدويل للتجارة والتمويل

2592838696-2013388561991.72981400688بنك ال�رشق

4099294585-20133103547924409649377بنك بيبلو�س

12211881322-2013148620601.712360501924بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

1138353809-2013342923344.81481277154بنك �سورية الدويل االإ�سلمي

520282534.9-201375418950.54595701485.4بنك �سورية واخلليج
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املالية( لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  )دراسة 

أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

PEBT+1PEAT+1FVtالعاما�سم ال�رشكة

20131452783941629018599.4823765341.3بنك �سورية واملهجر

1652751266-201322959439043948695171بنك عودة

2805178341-201337985593.342843163934بنك قطر الوطني

1850858802-2013333219277.42184078079�رشكة العقيلة للتاأمني التكافلي

201415165747181372246319144328398.8�رشكة االأهلية للنقل

201416502781471523498269126779877.3�رشكة االأهلية للزيوت

2014364731129512765923332370718962البنك العربي

33095146-201415009515091534046655ال�سورية الدولية للتاأمني

314876186.1-201416762158581991092045ال�رشكة ال�سورية الوطنية للتاأمني

10683757.4-201411553899281166073686ال�رشكة املتحدة للتاأمني

201414145292831296991874117537409.6ال�رشكة املتحدة للإعلن والن�رش

201418556820721191269795664412276.9بنك االأردن

3665896293-201428712096846537105977البنك الدويل للتجارة والتمويل

201422795069292090839303188667625.5بنك ال�رشق

4024323801-201426701393326694463133بنك بيبلو�س

7526782068-201480691850.547607473918بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

20143961014712843784165.23117230547بنك �سورية الدويل االإ�سلمي

201422147781372019031374195746762.3بنك �سورية واخلليج

2127627605-2014574259752.22701887357بنك �سورية واملهجر

4906897225-201419122457516819142976بنك عودة

164097416.9-2014232743363.4396840780.3بنك قطر الوطني

286817626.6-201414202315151707049142�رشكة العقيلة للتاأمني التكافلي

تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق رقم )3( باأن قيمة FV t تظهر 
لظهورها  نظراً  امل�ستقبل  التوقعات حول  تغيري  االأرباح على  قدرة  

بالقيمة ال�سالبة يف اأغلب االأعوام  و بال�رشكات كافة.
ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن تقدمي معلومات حما�سبية عالية 
اجلودة يرتبط بتوفري خا�سية القدرة التنبوؤية والتغذية العك�سية يف 
نف  الوقت نف�سه  لتح�سني قدرة متخذي القرارات على التنبوؤ , وتاأكيد 
اأو ت�سحيح املعلومات ال�سابقة.فاملعلومات التي لها قدرة تنبوؤية يف 
كثري من االأحيان يكون لها اأي�سًا تغذية عك�سية. وتتفق هذه النتيجة 

مع ما تو�سلت اإليه درا�سة )Barua, 2006, عب�س ,2016(.
يف  الواردة  املعلومات   اإن  القول:  ميكن  �سبق  ما  على  بناًء 
التقارير املالية لل�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية 
تتوافر فيها القدرة على تغيري التوقعات حول امل�ستقبل )اأرباح العام 

القادم( خلل فرتة الدرا�سة. 
 1-3 اختبار الفر�سية)ت(: )ال تتوفر خا�سية التوقيت املنا�سب 

للمعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية(.

الختبار هذه الفر�سية , ا�ستخدمت دالة االنحدار التالية التي 
فيما  واملبينة  والعائدات  املحا�سبية  االأرباح  بني  العلقة  تدر�س 

ياأتي :
X it / Pit-1 = a0 + β1 R it + β 2 DR it + β 3(R it × DR it) + E it

االآتي رقم  ال�سابقة يف اجلدول  العلقة  اختبار  نتائج  وتظهر 
: )4(

جدول رقم (4(
نتائج قياس خاصية التوقيت المناسب للمعلوما	 المحاسبية خالل الفترة (2014-2010(

قيمة املعاملت
املعاملت

t  اختبار
قيمة F لختبار R2للمعاملت

Sigالنموذج

0.0642.642الثابت

0.1665.6880.001
ß1 Rit0.1773.392

ß 2 DRit0.0551.484

 ß 3(Rit ×
(DRit

-0.328-3.278
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تظهر النتائج يف اجلدول ال�سابق )4( ما يلي: 
اإن قيمة F بلغت )5.688( وهي معنوية عند م�ستوى داللة  �

)0.05( ,وهذا يعني باأن هناك تاأثرياً ذا داللة  اإح�سائية للمتغريات 
عائد ال�سهم واملتغري الثنائي    ومتغري حا�سل �رشبهما يف متغري 

ربحية ال�سهم .
اأن  � يعني  وهذا   )0.166( التحديد  معامل  قيمة  بلغت 

التي  التغريات  من   )%  16( ن�سبته  ما  تف�رش  امل�ستقلة  املتغريات 
حت�سل يف املتغري التابع ربحية ال�سهم .

