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Abstract 
 

This study aimed to identify the level of disclosure of the elements 

which are related to human resources in industrial companies in the State of 

Kuwait. 

The population of the study consisted of 28 companies. The researcher 

chooses purposefully 20 companies as a sample of the study, from the 

companies that stock trading their stocks in the Kuwait Stock Exchange.  

In order to answer the questions of the study, the researcher analyzed 

20 industrial companies. The results of the study revealed that the industrial 

public shareholding companies in Kuwait did not disclosure the elements 

which were related to human resources. In addition, the results revealed that 

there were no differences between the industrial companies in implementing 

the elements of voluntary disclosure which related to the human resources 

due to the profitability variable.  

In lights of the findings of the study, the researcher recommended the 

need to focus on spreading the culture of disclosure at the voluntary public 

shareholding companies, and linked them to the economic benefits that can 

the companies may reap, such as increased the profitability 
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 الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  : المقدمة1-1

 وفعاليـة  الكفـاءة  على كبيرة رجةبد يعتمد أهدافها تحقيق في االقتصادية المشاريع نجاح إن

 والمـوارد  مشروع، ألي الحقيقي المورد هو البشري العنصر وباعتبار بها، العاملة الموارد البشرية

 العمـل  في رغبة من به ويتمتع المهارات من يملكه لما اإلنسان مساعدة،و إال عوامل ما هي المادية

 واختيـار  اسـتقطاب  في طائلة أمواالً ينفق مشروعفال اإلنتاجية، لتحقيق الكفاءة الحاسم العنصر هو

التي ال تزال مستخدمة في الشركات الكويتية تتعامل مع التقليدية  أن المحاسبة إال العاملين، وتدريب

  )2004عمارة و مسعود،.(المالية الفترة إيراد على تحمل جارية نفقات أنها على األعباء هذه

دت التعقيدات لألعمال، ونقلت أهميـة االختراعـات        إن التغيرات التكنولوجية السريعة زا    

لتصبح أساس المنافسة بين العديد من الشركات بعيداً عن الموارد الماديـة التقليديـة والمـصادر                

المالية، لقد ساهم االنتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعرفة في جعل رأس المـال الفكـري                 

 من الموارد الرئيسية للثروة الحاليـة والمـستقبلية         للمؤسسات، مثل المهارات، العمليات واألفراد،    

(Kaplan & Norton 1996, Stewart, 1997, Petty and Guthrie 2000)  
 تم انتقاد ممارسات إعداد التقارير بسبب إهمال العديد من الموارد اإلستراتيجية غيـر              وقد

ى االهتمام المتزايد في اعتماد     الملموسة التي تزايدت أهميتها في االقتصاد المبني على المعرفة وأد         

محاسبة القيمة العادلة في ظل المعايير الدولية السائدة إلى البحث عن طريقة أكثر مالءمة في قياس                

مما يترك الباب مفتوحاً لزيادة البحث عن طرق وأسـاليب          . الموجودات الملموسة وغير الملموسة   

البشرية في كتابة التقارير المالية باعتبارها      أكثر مالءمة في القياس واإلفصاح عن محاسبة الموارد         

أحد الموارد اإلستراتيجية غير الملموسة التي تسهم في بناء االقتصاد المبني على المعرفة وتـشكل           

  .عائداً إضافياً  فبالرغم من ذلك لم يحظ اإلفصاح عنها أهمية كافية في القوائم المالية
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شرية ما شهده النظام الرأسمالي الفكـري فـي        مما زاد من أهمية اإلفصاح عن الموارد الب       

اآلونة األخيرة من نمو متسارع متماشياً مع الدليل الزائد في أثره اإليجابي على خلق القيمـة فـي                  

 يشير التحليل المحاسبي    إذ. االستثمارات المنافسة الحديثة بغض النظر عن قيمة رأس مالها المادي         

ي أن األصول والموارد الملموسة للشركات كثيفة المعرفـة  للشركات االستشارية في هذا المجال، إل  

 ,Ballow et al) سنوات من قيمة الشركة في آخر خمس% 25ى  إل15كانت تشكل عادة ما بين 

إضافة إلى أن غالبية الشركات المسجلة بالواليات المتحدة، والتي تستثمر بمبـالغ كبيـرة              . (2004

ا ذات االستثمار المنخفض في اإلنتاجية و النمو والحـصة          باألبحاث والتطوير، تتفوق على مثيالته    

  (Lev, 2001). السوقية

إن استمرار ظاهرة عدم االهتمام في اإلفصاح عن الموارد البشرية جاء نتيجة لما تمارسه              

المحاسبة التقليدية باعتبارها كل ما ينفق على الموارد البشرية مصروفات إيراديه جاريـة يجـري               

. ترة التي حدثت فيها، دون إدراج كاف لهذه المعلومات ضمن الميزانيـة العموميـة        تحميلها إلى الف  

فعملية توفير رأس المال البشري المؤهل هو الذي يمتلك المهارات الكافية لتحقيق مزايـا لـصالح                

العمالء واإلدارة وحملة األسهم وبقية األطراف األخرى والقادر على تحسين المنتج وبناء عالقات              

أوسع، وتأسيس أنظمة كفؤة متخصصة في تطوير عمليات اإلنتاج وتقديم الخدمة وتحسين            خارجية  

 إدارة رأس المـال البـشري       تعداألداء، نتيجة لذلك، إن البحث عن أساليب إدارية وإفصاح متقدم           

ضمن جوهر بناء ميزة تنافسية فعالة يتم فيها معاملة األفـراد، ولـيس النقـد، المبـاني واألدوات              

 Nonaka and)لتحقيق الميزة التنافسية في مقدمة اهتمامات الباحثين في العصر الحديثكعناصر 

Takeuchi, 1995, Fitz-enz, 2000, Bontis and Fitz-enz, 2002)  حيـث ،(Fitz-enz, 

2000, P.1) ،(Stewart, 1997, Sveiby, 1997)   ويمكن القول أن اإلفـصاح االختيـاري ذو ،

هو ما تقوم به الشركات من عمليـات إفـصاح          يمكن تعريفه على أنه     أهمية كبيرة للشركات حيث     
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 Director y Report)..طوعية وغير مجبرة على القيام بها مـن قبـل التـشريعات الحكوميـة    

Section of the Annual Report) .  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها1-2

بـالموارد البـشرية    تبرز مشكلة الدراسة في عدم إفصاح الشركات عن العناصر المتعلقة           

بنفس المستوى الذي تمارسه الشركات في اإلفصاح عن األصول الملموسـة           ) رأس المال البشري  (

األخرى، يشجعها في ذلك عدم وجود تشريعات حكومية تلزمها القيام بذلك بالرغم مـن المعرفـة                

لى سـبيل المثـال،     التامة لهذه الشركات في أهمية ما يعنيه اإلفصاح لمستخدمي القوائم المالية، فع           

وإلبراز أهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية، تضمنت اإلرشادات الدنماركية ضرورة التـزام             

الشركات في وضع نص معرفي واإلفصاح عن مصادر المعرفة المستخدمة في اإلنتـاج، وعـن               

لى ما واجهتـه  التحديات التي واجهتها الشركة المنتجة في تحديد مواصفات المنتج وكيفية التغلب ع          

من صعوبات والسبل التي اتبعتها لمواجهة تحديات النقص فـي المعلومـات المطلوبـة، يتطلـب                

لذلك يمكن حصر مشكلة    .االلتزام بهذه اإلرشادات واإلفصاح المالئم أموراً متعلقة بالموارد البشرية        

  :الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية

ة العامة في دولة الكويت باإلفصاح عن العناصر المتعلقة         هل تقوم الشركات الصناعية المساهم     . 1

  ؟) رأس المال البشري(بالموارد البشرية 

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقـة بـالموارد                . 2

في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت وفقـاً          ) رأس المال البشري  (البشرية  

 ستوى الربحية مرتفعة أو منخفضة ؟لم
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 : فرضيات الدراسة1-3

 :إن فرضيات الدراسة تتمثل في اآلتي

  :الفرضية الرئيسية األولى

1Ho :               ال تقوم الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت باإلفـصاح عـن العناصـر

  ) رأس المال البشري(المتعلقة بالموارد البشرية 

  :الثانيةالفرضية الرئيسية 

Ho2 :              ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بـالموارد

في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولـة الكويـت وفقـاً            ) رأس المال البشري  (البشرية  

  .لمستوى الربحية مرتفعة أو منخفضة

  : أهمية الدراسة1-4

م الشركات الكويتية بالموارد البـشرية وتطويرهـا تطـويراً    تبرز أهمية الدراسة من اهتما    