ال�سالبة  � للعوائد  االأرباح  ا�ستجابة  معامل  قيمة  بلغت 
ا�ستجابة  معامل  قيمة  اأكرب من  وهو   )-0.328( ال�سيئة(  )االأخبار 
االرباح للعوائد املوجبة )االأخبار اجليدة ( والبالغ )0.055( وهذا 
مرات  خم�س  تعادل  ال�سيئة  للأخبار  االأرباح  ا�ستجابة  اأن  يعني 

ون�سف ا�ستجابة االأرباح للأخبار اجليدة )0.328/0.055(.
عندما  � اأنه  اإىل  يعود   ذلك  يف  ال�سبب  اأن  الباحث  ويعتقد 

يكون هناك قانون قوي حلماية امل�ساهمني )ارتفاع تكلفة التقا�سي 
من امل�ساهمني ( فهذا �سيزيد من احلوافز لكل من املديرين ومراجعي 
يف  املحا�سبي  الدخل  يف  االقت�سادية  اخل�سائر  الإدراج  احل�سابات 
حلماية  القانون  يكون  عندما  اأخرى,  وبعبارة  املنا�سب.  الوقت 
املنا�سب  والتوقيت  االأرباح  بني  العلقة  فاإن  قويا  امل�ساهمني 
ل�سماع اأنباء �سيئة وجيدة �سيكون اأكرث تباينًا  اإذا كان قانون حماية 
امل�ساهمني �سعيفا. وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة 
للتحفظ  املحا�سبية  ال�رشكات  ممار�سة  اأن  يف   )2012, )ال�سلمان 

املحا�سبي يزيد من جودة املعلومات املحا�سبية.
املحا�سبية  املعلومات  اإن  القول:  ميكن  �سبق  ما  على  بناًء 
دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  لل�رشكات  املالية  التقارير  يف  الواردة 
التوقيت املنا�سب خلل فرتة  للأوراق املالية تتوافر فيها خا�سية 

الدرا�سة. 
بناًء على نتائج اختبارات الفرو�س الفرعية )اجلداول رقم  2 , 
3 , 4( التي تبني نتائج اختبار الفر�س الفرعي االأول , ميكن القول : 
اإن املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية لل�رشكات عينة 

البحث تتوفر فيها خا�سية امللءمة .
خا�سية  تتوفر  )ال  الثانية:  الفرعية  الفر�سية  اختبار   .2

املوثوقية يف املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية(.
ت�سمن الفر�س الثاين اختبار مدى تتوافر خا�سية املوثوقية 
يف املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية وتفرع عن هذا 

الفر�س فر�سيان اأ�سا�سيَّان .
ال تتوافر خا�سية ال�سدق يف العر�س والقدرة على التحقق 	. 

يف املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية.
ال تتوافر خا�سية احلياد يف املعلومات املحا�سبية الواردة 	. 

يف التقارير املالية.
يف  ال�سدق  خا�سية  تتوافر  )ال  )ث(:  الفر�سية  اختبار   2-1
العر�س والقدرة على التحقق يف املعلومات املحا�سبية الواردة يف 

التقارير املالية(.
املعدل  جونز  منوذج  ا�ستخدام  مت  الفر�سية,  هذه  الختبار 
ح�ساب  اأ�سا�س  على  يقوم  والذي   ,)Dechow et al,1995( قبل  من 

امل�ستحقات االختيارية كموؤ�رش على قيام ال�رشكة مبمار�سات اإدارة 
متغريات  �سمن  ذكرها  مت  اخلطوات  من  جمموعة  ,وفق  االأرباح 