 هذه الدراسة تطوعية نتيجة عدم وجود تعليمات        هاعدمالئماً ومبنياً وفقاً الستراتيجيات خاصة بها،       

نتيجة لذلك تبرز أهمية هذه الدراسة نتيجة تفردها فـي          . حكومية تعمل على تحديد هذه المؤشرات     

ري للشركات موضوع هذه الدراسة و المأخوذة فـي االعتبـار وفـق             البحث عن اإلفصاح االختيا   

تحديد مجموعـة عناصـر هـي بمثابـة         . اإلستراتيجية المختارة و التحديات المطلوب مواجهتها     

مؤشرات أو مبادرات تصلح كأدوات مواجهة تحديات الموارد البشرية والتي قد تشكل عائقـاً فـي              

اشتملت هذه العناصر ما يحتاجه العـاملون       . هذه الشركات تنفيذ االستراتيجيات الموضوعة من قبل      

  .القيمة المضافةثرة في زيادة القدرة التنافسية ومن عناصر مؤ

وقد حذرت العديد من الدراسات من خطورة استخدام اإلفصاح لخدمـة أغـراض اإلدارة              

ـ  ) Verrecchia,1983( بين إذعلى حساب أصحاب المصالح األخرى،    ض أن لدى الـشركات بع
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الحوافز إلخفاء والتكتم عن معلومات تعتقد أنها قد تؤدي إلى إضعاف وضعها التنافسي، حتى وإن                

) 2010آل عبـاس،    (أدى ذلك إلى زيادة تكاليف تمويل هذه الشركات، من ناحية أخرى فقد تناول              

للـشركة  سبب إخفاء إدارة الشركات للمعلومات إذا كان هذا اإلخفاء يسهم في زيادة القيمة السوقية               

ألن إدارة الشركة تعد وكيال عنهم معينة من قبلهم للمحافظـة علـى             أو تخدم مصلحة المساهمين،     

لكن في ظل انتشار ظاهرة التالعب بالقوائم المالية، خاصة في زمـن األزمـات              . مصالح الشركة 

ركات المالية التي تعصف هنا وهناك وتهز كيانات مالية ضخمة بل دوال، فإن الثقة بـإدارات الـش               

فقد أصبحت هذه اإلدارات تتخذ القـرارات مـن   . وعملها كوكيل عن المالك أصبح أمرا محل شك   

دوافع المصالح ومنافع شخصية بحتة أو بغرض التأثير في سعر سهم الـشركة دون النظـر إلـى           

  "المستثمرين وحال الشركة واقتصادياتها

  : أهداف الدراسة1-5

 : تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

رأس (عرف على مستوى اإلفصاح االختياري عن العناصر المتعلقة بـالموارد البـشرية             الت -

  .في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت) المال البشري

التعرف على مدى وجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح االختياري عـن               -

في الشركات الصناعية المـساهمة     ) مال البشري رأس ال (العناصر المتعلقة بالموارد البشرية     

 .العامة في دولة الكويت وفقاً لمستوى الربحية مرتفعة أو منخفضة

 :  حدود الدراسة 1-6

  .الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت:  المكانية الحدود -

  ..2010التقارير المالية السنوية  :الزمانية الحدود -
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 :  محددات الدراسة1-7

  :ال تخلو هذه الدراسة كغيرها من الدراسات السابقة، من محددات من الجوانب التالية

اقتصرت هذه الدراسة من التحقق من مستوى اإلفصاح االختياري عـن العناصـر المتعلقـة                -1

في الشركات الصناعية المساهمة العامـة فـي دولـة          ) رأس المال البشري  (بالموارد البشرية   

  ن محور الدراسة هو محاسبة الموارد البشريةالكويت، وبالتالي فإ

قلة الدراسات السابقة التي تختص بهذا الموضوع حسب علم الباحث و المطبقـة فـي دولـة                  -2

  .الكويت

  .طول الوقت الذي سيستغرقه جمع البيانات المالية -3

 : المصطلحات اإلجرائية1-8

 البـشرية فـي   الموارد عن يرالتقار وإعداد قياس عملية عن عبارة : محاسبة الموارد البشرية-

الحـادث فـي   التغيـر   لحظة معينة أو قياس في البشرية الموارد حالة تقييم عملية وهي المنظمة،

العاملين في المنـشأة وفـق    األفراد عن معلومات توفير عملية و فترات زمنية محددة، في قيمتها

  . خارجها أو داخل المنشأة سواء القرارات حاجة متخذي

تباع سياسة الوضوح الكامل وإظهار جميع الحقائق المالية الهامة التي تعتمد  ا :محاسبياإلفصاح ال

عليها األطراف ذات العالقة بالمشروع، ويعد اإلفصاح الكافي من أهم المبادئ الرئيـسية إلعـداد               

ة القوائم المالية، بما تحويه عن مالحظات ومعلومات إضافية مرفقة بها، على كل المعلومات المتاح             

 ).53:،ص2002حماد، ( المتعلقة بالمشروع لتجنب تضليل األطراف المهتمة بالمشروع

 هو اإلفصاح عن معلومات تحتكرها إدارة الشركة وال يوجد إلزام بشأن :اإلفصاح االختياري

  ).Alam, 2007( اإلفصاح عنها والحافز ذاتي يهدف إلى تحقيق منافع اقتصادية 
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  الفصل الثاني

  ي والدراسات السابقةاإلطار النظر

يستعرض الباحث فيما يلي اإلطار النظري والدراسات الـسابقة ذات الـصلة بموضـوع              

  : الدراسة وكما يلي

 : اإلطار النظري: أوالً

  :مقدمة

يمكن النظر إلى اإلفصاح المحاسبي كظاهرة تتأثر بالعديد من الظروف ومنهـا الظـروف         

أن مفاهيم اإلفصاح المحاسـبي     ) 2006المليجي،  (رى  وي. االقتصادية والظروف القانونية وغيرها   

 يتضمن كل مفهوم    إذقد اختلفت من مرحلة إلى أخرى وفق المراحل التي مر بها الفكر المحاسبي،              

الكيفية التي يمكن للوحدات المحاسبية أن تتبعها لبناء إفصاح محاسبي يتوافق مع متطلبات المعايير              

 المشرفة على أسواق رأس المال و مستخدمي القوائم والتقـارير  المحاسبية ويلبي احتياجات الهيئات 

كما بين أن شكل ومحتوى القوائم والتقارير المالية قد يختلف جوهريـا بـاختالف مفهـوم             . المالية

 إن القوائم والتقارير المالية التي تعد وفقا لمفهوم اإلفصاح الكافي من شـأنها              إذاإلفصاح المطبق ،    

م والتقارير المعدة طبقا لمفهوم اإلفصاح العادل ، عن القوائم والتقارير المعـدة   أن تختلف عن القوائ   

 أن هنـاك إجماعـا فـي أدبيـات     :)Belkaoui 2004 ,(ويـذكر  . وفقا لمفهوم اإلفصاح الشامل

) Full Disclosure(المحاسبة على أن اإلفصاح عن البيانات المحاسبية يجب أن يكـون شـامال   

، وقد قدم توضيحا لهذه المفـاهيم  ) Adequate Disclosure(وكافيا) Fair Disclosure(وعادال 

يجب أن يتضمن على الحد  األدنى من المعلومـات بحيـث تكـون               يتمثل في أن اإلفصاح الكافي    

وينطوي اإلفصاح العادل على قيد أخالقي يستلزم المعاملـة المتوازنـة   . القوائم المالية غير مضلله 

المحاسبية ، بينما اإلفصاح الـشامل يـستلزم التعبيـر عـن األحـداث              بين مستخدمي المعلومات    
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االقتصادية بدقة حتى نضمن عدم إخفاء أية معلومة جوهرية قد تؤثر علـى مـصالح المـستثمر                 

ويخلص نفس الكاتب إلى القول بأنه يمكن النظر إلى العدالة كهدف أساسي يجب التركيـز  . العادي  

   .عليه في مواجهة الكفاية والشمول

مفهوم اإلفصاح الشامل مع أنه يشير بأنه أكثر المفاهيم )  Hendriksen,2005(وقد انتقد 

قد ينطوي على عرض معلومات غير ضرورية وهـذه قـد تخفـي معلومـات               "شيوعا فيذكر أنه    

". جوهرية مما يؤدي إلى صعوبة عملية تفسير المعلومات، ومن ثم تعيق عملية اتخـاذ القـرارات               

حيـث  ) Appropriate(األخير إلى إضافة خاصية جديدة لإلفصاح هي المناسـبة          وقد انتهى هذا    

أشار بأن اإلفصاح المناسب هو الذي يوفر المعلومات الجوهرية بحيـث تكـون كافيـة وعادلـة                 

بأنه ال يوجد تباين حقيقي بين المفاهيم الثالثة إذا ما تم اسـتخدامها فـي               "وشاملة، إضافة إلى قوله     

  ".سياقها الصحيح

فقد بين أنه يمكن االستغناء عن المفاهيم الثالثـة لإلفـصاح ،            ) 2002أبو المكارم ،    (أما  

و قـد  .  الفعالية تستهدف تحقيق األهداف المرجوة بعد" اإلفصاح الفعال "واستبدالها بمفهوم واحد هو     

  :مفاهيم اإلفصاح المحاسبي إلى ثالثة هي ) Verrecchia, 2001 (صنفت 

 ، ويربط هذا النـوع بـين   Association-Based Disclosure الترابطي   مفهوم اإلفصاح- 1

كمية ونوعية المعلومات المفصح عنها من قبل الشركة من جهة و االختالف والتنوع  في أنـشطة                 

ويتضمن هذا المفهوم اإلفصاح    . المستثمرين الذين يتنافسون في سوق رأس المال من جهة أخرى           

خدمي القوائم والتقارير المالية في اتخاذ قراراتهم بـسوق األوراق          عن المعلومات التي تساعد مست    

  . المالية 

 ويربط هذا النوع بـين  Discretionary-Based Disclosure  مفهوم اإلفصاح االختياري - 2

الظروف المصاحبة الختيارات اإلفصاح المتاحة للمـديرين تلـك غيـر المـشروطة بقـوانين أو           
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ويتضمن هـذا المفهـوم     . ا يتعلق باإلفصاح عن معلومات متوافرة لديهم        تعليمات، واختياراتهم فيم  

اإلفصاح عن المعلومات بالقوائم والتقارير المالية من جانب مديري الشركات والتي تكون متاحـة              

  . لديهم وغير ملزمين باإلفصاح عنها قانونا 

لنوع بين اإلفصاح  ويربط هذا ا Efficiency-Based Disclosure  مفهوم اإلفصاح الكفء- 3

عن المعلومات بالقوائم المالية وبيئة سوق األوراق المالية بافتراض أن حـوافز اإلفـصاح تكـون           

ويتضمن هذا المفهوم اإلفصاح عن المعلومات بالقوائم والتقـارير الماليـة التـي         . خارجية المنشأ   

ند اإلفصاح عن تلـك  تضمن كفاءة سوق األوراق المالية بغض النظر عن حوافز إدارة الشركات ع   

المعلومات، هذا وسيتم بحث العالقة بين اإلفصاح االختياري ونظرية كفاءة السوق في قسم خـاص      

وباإلضـافة إلـى العـرض    . ضمن المواضيع التي سيتم تناولها الحقا في اإلطار النظري للدراسة      

قسيم اإلفصاح إلـى  أنه يمكن تإلى ) 2008مقلد،  (بعضهمالسابق حول مفاهيم اإلفصاح ، فقد أشار        

 يعني األول اإلفـصاح عـن       إذ،  )التثقيفي(اإلفصاح الوقائي و اإلفصاح اإلعالمي      : مستويين هما   

المعلومات التي من شأنها جعل القوائم المالية غير مضلله لمستخدميها، وهذا يعبـر عـن النظـرة        

دودة باستخدام المعلومات   التقليدية لإلفصاح تلك التي تركز على حماية المستثمر الذي له دراية مح           

بينمـا يعنـي اإلفـصاح    . المالية، ومن ثم فإن هذا المستوى من اإلفصاح يمثل اإلفصاح الكـافي        

اإلعالمي اإلفصاح عن كافة المعلومات المالئمة لمستخدمي القوائم المالية التـي مـن شـأنها أن                

مثل مستوى أكثر إيجابية من     ومن ثم فإن هذا النوع ي     . تساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة     

  . اإلفصاح ويحقق في طياته كال من مستوى اإلفصاح العادل والشامل

  : فقد قسم مفاهيم اإلفصاح إلى ثالثة أقسام مختلفة وهي كما يلي) Rikanovic, 2005(أما 

، وهو مبنـي علـى   ) Liquidity-Based Approach( مفهوم اإلفصاح القائم على السيولة – 1

ن تخفيض التباين في المعلومات بين مختلف أنواع أصحاب المصالح من خـالل رفـع               افتراض أ 
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يمكن تقدير سيولة الورقة المالية  من خالل حجم         ( مستوى اإلفصاح يزيد من سيولة الورقة المالية        

ويجعل المستثمرين بها على ثقة بأن أسهم هذه الشركات مسعرة          ) تداولها في سوق األوراق المالية      

  .   عادلةبطريقة

) Information Intermediation(  مفهوم اإلفصاح القائم على التوسع في نشر المعلومـات  - 2

، وهو مبني على افتراض أن نوعية المعلومات المالية وغير المالية التي تقوم الشركات بإنتاجهـا                

 بينهـا فـتكمن   لالستخدام من قبل أصحاب المصالح هي متشابهة لكل األوراق المالية ، أما الفروق   

 إن المستثمر عـادة يختـار األوراق        إذ. في إدراك هؤالء لهذه المعلومات وإمكانية وصولهم إليها       

المالية التي يعرف عنها جيدا لتكون ضمن محفظته ، أما األوراق المالية التي ال يسمع بها كثيـرا                  

 لن تكـون مـن ضـمن    أو تلك التي تكون غير واضحة ضمن البيئة االستثمارية فمن المتوقع أنها    

اختياراته، وسيتناول الباحث هذا الموضـوع عنـد مناقـشة أدوات االتـصال مـع المـستثمرين                

Investors Relation Instruments.   

، وهو مبني علـى  ) Estimation Based Approach(  مفهوم اإلفصاح القائم على التقدير- 3

 من ورقه مالية إلـى أخـرى ، وأن هـذا    افتراض أن كمية المعلومات المتاحة للمستثمرين تختلف    

االختالف ينتج فروقا في المخاطر التي يقدرها أصحاب المصالح لكل ورقة من األوراق الماليـة و     

  . يؤثر ذلك بشكل مباشر على العائد الذي يطلبه المستثمرون

عات أنه على الرغم من أن مفاهيم اإلفصاح تبنى على مجمو) Rikanovic, 2005(أخيرا فقد بين 

مختلفة من الفرضيات إال أنها جميعا تصف نفس الظاهرة و لكن من عدة زوايـا، ولهـذا فإنـه ال         

  . يراها منفصلة عن بعضها وإنما مكملة الواحدة لألخرى
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  بـشأن تنظـيم البورصـة الكويتيـة موضـوع      2010 لـسنة  7وقد تناول قانون رقـم    

وجـاءت الالئحـة    ) 107(إلـى   ) 100(في الفصل العاشر خصوصاً من المـواد          ..... اإلفصاح

 مـن   74التنفيذية للقانون لتنظيم اإلفصاح في أكثر من موقع مثل العرض اإللزامي المقرر بالمادة              

  . القانون وصناديق االستثمار 

) 2(تعود أسس التشريعات الكويتية في تنظيم سوق الكويت لألوراق المالية إلى قانون رقم              

بـشأن   2010 لـسنة    7رقـم   يالت حديثة ظهرت في القـانون        وما نجم عنه من تعد     1999لسنة  

اإلفصاح عن المصالح في أسهم شركات المساهمة، والذي كان له األثر البارز في ترسـيخ مبـدأ                 

 1999لسنة  ) 5(اإلفصاح والشفافية في هذه السوق، باإلضافة إلى إصدار لجنة السوق القرار رقم             

نظيم اإلفصاح عن المصالح في الـشركات المـساهمة         بشأن ت  2010 لسنة   7المعدل بالقانون رقم    

  ).2010صرخوه، (

 التعرف على مسؤولية مدقق الحـسابات عـن تنفيـذ           )2010(وقد تناولت دراسة العنزي     

برامج التدقيق في ظل اإلفصاح االلكتروني للقوائم المالية والبيانات المالية الملخـصة فـي دولـة                

 810مدقق حول متطلبات معيار التـدقيق الـدولي رقـم           الكويت وذلك من خالل بيان مسؤولية ال      

والمتعلق بتدقيق المعلومات المالية الملخصة وكذلك بيان مستوى اإلفصاح االلكترونـي للبيانـات             

والمعلومات المالية وغير المالية للبنوك الكويتية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود مـسؤولية علـى              

لقوائم المالية االلكترونية والبيانات المالية الملخـصة كمـا     مدقق الحسابات عند قبول عملية تدقيق ا      