الدرا�سة.ويظهر اجلدول رقم )5( نتائج قيا�س هذه اخلا�سية.
جدول رقم (5(

نتائج قياس نموذج جونز المعدل للفترة من (2010 - 2014(

اإدارة الأرباح
امل�ستحقات 
ال�سنواتالختيارية

املجموع
ممار�سةغري ممار�سة

التكراراتالن�سبةالتكراراتالن�سبة

18% 509% 5090.03632010

18% 7213% 2850.02922011

18% 4610% 4480.0002012

18% 407% 6011-0.0872013

18% 458% 5510-0.07182014

املجموع4743 5347% 90%

املدرجة يف  ال�رشكات  اأن   )5( اأعله رقم  يلحظ من اجلدول 
اإدارة االأرباح خلل الفرتة  �سوق دم�سق للأوراق املالية قد مار�ست 
املمتدة بني عامي )2010 - 2014( ,وبلغت ن�سبة املمار�سة )47 
الدرا�سة ,يف حني  %( , وبتكرار مقداره )43( م�ساهدة خلل فرتة 
بلغت عدم املمار�سة )53 %( وبتكرار مقداره )47( م�ساهدة , وقد 

كانت تفا�سيل تلك املمار�سات على النحو التايل:
اإدارة  � ممار�سة  تكرار  العام  هذا  �سهد   :)2010( عام  يف 

االأرباح بن�سبة )50 %( من عينة الدرا�سة ورافق ذلك قيمة موجبة 
ال�رشكات  اأن  , مما يدل على  العام  االختيارية يف هذا  للم�ستحقات 
زيادة  خلل  من  وذلك   )2010( عام  خلل  االأرباح  اإدارة  مار�ست 
اأن  اإىل  ال�سبب يف ذلك يعود  اأن  الباحث  الدخل املعلن عنه. ويعتقد 
عام )2010( يعدُّ العام التايل الإدراج ال�رشكات يف ال�سوق  لذلك فاإن 
زيادة الدخل ي�ساعد على جذب املزيد من  امل�ستثمرين لل�ستثمار يف 

االأوراق املالية لهذه ال�رشكات.
يف عام )2011(: نلحظ انخفا�س تكرار ممار�سة ال�رشكات  �

الإدارة االأرباح اإىل )28 %(, وترافق ذلك مع قيمة موجبة للم�ستحقات 
للتحفظ  ال�رشكات  ممار�سة  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ,ويرجع  االختيارية 

املحا�سبي خلل هذا العام .
يف عام )2012(: نلحظ ارتفاع تكرار ممار�سات ال�رشكات  �

الإدارة االأرباح اإىل )44 %( وترافق مع ذلك قيمة موجبة للم�ستحقات 
االختيارية , ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل خ�سائر كبرية ل�رشكات نتيجة 

تدهور االأو�ساع  االقت�سادية ب�سبب احلرب االأمر الذي دفع 
ال�رشكات اإىل ممار�سة اإدارة االأرباح بق�سد تخفي�س الدخل  �

املعلن عنه .
يف عام )2013( : نلحظ ارتفاعًا كبرياً يف تكرار ممار�سة  �

%(, وترافق مع ذلك قيمة  ال�رشكات الإدارة االأرباح ي�سل اإىل )60 
ذلك  يف  ال�سبب  اأن  الباحث  ويعتقد  االختيارية  للم�ستحقات  �سالبة 
خلل   .من  عنه  املعلن  الدخل  زيادة  ال�رشكات  حماولة  اإىل  يعود 



262

قياس اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية في التقارير املالية
املالية( لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  )دراسة 

أ. ملهم غسان االسكاف
د. رزان حسني شهيد 

قيامها بتخفي�س امل�ستحقات االختيارية .
تكرار  � يف  ارتفاع  وجود  اأي�سًا  نلحظ   :)2014( عام  يف 

ممار�سة ال�رشكات الإدارة االأرباح ي�سل اإىل )55 %( وترافق ذلك مع 
اأنه يف عامي  قيمة �سالبة للم�ستحقات االختيارية. ويعتقد الباحث 
)2013( و )2014( قامت ال�رشكات مبمار�سة اإدارة االأرباح بن�سبة 
البنيوي  القطع  مركز   تقييم   اأرباح  باإدراج  قيامها  نتيجة  عالية 
االأرباح  ت�سخيم  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  الت�سغيلية  اأرباحها  �سمن 
املعلن عنها يف التقارير املالية . وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت 
اإليه درا�سة )ح�سني ,2015( باأن ممار�سة ال�رشكات الإدارة االأرباح 

كان له تاأثري �سلبي يف جودة خ�سائ�س املعلومات املحا�سبية.
املحا�سبية  املعلومات  اإن  القول:  ميكن  �سبق  ما  على  بناًء 

دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  لل�رشكات  املالية  التقارير  يف   الواردة 
للأوراق املالية ال تتوافر فيها خا�سية ال�سدق يف العر�س والقدرة 
على التحقق ,نتيجة ممار�سة معظم ال�رشكات الإدارة االأرباح خلل 

فرتة الدرا�سة.
يف  احلياد  خا�سية  تتوافر  )ال  )ج(:  الفر�سية  اختبار   2.2

املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية(.
الدخل  �سايف  متغري  ا�ستخدام  مت  الفر�سية,  هذه  الختبار 
. و باتباع  اإىل جتنبها  املعدل كممثل للخ�سائر التي ت�سعى ال�رشكة 
 Burgstahler and Dichev 1997, Degorge et( منهجيات كل من
املتغري  قيم  ميثل  تكراري  توزيع  ر�سم  مت   ,)al,1999,Baura,2006

واختبار عدم التماثل يف  توزيع قيم املتغري .كما يف ال�سكل رقم )1(.

الشكل رقم (1( 
التوزيع التكراري لصافي الدخل المعدل للعينة الكلية للدراسة

الدخل  ل�سايف  التكراري  التوزيع   )1( رقم  ال�سكل  يعر�س 
املعدل لعينة الدرا�سة , اإذ يرتاوح طول حمور �سايف الدخل املعدل 
 ,)0.0025( الواحدة  الفئة  طول  ,وبلغ   )+0.15 اإىل   -0.15( من 
وقد مت عر�س ال�سكل رقم )1( كمثال تو�سيحي لكيفية عمل منهجية 
الدرا�سة  عينة  ل�رشكات  التكراري  التوزيع  عمل  خلل  من  الدرا�سة 
التوزيع  لبيان  احتمال وجود  عدم متاثل مرئي ووا�سح يف �سكل 

حول ال�سفر .
,ومقدار  التكراري  التوزيع  ل�سكل  املرئي  العر�س  خلل  ومن 
احلجم الن�سبي للفروق املعيارية )Z( للفئتني اإىل ميني وي�سار ال�سفر 
نلحظ اأن ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية تقوم 
قوائمها  يف  اخل�سائر  عن  االإعلن  لتجنب  االأرباح  اإدارة  مبمار�سة 

املالية.
من  اأكرب  (وهي   3.78( ال�سفر  ميني  على   )z1( قيمة  بلغت 
)+1.96( بينما بلغت قيمة )z1( على ي�سار ال�سفر )0( وهي اأي�سا 
اأكرب من )1.96-( . وميكن اإرجاع ذلك اإىل اأن االإدارة قد تلجاأ اإىل 

ال�رشكة  وتوزيعات  دخل  الإظهار  االأرباح  اإدارة  ممار�سات  بع�س 
احلاليني  االأ�سهم  حملة  اإر�ساء  �سبيل  يف  ا�ستقراراً  اأكرث  اأنها  على 
العديد من  النتيجة مع  , وتتفق هذه  وجذب امل�ستثمرين املتوقعني 
الدرا�سات ال�سابقة التي اأثبتت اأن ال�رشكات التي لديها �سل�سلة طويلة 
من االرتفاعات يف م�ستوى الدخل حتاول جتنب انخفا�س الدخل عن 
االإعلن عن اخل�سائر يف  اأنها حتاول جتنب  امل�ستوى املطلوب كما 

قوائمها املالية.
املحا�سبية  املعلومات  اإن  القول:  ميكن  �سبق  ما  على  بناًء 
دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  لل�رشكات  املالية  التقارير  يف   الواردة 

للأوراق املالية ال تتوافر فيها خا�سية احلياد خلل فرتة الدرا�سة.
وبناًء على نتائج اختبارات الفرو�س الفرعية )اجلدول رقم 5( 
 , الثاين  الفرعي  الفر�س  اختبار  نتائج  تبني  التي   )1( رقم  وال�سكل 
ميكن القول : اإن املعلومات املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية 

لل�رشكات عينة البحث ال تتوفر فيها خا�سية املوثوقية  .
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النتائج والتوصيات:

النتائج : 

اأثبتت الدرا�سة ما يلي:
يف . 1 الفرعية  مبكوناتها  ممثلة  امللءمة  خا�سية  توفر 

لل�رشكات  املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات 
امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية , وذلك من خلل:

املحا�سبية 	.  املعلومات  يف  التنبوؤية  القدرة  خا�سية  توفر 
�سوق  امل�ساهمة املدرجة يف  لل�رشكات  املالية  التقارير  الواردة يف 

دم�سق للأوراق املالية. 
املعلومات 	.  يف  العك�سية  التغذية  قيمة  خا�سية  توفر 

املحا�سبية الواردة يف التقارير املالية لل�رشكات امل�ساهمة املدرجة 
التي يكون لها قدرة  يف �سوق دم�سق للأوراق املالية. فاملعلومات 

تنبوؤية يف كثري من االأحيان يكون لها اأي�سًا تغذية عك�سية. 
توفر خا�سية التوقيت املنا�سب يف املعلومات املحا�سبية 	. 