توجد مسؤولية على مدقق الحسابات عند التخطيط والتنفيذ لعملية تدقيق القوائم المالية االلكترونيـة              

  .والبيانات المالية الملخصة

فـي  ) FASB(وبشأن اإلفصاح االختياري أوصت لجنة معايير المحاسبة المالية األميركية        

  :، بمراعاة ستة اعتبارات هي2001نة س
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، المهمـة  اإلفصاح االختياري عن بيانات تتعلق بالعمل، متمثلة فـي المعلومـات التـشغيلية               :أوالً

  .واإلفصاح عن مقاييس األداء المعتمدة من قبل إدارة الشركة

تغيـر فـي    تحليل اإلدارة للبيانات حول العمل، أي اإلفصاح عن تحليـل اإلدارة ألسـباب ال        :ثانياً

البيانات التشغيلية والبيانات التي تتعلق بقياس األداء، إضافة إلى اإلفصاح عـن اتجاهـات التغيـر        

  .إيجابا أو سلباً

اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية، أي اإلفصاح عن التوقعات المستقبلية حول الفـرص أو             : ثالثاً

شرات األداء، وإلى خطـط اإلدارة التـي        المخاطر الناجمة عن االتجاهات اإليجابية أو السلبية لمؤ       

  .تتعلق بعوامل نجاح المنظمة، والمقارنة بين مؤشرات األداء الحالية مع مؤشرات األداء السابقة

اإلفصاح عن معلومات حول اإلدارة والمديرين ومخصصاتهم المالية والمساهمين الرئيسين          : رابعاً 

  .والعالقات مع األطراف الخارجية

اح عن األهداف واالستراتيجيات العامة، إضافة إلى تأثير الـشركات ضـمن نفـس     اإلفص :خامساً

  .الصناعة على الشركة

اإلفصاح االختياري عن معلومات تتعلق باألصول غير الملموسة التي لم يـتم اإلفـصاح              : سادساً

  .عنها ضمن القوائم المالية

فكـر المحاسـبي، ويؤكـد      ويرتبط اإلفصاح المحاسبي بالظروف االقتصادية والقانونية وال      

وجوب توافق اإلفصاح المحاسبي مع متطلبات المعايير المحاسبية واحتياجـات          ) 2006المليجي،  (

الهيئات المختلفة المشرفة علي أسواق رأس المـال والمـستخدمة للقـوائم الماليـة كمـا يؤكـد                  

)Belkaoui, 2004 :(مولية ن اإلفصاح يجـب ان يتـصف بالـش   أ ىإجماع أدبيات المحاسبة عل

)Adequate disclosure ( والعدالة)Fair Disclosure ( والكفاية)Adequate Disclosure( ،

تشترط صفة الكفاية وضوح المعلومات واستبعاد المضلل منها، وتنطوي صفة العدالة علـي قيـد               
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 أخالقي يضمن المعاملة المتوازنة بين مستخدمي المعلومات المحاسبية، وتشترط الشمولية التعبيـر           

عن األحداث االقتصادية بدقة لضمان عدم إخفاء أية معلومة جوهرية قـد تـؤثر علـى مـصالح                  

في ضرورة اقتصار اإلفصاح الـشامل علـى   ) Hendriksen, 2005(وأوصى . المستثمر العادي

المعلومات الضرورية أو المالئمة وعدم عرض معلومات غيـر ضـرورية تـؤدي إلـي إخفـاء           

 صفة المالئمة لضمان الكفاية والعدالة والـشمولية، فهـو يـري    معلومات جوهرية والحرص على  

  .انخفاض التباين بين المفاهيم الثالثة السابقة إذا ما تم استخدامها في مكانها الصحيح

اإلفـصاح  "ضرورة وجـود صـفة   ) Verrecchia, 2001 ؛2002أبو المكارم، (كما أكد 

اإلفـصاح الترابطـي    : وة وفق األنواع التاليـة     الفعالية تستهدف تحقيق األهداف المرج     بعد" الفعال

Association-Based Disclosure   ويربط هذا النوع بين كمية ونوعية المعلومـات المفـصح ،

 غيـر المـرتبط بـشروط أو    Discretionary-Based Disclosureعنها، اإلفصاح االختياري 

ضمن هذا المفهوم اإلفصاح عن     ويت.  طواعية عن معلومات متوافرة لديهم     المديرونقوانين ويختاره   

المعلومات بالقوائم والتقارير المالية من جانب مديري الشركات والتي تكون متاحة لـديهم وغيـر               

 يهـتم  Efficiency-Based Disclosureملزمين باإلفصاح عنها قانونا، مفهوم اإلفصاح الكفـؤ 

 وظهرت العديد من المحـاوالت      بمحتوي القوائم المالية لضمان زيادة كفاءة سوق األوراق المالية،        

اإلفـصاح  : مكانية تقسيم اإلفصاح إلى مـستويين لى إإ) 2008مقلد، ( أشار إذفي تعريف اإلفصاح   

، يهدف المستوى األول جعل القوائم المالية غيـر مـضلله           )التثقيفي(الوقائي واإلفصاح اإلعالمي    

ستثمر محـدود الدرايـة لتـوفير مـا     لمستخدميها، ومعبراً بذلك عن النظرة التقليدية في حماية الم        

بينما يعني اإلفصاح اإلعالمي ضمان صـفتين العدالـة والـشمولية،      . يحتاجه من اإلفصاح الكافي   

مفاهيم اإلفصاح إلى ثالثة أقسام متمثله في مفهوم اإلفـصاح القـائم   ) Rikanovic, 2005(وقسم 

فيض نتائج التباين فـي  ، والذي يحرص علي تخ)Liquidity-Based Approach(على السيولة 
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المعلومات بين أصحاب المصالح وما ينجم عن ذلك من زيادة سيولة الورقـة الماليـة أو زيـادة                  

تداولها في سوق األوراق المالية، ومفهوم اإلفصاح القائم علـى التوسـع فـي نـشر المعلومـات        

)Information Intermediation(ير المالية التـي  ، والذي يهتم في نوعية المعلومات المالية وغ

تقوم الشركات بتداولها من قبل أصحاب المصالح، وإزالة الفرق بـين إدراك المـستخدمين لهـذه                

فزيادة السيولة تتحقق نتيجة زيادة المعرفة، أما األوراق المالية التي ال يـسمع بهـا أو               . المعلومات

 اختياراته نتيجة لـذلك     غير الواضحة ضمن البيئة االستثمارية فمن المتوقع أن ال تكون من ضمن           

 Estimation(يشكل اإلفصاح سيولة السوق وتزداد كفاءته، ومفهوم اإلفصاح القائم على التقـدير 

Based Approach(   المبني على افتراض كمية المعلومات المتاحة للمستثمرين ضـمن الورقـة ،

روقا في المخاطر ويـؤثر     المالية يؤكد هذا المفهوم أن االختالف في معلومات الورقة المالية ينتج ف           

أنـه علـى   ) Rikanovic, 2005(ذلك بشكل مباشر على العائد الذي يطلبه المستثمرون، وبـين  

الرغم من أن مفاهيم اإلفصاح تبنى على مجموعات مختلفة من الفرضيات إال أنها جميعـا تـصف    

  . بعضاًنفس الظاهرة لتكون مكمله لبعضها 

  : لزامي اإلفصاح االختياري واإلفصاح اإل-1

 إللقاء المزيد من الضوء علي الفرق بين اإلفصاح االختياري واإللزامي فقد بدا اإلفـصاح    

 من الفكر المحاسبي، وبقي المهيمن على طبيعـة  جزءاًاالختياري طواعية من قبل منشآت األعمال      

 ليـصبح اإلفـصاح     1949المعلومات المقدمة حتى حصل االنهيار في بورصة نيويورك في سنة           

ضعاً  لقوانين تتعلق باإلفصاح ومنهيا بذلك مرحلـة أن يكـون اإلفـصاح بمجملـه اختياريـاً                  خا

)Securities Act 1933 (و)Securities Exchange Act 1934(  وتم تشكيل هيئـة األوراق ،

كبداية مرحلة جديدة لإلفصاح اإللزامي أي اإلفصاح بموجب القوانين والتعليمـات           ) SEC(المالية  

أدى . الشركات وقوانين األوراق المالية والتشريعات والمعـايير المحاسـبية وغيرهـا          مثل قوانين   
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ظهور العولمة والتطورات االقتصادية في السنوات األخيرة في زيادة اإلفصاح اإللزامي وظهـور             

مطالبات في زيادة االهتمام به ليصبح كافيا إلشباع حاجات المستثمرين من المعلومات ولم يتوقـف         

د زيادة المطالبة في تنظيم اإلفصاح اإللزامي ولكن أدى ذلك إلى زيادة الطلب مـن قبـل                 األمر عن 

أصحاب المصالح على معلومات اإلفصاح االختياري، عن البيئة االجتماعية والمـوارد البـشرية             

)Tian & Chen, 2009 .(  

دارة أن التأثير اإليجابي لإلفصاح االختياري واإللزامي فـي إنجـاح االتـصال بـين اإل                

وأصحاب المصالح وتخفيض حدة التباين في طبيعة المعلومات بين المستثمرين أنفـسهم وتحـسين            

عملية استئثار فئات محددة من المتعاملين على المعلومات، أصبح حاجـة        نوعية المعلومات وضبط  

مرتبطة بالتطور االقتصادي للعصر الحديث، فزادت أهميـة اإلفـصاح فـي تخفـيض ظـاهرة                

 غير المتاحة للعامة، أو تقليل فرص إشاعة معلومـات  Inside Information الداخلية المعلومات

 عمقا جديداً ومتمماً لإلفصاح اإللزامي من أجل الوصول إلى إفصاح يتـصف          خاطئة، وفي إعطائه  

وجود دور ) Rikanovic, 2005(وقد بين ). Tian & Chen, 2009(بالكمال والتنوع والتناسق 

اح االختياري في إكمال وتحسين الحاكمية وحماية مصالح المـستثمرين، وتقـديم             يلعبه اإلفص  مهم

معلومات مستقبلية، والتحرر من القيود الموضوعة على اإلفصاح اإللزامي، نتيجة لـذلك أصـبح              

وجود اإلفصاح االختياري مناسباً في قضايا إدارية متعلقة في استثمار الشركة وتحـسين نوعيـة               

وقـد فـرق    ط البحث والتطوير وخدمة العمـالء،       طوير القوى البشرية وخط   المنتجات، وبرامج ت  

)Alam, 2007 (      بين اإلفصاح اإللزامي واإلفصاح االختيـاري مـن ناحيـة المفهـوم والحـافز

والمحتوى، يقصد بالمفهوم ذلك الجزء من المعلومات التي تحتكرها إدارة الشركة وال يوجد إلـزام               

د من المفهوم عند الحديث عن اإلفصاح اإللزامي بذلك الجزء مـن       بينما يقص . بشأن اإلفصاح عنها  
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المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب القانون، مثل قانون األوراق المالية، قانون الـشركات،             

  .والمعايير المحاسبية، وغيرها

  ومن حيث الحافز تجد أن اإلفصاح االختياري هو حافز ذاتي يهدف إلى تحقيـق منـافع               

ية، أما اإلفصاح اإللزامي فيهدف إلى تطبيق القوانين والتشريعات بهدف ضبط عملية نقـل              اقتصاد

فيوفر : أما من حيث المحتوى   مدرجة في البورصة وأصحاب المصالح،      المعلومات بين الشركات ال   

اإلفصاح االختياري معلومات عن  االستراتيجيات المستقبلية وخطط البحث والتطـوير والتنبـؤات      

أما اإلفصاح اإللزامي فيقدم المعلومـات الماليـة األساسـية          ية وتحليل المعلومات المالية،     بلالمستق

حسب المتطلبات القانونية ومعايير المحاسبة، وميز الباحث السابق بين نوعي اإلفصاح من ناحيـة              

مسؤولية مدقق الحسابات إذ يرى أن  اإلفصاح االختياري في أغلب األحيان يعفي مدقق الحسابات               

واآلليات . من أي مسؤولية خاصة في اإلفصاح ، أما اإلفصاح اإللزامي فهو ملزم لمدقق الحسابات             

المستخدمة لنقل المعلومات للمستثمرين في حالة اإلفصاح االختياري قـد تتـضمن آليـات النقـل               

استخدام  المؤتمرات الصحفية، واإلنترنت، والرسائل القصيرة، أما في حالة اإلفـصاح اإللزامـي              

فتقتصر آليات نقل المعلومات على التقرير المالي السنوي، والتقارير الدوريـة، واجتمـاع الهيئـة               

العامة، ويوجد فروقات في عدد العناصر التي يتم اإلفصاح عنها فعدد عناصر اإلفصاح االختياري              

سب غير محدد، بينما يتم تحديد عدد عناصر اإلفصاح اإللزامي محددة حسب معايير المحاسبة وح             

اإلفصاح االختياري في الوقت التـي تـراه   يتم  المتطلبات القانونية وغيرها، وفيما يخص التوقيت،       

إدارة الشركة مالئماً، أما توقيت اإللزامي فيتم ضمن مواعيد محددة حسب القـوانين والتـشريعات              

)Tian & chen, 2009 .(  
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  :  حوافز اإلفصاح االختياري واإللزامي2-2

فصاح في التقارير المالية على عدة عوامل  تتمثل في مالءمة المعلومـات             تتأثر درجة اإل  

وتحقق الثقة ومدى االستفادة منها، وتتباين معلومات اإلفصاح االختياري بشكل كبير من شركة إلى              

  ). 2005تركي، (أخرى

ن الفروق في مستويات اإلفصاح التـي تقـدمها         أ) 2007مرعي،  (و) 2006بالحاج،  (بين  

المدرجة في البورصات تأتي استجابة للمتطلبات القانونية والتشريعية، ورغبة الـشركات           الشركات  

، إضـافة إلـى رغبـة    )Tian & Chen, 2009(في اإلفصاح الموسع وزيادة حاجـة المجتمـع   

الشركات في اإلفصاح االختياري نتيجة لما يمثله  من عمق في توسيع المعلومـات التـي يقـدمها        

  . مان وجود صفة الكمال والتنوع والتناسقاإلفصاح اإللزامي لض

أن الحافز وتحسين سيولة األوراق المالية وزيادة السيولة فـي  ) Rikanovic, 2005(بين 

الناتجة عن إزالة الفرق في المعلومات وإقناع المستثمرين ) Market Liquidity(األسواق المالية 

أو عملية البيع  بسبب نجاح اإلفصاح الكامل        في عدم وجود معلومات أكثر في القيام بعملية الشراء          

 يقوم المستثمرون عادة باالستثمار في      إذفي زيادة الثقة والمعرفة في الفرص االستثمارية المتاحة،         

الشركات التي يعرفونها فقط، لهذا تواجه الشركات غير المعروفة جيـدا مـن قبـل المـستثمرين                 

  . فة تمويلها مرتفعةصعوبات في إيجاد التمويل المناسب وتصبح تكل

يؤدي تقدم مستوى اإلفصاح إلى تماثل المعلومات بين من هم داخل الشركات ومـن هـم                

، فيتم تداول األسهم حسب قيمتهـا الـسوقية العادلـة    )Lundholm & Myers, 2002(خارجها 

 ,Healey & Palepu؛Verrecchia, 2001(وتحصل الشركات على التمويل بالكلفـة المناسـبة   

2001.(   
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ويستخدم اإلفصاح االختياري في تحسين مصداقية التقارير المالية وإلـى التخفيـف مـن              

بأن مساهمة اإلفـصاح  ) Kollmann & Andreas, 2006(ووجد . مشكلة التقييم الخطأ للشركات

  . في تخفيض درجة عدم التأكد التي تواجه المستثمرين

  :  حوافز استخدام اإلفصاح االختياري2-3

أن اختيـار األدوات المالئمـة لالتـصال مـع     ) Kollmann & Andreas, 2006(بين 

 & Aerts(المستثمرين المتوقعين هو طوق النجاة للشركات التي ما زالت في مرحلة البداية، أمـا  

Cormier & Magnan, 2006 (   فقد توصلوا إلى أن تقليد ما تقوم به شركات مماثلة فـي نفـس

 له ما يبرره من الحوافز في حالة الشركات عالية التركيـز     الصناعة من مستوى اإلفصاح قد يكون     

عبد (في صناعة معينة ويضعف في الشركات التي يكثر تعرضها لوسائل اإلعالم المختلفة، ووجد              

أن سمات ونوعية الحاكمية المؤسسية تؤثر على القرارات المتعلقة باإلفـصاح، أي            ) 2008الملك،  

ة فعالة تميل إلى أن يكون لها مستوى مرتفع مـن اإلفـصاح             أن الشركات التي لها حاكميه مؤسسي     

ستة عوامل تتعلق باألسـواق الماليـة   ) Healey and Palepu, 2001(االختياري، هذا وقد ذكر 

تؤثر على قرارات المديرين الخاصة باإلفصاح ومن ضمنه اإلفصاح االختياري وهـذه العوامـل              