�سوق  امل�ساهمة املدرجة يف  لل�رشكات  املالية  التقارير  الواردة يف 
دم�سق للأوراق املالية. 

الفرعية    مبكوناتها  ممثلة  املوثوقية  خا�سية  توفر  عدم   .2
لل�رشكات  املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات  يف 
امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية. وذلك من خلل:

للتحقق 	.  والقابلية  العر�س  ال�سدق يف  عدم توفر خا�سية 
لل�رشكات  املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات  يف 

امل�ساهمة املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.
الواردة 	.  املحا�سبية  املعلومات  يف  احلياد  توفر  عدم 

دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  لل�رشكات  املالية  التقارير  يف 
للأوراق املالية.

التوصيات:

الباحث  الباحث من نتائج يو�سي  اإليه  يف �سوء ما تو�سل 
مبا يلي:
�رشورة قيام ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق . 1

املالية بتقدمي معلومات حما�سبية ذات درجة عالية من امل�سداقية 
القرارات  اتخاذ  يف  عليها  االعتماد  اإمكانية  لزيادة  واملو�سوعية 

اال�ستثمارية , لك�سب ثقة املتعاملني يف ال�سوق املايل ال�سوري.
االإ�رشافية . 2 اجلهات  دور  تفعيل  ال�سوق  اإدارة  على  يجب 

والرقابية يف احلد من قدرة ال�رشكات يف التلعب باالأرباح ,وذلك 
من خلل و�سع قوانني وت�رشيعات تلزم ال�رشكات مب�ستوى مقبول 

من االإف�ساح مما ي�سهم يف تعزيز م�سداقية التقارير املالية .
تلتزم . 3 مل  التي  ال�رشكات  على  عقوبات  فر�س  �رشورة 

باللوائح والقوانني التي تفر�سها اإدارة ال�سوق .
ا�ستخدام  . 4 باأهمية  امل�ستثمرين  لدى   الوعي  زيادة 

تر�سيد  يف  املالية  التقارير  يف  الواردة  املحا�سبية  املعلومات 
قراراتهم اال�ستثمارية.

اخل�سائ�س . 5 قيا�س  حول  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

اأخرى  مقايي�س  ا�ستخدام  املحا�سبية من خلل  للمعلومات  النوعية 
وبيان اأثرها يف قرارات امل�ستثمرين.

املصادر و املراجع:

أوالَ : املراجع باللغة العربية:

يف . 1 العادلة  القيمة  اإىل  امل�ستند  املحا�سبي  القيا�س  )اأهمية  تامر,  االأغا, 
النوعية للمعلومات املحا�سبية(, ر�سالة ماج�ستري غري  تعظيم اخل�سائ�س 

من�سورة , كلية التجارة , اجلامعة االإ�سلمية – غزة ,2013.

على . 2 املحا�سبية  االأرباح  جودة  اأثر  ,)درا�سة  حممود  �سوزي  علي,   اأبو 
املحا�سبية  للمعلومات  النوعية  اخل�سائ�س  با�ستخدام  املال  راأ�س  تكلفة 
وبناء على معايري املحا�سبة الدولية(,ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ,كلية 

الدرا�سات العليا ,اجلامعة االأردنية,االأردن,2009.

اإدارة االأرباح وجودة . 3 ح�سني,علء ,)قيا�س وتف�سري العلقة بني ممار�سات 
اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية لل�رشكات املتداول اأ�سهمها يف 
 , التجارة  كلية   , املحا�سبي  الفكر  جملة  امل�رشية(,  املالية  االأوراق  �سوق 

جامعة عني �سم�س , العدد 1 , 2015 , �س 237-313.

ACPA(,الورقة . 4 معتمد  قانوين  عربي  حما�سب  )منهاج  جمعة,  حميدات, 
الثانية,2013.