  :هي

ق رأس المال متمثلة في ما تقدمه من معلومات متعلقـة           فرضية الصفقات التي تتم في أسوا     :  أوال

في استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية ومن إصدار أسهم أو إصدار سندات أو االستحواذ على              

ويهدف اإلفصاح االختياري في هذه الحالة إلـى التخفـيض مـن مـشكلة تبـاين                . شركة أخرى 

يف نتيجة ما يسببه من تماثل في المعلومـات         المعلومات والحصول على تمويل خارجي بأقل التكال      

  .بين من هم داخل الشركة ومن هم خارجها
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 ووجود Corporate Control Contest Hypothesisفرضية السيطرة على قيادة الشركة : ثانيا

ويحفز ) Weisbach, 1988(عالقة بين األداء الضعيف لألسهم ومعدل دوران المديرين التنفيذيين 

  . حجب المعلومات السليمة قدر استطاعتهم علىالمديرون

، إذا مـا كانـت   Stock Compensation Hypothesisفرضـية تعويـضات األسـهم ٍ   : ثالثـا 

التعويضات التي يحصل عليها المديرون هي على شكل أسهم، فإنه قد وجد أن هـذا النـوع مـن                   

تياري في سبيل زيادة    التعويضات يمثل حافزا للمديرين على تقديم مستوى معين من اإلفصاح االخ          

  .سيولة السهم في البورصة وتحقيق بعض المتطلبات القانونية

 تكاليف الدعاوى القضائية خوفا من تعرضهم إلـى       إذ تعد فرضية تكاليف الدعاوي القضائية     : رابعا

المساءلة قانونية بسبب المعلومات غير المالئمة أو المعلومات في التوقيت غير الصحيح، أو رغبة              

 إن التنبؤات المستقبلية تجعل لـدى   إذرة في إظهار مهارتها خاصة في مجال التنبؤ المستقبلي،          اإلدا

  .المستثمرين صوره ايجابية حول قدرة اإلدارة على التنبؤ بتغيرات البيئة االقتصادية

فرضية تكاليف الملكية دور تكاليف الملكية الناتجة عن االمتنـاع عـن اإلفـصاح عـن                :  خامساً

  .إضافيةمعلومات 

 إن  إذفرضية تتعلق برغبة اإلدارة في إظهار مهارتها خاصة في مجال التنبؤ المـستقبلي،              : سادساً

جابية حول قدرة اإلدارة على التنبؤ بتغيـرات        إيالتنبؤات المستقبلية تجعل لدى المستثمرين صوره       

  .البيئة االقتصادية وينعكس ذلك عادة إلى قيمة سوقية أعلى للشركة

فقد وضع سبعة أسباب تشكل حافزاً لقيام الشركات باإلفصاح ألسباب ) 2010قا، الس( أما 

تتعلق باألسواق المالية، وهذه األسباب هي مباشرة أو غير مباشرة على مستوى اإلفصاح 

  :االختياري 
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، وهي مزيج من الرياضـيات  )Financial Engineering(انتشار ما يسمى الهندسة المالية  - 1

وذلك لتقييم مستويات   ، م الحاسوب التي تأخذ صورة صياغات رياضية معقدة أحيانا        واإلحصاء وعل 

المخاطرة والعائد ومن ثم الحكم على قرارات الشراء أو البيـع أو االحتفـاظ باألصـول الماليـة،       

 إذونتيجة التساع انتشار الهندسة المالية اختلفت استراتيجيات المتعاملين في السوق بشكل واضـح،      

متعاملون في البورصات يعملون وفق صيغ رياضية جامدة لتوقيتات البيع والـشراء مـن              أصبح ال 

 .دون إدراك طبيعة الفروض التي بنيت عليها مثل هذه النماذج

 إن الجانب األكبر من المتعاملين في سوق األوراق المالية هم مـن صـغار المـستثمرين،                 - 2 

يترتب على تغيرات أسـعار األوراق الماليـة مـن          وهؤالء هم أقل المتعاملين استعدادا لتحمل ما        

خسائر، ونظرا لضعف القدرات الفنية لهؤالء نتيجة خلفيتهم المتواضعة في مجال التحليل المـالي،              

فإنهم ال يهتمون بالعوامل األساسية في التحليل والتقييم وقياس التدفقات النقدية المستقبلية وغيرهـا              

م استخدامها في تحليل األسهم، فضال عن عدم قـدرتهم علـى            من مبادئ التمويل التي يجب أن يت      

الوصول إلى مصادر المعلومات الداخلية، ومن ثم فإنهم ال يدركون حجم المخاطر التي يمكـن أن                

ولذلك نجد أن أغلبية هـؤالء يميلـون     . تحيط بهم في ظل سوق مال تغيب فيها الشفافية واإلفصاح         

إذا كان المتعاملون في السوق يتبعـون  ف). Herd Behavior(تباع إستراتيجية سلوك القطيع اإلى 

إستراتيجية سلوك القطيع، فمن الممكن تضليل المتعاملين في السوق بسهولة، وذلك عندما ينحـرف      

المشكلة األساسية  . المتعاملون الرئيسيون في السوق أو الذين ينظر إليهم على أنهم مفتاح البورصة           

ستثمرين إلى خسائر حادة نتيجة ممارسات غير قانونيـة فإنهـا           هي أنه في حال تعرض صغار الم      

ستؤدي إلى عزوف هؤالء المستثمرين عن الدخول مرة أخرى إلى البورصة نظرا لحالـة انعـدام             

وبمعنى آخر فإن توفير الـشفافية وضـمان   . الثقة التي ستتكون لدى هؤالء حول السوق بشكل عام   

  .لين بالسوق، ويرفع من مستوى كفاءة السوق بمعناها الفنياإلفصاح يؤديان إلى تعزيز ثقة المتعام
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 هناك تغير هيكلي في طبيعة المتعاملين في سوق األوراق المالية واستراتيجياتهم فـي عـالم                - 3

اليوم بالشكل الذي يجعل بورصات األوراق المالية أقرب إلى صاالت للمضاربة أو القمـار منهـا                

م فإنها بحاجة اآلن أكثر من أي وقـت مـضى إلـى تـوافر               إلى كونها ساحات لالستثمار،ومن ث    

  .المعلومات بشفافية تضمن رفع درجة استقرار السوق

 يعمل اإلفصاح على حماية المستثمرين في السوق من الممارسات غير القانونية مثل تسريب              - 4 

ير طبيعيـة،  األسرار أو استخدام معلومات داخلية غير متاحة لجمهور المستثمرين لتحقيق أرباح غ           

أو غيرها من الممارسات التي ترفع درجة عدم استقرار السوق وتحول دون أدائه وظيفته األساسية               

كساحة لتعبئة مدخرات الجمهور وتوجيهها نحو االستخدامات االستثمارية الصحيحة، وليس نحـو            

  .المضاربة

من ثـم   ، وق إلى التقلب   إن تقديم معلومات مالئمة للمستثمرين تقلل من احتماالت تعرض الس          - 5 

  .تقل تكلفة تدخل الدولة في السوق من الناحية المالية

إن أفضل وسيلة لمنع تسرب المعلومات الداخلية ألطراف دون أخرى هو فـرض ضـرورة     - 6 

إتاحتها على نحو متساو لجموع المتعاملين في البورصة، بحيث تكون هذه المعلومـات متوازنـة                

  .ز، وبحيث يؤدي استخدامها إلى تحقيق أرباح عادلة للجميعومحايدة وخالية من أي تحي

 ضخامة اآلثار المالية التي تترتب على أي تغير ولو بسيط في مؤشـر البورصـة، وعظـم                 - 7 

علـى القطـاع الحقيقـي فـي        ) أي من القطاع المالي   (اآلثار التي يمكن أن تنعكس من البورصة        

م تشير إلى أن أية أزمة مالية غالبا ما تتحول إلى أزمة            االقتصاد، ذلك أن التجارب السابقة في العال      

اقتصادية وذلك من خالل انتقال آثار األزمة من البورصة إلى الجهاز اإلنتاجي في االقتصاد نظرا               

النتشار التوقعات التشاؤمية، األمر الذي يرفع من معـدالت البطالـة وازديـاد حـاالت البـؤس                 

   .االقتصادي
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وجود عوامل عديـدة تـؤثر علـى مـستوى اإلفـصاح      ) Myburgh, 2001(وأوضح 

االختياري الذي تقدمه الشركات ومنها موقف المجتمع وثقافته حول أهمية ودور اإلفصاح، إضـافة       

 Eisayed(إلى عوامل أخرى اقتصادية وسلوكية تتعلق بثقافة منظمة األعمال نفسها، أما دراسـة  

& Hoque, 2010 (قوي للمؤسسات االجتماعية والسياسية الدوليـة  فقد بينت وجود تأثير إيجابي و

والمؤسسات المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية على مستوى اإلفصاح االختياري للـشركات            

غير المالية المدرجة في البورصة المصرية، في المقابل لم يكن لشدة المنافـسة علـى المـستوى                 

 للشركات غير المالية المدرجة فـي البورصـة         الدولي أي تأثير على مستوى اإلفصاح االختياري      

  . المصرية

  :  مزايا اإلفصاح االختياري وفق حوكمة الشركات ونظرية الوكالة وكفاءة األسواق2-4

دور اإلفصاح في تحسين حوكمة الشركات متمثالً في نوعية العالقـة           ) 2005خليل،  (بين  

صالح األخرى يظهر دور اإلفصاح في      بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب الم       

نشيط سوق األوراق المالية، وتقويم أداء اإلدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقـة فيهـا،                

وتعظيم األرباح، والحصول على التمويل المناسب والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة يؤدي كل ذلك إلـى              

  . تعظيم دور الحوكمة في الشركات المساهمة

شكلة هذه العالقات عندما ال يعمل المديرون لمصلحة المالكين بل يعملون لتعظـيم       وتبرز م 

تباين المعلومات بـين    ومصلحتهم الذاتية وتنشأ هذه المشكلة من الفصل بين اإلدارة وملكية الشركة            

نظـرا الحتمـاالت   . إدارة الشركة ومن هم خارجها من المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح          

الموكلين والوكالء فإن أصحاب رأس المال في حاجة إلى متابعـة ومراقبـة مـدى              التعارض بين   

  . بالمتطلبات التي يقتضيها عقد الوكالة) الوكيل(التزام اإلدارة 
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أن تكاليف الوكالة تتـأثر بمتغيـرين، إحـداهما مـشكلة     ) Rikanovic, 2005(وقد بين 

ن المعلومـات بـين المتعـاملين فـي     والتي تتمثل في تباي) Information Problem(المعلومات 

بـائعين  (األوراق المالية، أي تباين حجم وطبيعة المعلومات بـين المـستثمرين فـي البورصـة                

، فكلما توسعت إدارة الشركة في مجال )Agency Problem(وثانيهما مشكلة الوكالة ). ومشترين

ذلك تقـوم بعمليـة الـضبط       اإلفصاح االختياري عن معلومات مالية ومعلومات غير مالية فإنها ب         

والتقليل من تكلفة الوكالة، وبالتالي إلى تخفيض قيمة العائد الذي يطلبه المستثمرون وانخفاض فـي            

  . تكلفة رأس المال

 إنه فـي ظـل      إذ في رفع كفاءة األسواق المالية،       مهماًيتبين أن لإلفصاح االختياري دوراً      

، وهـي القيمـة التـي    )Fair Value(ا العادلة السوق الكفؤ فإن األسهم تكون مسعرة حسب قيمته

التي يتولد عنهـا عائـد يكفـي لتعـويض     ) Intrinsic Value(تعكس تماما قيمة األسهم الحقيقية 

، وبعبـارة   )2008عبد الملـك،    (المستثمر عما ينطوي عليه االستثمار في تلك األسهم من مخاطر           

لية الناجمـة عـن االسـتثمار بهـذه األسـهم      أخرى تكون القيمة الحالية للتدفقات النقدية المـستقب     

والمخصومة بمعدل عائد على االستثمار يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليهـا    

وجـود منافـسة    : يتطلب حدوث ذلك  . هذا االستثمار تساوي تماما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه        

ات والمعلومات الصحيحة المالية وغير المالية      تامة بين مختلف المتعاملين في السوق، وتوافر البيان       

المتعلقة بالشركات المتداولة في البورصة، واإلفصاح عن هذه المعلومات بأقصى سـرعة وبأقـل              

  . )2010صالح، فريدة، (تكلفة إلى كافة المتعاملين في السوق وفي وقت واحد 

الـسوق يـزداد كلمـا      أن مستوى كفاءة    ) 2008؛ عبد الملك،    2010السقا،  (بين الباحثون   

قامت الشركات بالتوسع في تقديم معلومات مالية ومعلومات غير ماليـة مـن خـالل اإلفـصاح                 

االختياري، بحيث تقل الفجوة في المعلومات بين من هم داخل الشركة ومن هـم خارجهـا، ممـا                  
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 يخفض من األعباء والتكاليف التي يتحملها المستثمرون في سبيل حـصولهم علـى المعلومـات،              

وبالتالي ينخفض العائد الذي يطلبه هؤالء المستثمرون، أي تنخفض تكلفـة رأس المـال بالنـسبة                

  . للشركة

أن اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في القائم       ) 2012مطر والسويطي، (كما بين كل من     

  :المالية يرتكز على

  :تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية -1

مة للمعلومات المحاسبية كالمالك الحـاليون، والموظفـون، والـدائنون،          تتعدد الفئات المستخد  

ن األغراض التـي   أوتتمثل أهمية تحديد الجهة التي تستخدم المعلومات المحاسبية في حقيقة مفادها            

ن تحديـد هـذه الجهـة      أستستخدم فيها هذه المعلومات من جهات مختلفة تكون أيضا مختلفة، كما            

خواص الواجب توافرها في تلك المعلومات من وجهة نظرها، سواء مـن    سوف يساعد في تحديد ال    

  .حيث المحتوى أو من حيث شكل وصورة العرض

كما ال بد من إعداد التقارير المالية في ظل فرضية وجود مستويات مختلفة من الكفاءة في                

  .تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لديها

  :ستخدم فيها المعلومات المحاسبيةتحديد األغراض التي ست -2

ينبغي ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بخاصية مالءمتهـا، وال بـد مـن      

  .تحديد الغرض الذي ستستخدم فيه، وبيان مدى مالءمتها لمستخدم بديل

  :تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها -3

ه من بيانات مالية محتواه في القوائم الماليـة التقليديـة األساسـية،             وتتمثل فيما يتم تضمين     

الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة األرباح المحتجزة، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة           : وهي
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التغيرات في حقوق الملكية، باإلضافة إلى المعلومات التي تعرض في المالحظـات واإليـضاحات        

  .فقة بالقوائم المالية، والتي تعد جزءا من هذه القوائموالمالحق المر

  :تحديد أساليب وأدوات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية -4

 :يمكن استخدام األساليب واألدوات التالية لإلفصاح عن المعلومات المحاسبية

  .التوضيح بين قوسين  .أ 

  .المالحظات .ب 

 .بنود مقابلة أو متصلة  .ج 

 .الجداول المرفقة  .د 

 :اح عن البيانات الماليةتوقيت اإلفص -5

يجب ان يتوفر التوقيت المالئم في إعداد وعرض وتقديم البيانات المالية لمستخدمي تلك   

  .المعلومات

  :أهمية اإلفصاح االختياري

حول أهمية اإلفصاح االختياري في عملية اتخاذ القرارات االستثمارية، بين العديـد مـن              

تقدم المزيـد مـن اإلفـصاح االختيـاري، وقـد عـرض       الباحثين لماذا يتعين على الشركات أن   

)Myburgh, 2001 (   أثر اإلفصاح االختياري في التخفيض من تكلفة رأس المال، وعلـى سـعر

السهم السوقي، وتحسين قدرة الشركة في الحصول على التمويل من خـالل أسـواق رأس المـال            

  . الدراساتوسيقوم الباحث فيما يلي بذكر بعض من هذه. وبالكلفة المناسبة

ان أهمية اإلفصاح تتمثل في توفير المعلومات المالئمة        ) 2012مطر والسويطي،   (كما بين   

للفئات التي تستخدم البيانات المحاسبية في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالمنشأة مصدرة البيانات،             

ات الرئيـسية   وتقديم بعض المؤشرات المالية التي تمكن هذه الفئات من التنبـؤ بـبعض المتغيـر              
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للمنشأة، مثل قوتها اإليرادية أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة أو طويلة األجل على سـبيل                

  .المثال

أن قوى السوق وليس التشريعات هي في الغالب الدافع وراء قيـام            ) Foster,1986(وبين  

توقيـت  الشركات باإلفصاح، وأضاف أن قوى السوق هي من تحـدد أو تـؤثر علـى محتـوى و     

أن المـستثمرين  ) Myburgh, 2001(و) Kothari, 2001(اإلفصاح في القوائم المالية، كما بين 