احلوراين , حممد , )مدى التزام  مدققي احل�سابات القانونيني بتطبيق معيار . 5
واأثره على جوة  ال�رشكات  ا�ستمرارية  ( تقييم  الدويل رقم )570(  التدقيق 
 , التجارة  كلية   , من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة  املحا�سبية(,  املعلومات 

اجلامعة االإ�سلمية – غزة ,2013

اإىل . 6 املبادئ  من  املعا�رش  املحا�سبي  )النموذج  حلوة,  حنان,ر�سوان 
املعايري(, عمان , دار وائل للن�رش والتوزيع ,2003,�س 183.

ال�رشكة . 7 عائد  من  كل  اإ�سارة  ,)علقة  اإكرمي   , احلجايا    , ماأمون   , الدبعي 
ال�سوقي ونتيجة اأعمالها واحتياجاتها االئتمانية مبمار�سة اإدارة االأرباح(, 
موؤنة للبحوث والدرا�سات, املجلد 26, العدد 5 , 2011 , �س 163 - 208.

زلوم, ن�سال, )منوذج مقرتح لقيا�س ا�ستخدام املعلومات املحا�سبية للتنبوؤ . 8
االأعمال,  اإدارة  يف  االأردنية  املجلة  جلودتها(,  كاأداة  االأرباح  با�ستمرارية 

املجلد 11 ,العدد 3 , 2015 , �س 621   - 640.

النقدية . 9 والتدفقات  امل�ستحقات  من  كل  بني  )العلقة  �سمري,  زيتون, 
الت�سغيلية والدخل من جهة وجودة املعلومات املحا�سبية من جهة اأخرى 
لل�رشكات ال�سناعية(, ر�سالة دكتوراه غري من�سورة , كلية االأعمال ,جامعة 

عمان العربية ,2013.

الزبيدي , فرا�س, )اأثر املعلومات املحا�سبية يف قرارات اال�ستثمار يف اأ�سهم . 10
ال�رشكات املدرجة يف �سوق العراق للأوراق املالية(, جملة القاد�سية للعلوم 

االإدارية واالقت�سادية,املجلد 12 , العدد 3 ,  2010 ,�س 105 - 119.

املحا�سبية(,درا�سة . 11 املعلومات  جودة  )تطور  حممد,  بن  اأحمد  ال�سلمان, 
املحا�سبية,املجلد  ال�سعودية,البحوث  امل�ساهمة  ال�رشكات  على  تطبيقية 

.95  - 23 ,2012, �س   2 11, العدد 

يف . 12 لل�رشكات  امل�ستقبلية  املالية  املعلومات  )دور  م�سطفى,  �سب�سبي, 
االقت�ساد,جامعة  من�سورة,كلية  غري  ماج�ستري  ر�سالة  القرارات(,  اتخاذ 

حلب,�سورية,2011.

لل�رشكات . 13 املالية  التقارير  اإعداد  عند  املحا�سبي  )التحفظ  حممد,  ال�سهلي, 
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االإدارية,  للعلوم  العربية  املجلة  تطبيقية,  درا�سة  ال�سعودية(,  امل�ساهمة 
املجلد 16, العدد 1 , 2009 , �س 7 - 25

ال�سامي, اأكرم يحيى علي, )اأثر اخل�سائ�س النوعية للمعلومات املحا�سبية . 14
اجلمهورية  يف  العاملة  التجارية  للبنوك  املالية  التقارير  جودة  على 
ال�رشق  جامعة  االأعمال,  من�سورة,كلية  غري  ماج�ستري  ر�سالة  اليمنية(, 

االأو�سط للدرا�سات العليا, 2009.

ط . 15  , ال�سل�سل  دار   , الكويت  املحا�سبة(,  مهدي,.)نظرية  ,عبا�س  ال�سريازي 
.200  - 196 1,1990 ,�س 

عب�س , فاطمة, )قيا�س جودة االأرباح املحا�سبية يف تكلفة االقرتا�س,درا�سة . 16
حلب  جامعة  االقت�ساد,  من�سورة,كلية  غري  ماج�ستري  تطبيقية,ر�سالة 

,�سورية,2016.

جودة . 17 على  الداخلية  للرقابة   )coso( اإطار  تطبيق  )اأثر  بكر,  قا�سم,ماهر 
امل

والبحث  العليا  الدرا�سات  ,كلية  من�سورة  غري  ماج�ستري  ر�سالة  عمان(, 
العلمي ,جامعة الزرقاء , االأردن ,2014.

املحا�سبية على . 18 املعلومات  ,)تاأثري جودة  ,اأمرية  دبا�س   , , جمام  حممود 
اتخاذ القرارات اال�ستثمارية(, جملة كلية بغداد للعلوم االقت�سادية ,العدد 
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