 يستخدم هؤالء عادة معلومـات سـابقة   إذعلى ما يتوافر لديهم من معلومات،     " يقيمون الشركة بناء  

قتـصادية  ومعلومات حالية إضافة إلى معلومات حول الصناعة التي تنتمي إليها الشركة والحالة اال            

 leuz & Verrecchia 2007(العامة وذلك للحصول على القيمـة العادلـة للـشركة، وحـسب     

Lambert & ( فإنه من المفترض أن تكون هناك عالقة بين النظرية االقتصادية والفكر المحاسبي

مثـل  (الحديث، ذلك أن التوسع في اإلفصاح يؤدي إلى انخفاض في تكـاليف تبـاين المعلومـات                 

 أحد العناصر المكونة لتكلفة رأس      تعدوهذه  )  التي يدفعها المستثمرون والمحللون الماليون       التكاليف

المال في الشركات، إذن يمكن القول إن زيادة مستوى اإلفصاح يؤدي إلى انخفاض محتمـل فـي                 

درجة تباين المعلومات التي لدى مديري الشركات من جهة والمساهمين والمـستثمرين الحـاليين              

من جهة أخرى، أمـا     ) البائعين والمشترين المحتملين ألسهم الشركة    (عين في أسهم الشركة     والمتوق

)Greenstein, Sami,1994 (    فقد قدما إثباتا عمليا لألثر اإليجابي لإلفـصاح المحاسـبي علـى

والتي يمكن قياسها من خالل المدى بين سـعر العـرض   ) Transaction cost(تكاليف الصفقات 

في دراسـتها التـي تناولـت    ) Botosan, 1997(كما وجدت .  األوراق الماليةوسعر الطلب على

الشركات التي ال تحظى باهتمام المحللين الماليين أن هناك عالقة بين االنخفاض فـي تكلفـة رأس       

  . المال وعملية التوسع في اإلفصاح
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 مـن خـالل   إمكانية النظر إلى اآلثار االقتصادية لتعليمات اإلفـصاح   ) 2003السيد،  (بين  

التكاليف والمنافع المرتبطة بمعـايير المحاسـبة       (منظورين هما منظور التكاليف ومنظور المنافع       

، فمن حيث منظور التكاليف فقد قام بتقسيمها إلـى نـوعين همـا التكـاليف                )وتعليمات اإلفصاح 

نات الناتجة عـن  المباشرة والتكاليف غير المباشرة، تشتمل التكاليف المباشرة على تكلفة تجميع البيا    

تطبيق المعايير الدولية، وتدقيق وفحص الحسابات، ونشر وتوصيل المعلومات إلى المـستخدمين،             

. والحصول على بيانات، وإجراء تعديالت على النظم المحاسبية القائمة لتتواءم مع المعايير الجديدة            

المعلومـات الجديـدة،    بينما يتحمل أصحاب المصالح التكاليف المباشرة من تحليل وتفسير وفهـم            

  . وتدريب األشخاص على التعامل مع معايير المحاسبة الجديدة

وتشمل التكاليف غير المباشرة تكلفة تطبيق المعايير والمرتبطة بمخـاطر فقـدان الميـزة              

التنافسية، وعدم كفاية البيانات المنشورة وتكلفة القرارات التي اتخذت بناء علـى معلومـات غيـر     

مات معقدة حيث يتحمل أصحاب المصالح تكلفة خاصة بفصل المعلومات المالئمـة            كافية، أو معلو  

  . عن المعلومات األخرى أو دفع مبالغ للمحللين الماليين ألجل تفسير هذه المعلومات

أنها تـؤدي إلـى   ) 2003السيد، ( أما من حيث منظور المنافع االقتصادية لتعليمات اإلفصاح، بين   

ارد المتاحة، وتجنب التكاليف السياسية نتيجة لما تقوم به الدولـة مـن        تحسين كفاءة تخصيص المو   

  . إجراءات، وتخفيض تكلفة رأس المال، وتحسين نوعية القرارات التي يتخذها أصحاب المصالح

 أن المنافع المتوقعة من تطبيـق اسـتراتيجية افـصاح           )Rikanovic,2005(وقد أضاف   

رين بشكل أفضل وتعزز آليات الضبط والرقابـة علـى           تعريف المشروع للمستثم   ناجحة تتمثل في  

بيئة المعلومات وتخفـيض مخـاطر تبـاين        عمل المديرين ليتركز في مصلحة المالكين، وتحسين        

المعلومات التي يواجهها المستثمرون في أسواق مالية بها مستثمرون آخرون لديهم معلومات أكثـر    

  . منهم
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  :  قياس مستوى اإلفصاح المناسب2-5

 عملية مراجعة األدب المتعلق باإلفصاح على عدد من الدراسات التي تتناول قياس مـستوى               تشمل

فإن قيـاس  ) Al-Akra & Ali, 2010(وحسب . اإلفصاح من خالل مؤشرات اإلفصاح المناسب

مستوى اإلفصاح من خالل مؤشرات اإلفصاح المناسب يظل مقبوال مادامت مؤشـرات اإلفـصاح          

تناولـت العديـد مـن الدراسـات        . مة ويتم بناؤها على أسس موضوعية     المناسب المستخدمة مالئ  

تناولت العديد من الدراسات موضـوع بنـاء        .    موضوع بناء مؤشرات لقياس مستوى اإلفصاح     

أن هنـاك عـدة أنـواع لمؤشـرات     )  Alam, 2007(مؤشرات لقياس مستوى اإلفصاح وقد بين 

  :اإلفصاح، هي كما يلي

  . Overall Disclosure Indexمل  مؤشرات لإلفصاح الشا– 1

  . Statutory Disclosure Index مؤشرات لإلفصاح القانوني - 2

  .Mandatory Disclosure Index مؤشرات لإلفصاح اإلجباري - 3

  . Voluntary Disclosure Index مؤشرات لإلفصاح اإلختياري - 4

خلة في بناء هـذه المؤشـرات،         كما تناولت هذه الدراسات عملية اختيار العناصر الدا   

  .إضافة إلى قضية إعطاء أوزان متساوية أو أوزان مختلفة للعناصر المكونة لهذه المؤشرات

اخـتالف  : أن أهم المشكالت المتعلقة ببناء المؤشرات هي كمـا يلـي  ) Alam, 2007(وبين 

مد ذلك علـى    األهمية النسبية لعناصر اإلفصاح التي ترد في المؤشرات من شخص إلى آخر ويعت            

مدى مالءمتها للقرارات التي سيتم اتخاذها إضافة الى عوامل أخرى تتعلق بالمهنة، الغرض مـن               

وراء استخدام المعلومات، مستوى الدقة المطلوبة والمستوى العلمي والثقافي لمعد مؤشر اإلفصاح،            

 أخـرى ال تـرد      مهمةوتضمين البنود الواردة في التقارير المالية ضمن المؤشرات وتجاهل أمور           

عادة ضمن التقارير المالية مثل المستوى العلمي والمهني للمحاسبين، أمـا مـساوئ أو سـلبيات                
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مؤشرات اإلفصاح التي نقوم ببنائها ذاتيا فتنحصر في االجتهاد الشخصي وما يرافـق ذلـك مـن                 

 اختالف مؤشرات اإلفصاح فيما بينها من حيث أسلوب احتساب النقاط علـى عناصـر اإلفـصاح               

 ,Alam(أخيـرا وجـد   .  االختياري وصوال إلى معرفة مستوى اإلفصاح االختياري لكل شركة

من خالل مراجعته للدراسات التي أجراها باحثون قاموا ببناء مؤشرات لإلفصاح أن عـدد           ) 2007

 10عناصر اإلفصاح الداخلة في تكوين المؤشرات المستخدمة لقياس مستوى اإلفصاح يتراوح بين             

، وهذا دليل على أن عملية بناء مؤشر لإلفصاح تحتوي على الكثير مـن  )Karim, 1995 (413و

  . األحكام الشخصية، وأن الوصول إلى مستوى كاف من اإلفصاح يختلف من باحث إلى آخر

  :الدراسات السابقة:  ثانيا

اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي لها صـلة بموضـوع               

  .دراسة أو أحد متغيراتها، وسيتم عرض الدراسات العربية أوالً ومن ثم األجنبيةال

  : الدراسات العربية

المعالجة المحاسبية لتكلفة الموارد البـشرية فـي المـشروع    : "بعنوان) 1982مطر،  ( دراسة   -

  ".االقتصادي

بـشرية فـي     تناول موضوع المعالجة الحسابية لتكلفة المـوارد ال        إلىوقد هدفت الدراسة      

المشروع االقتصادي، ودراسة مشكلة القياس المتعلقة بالموارد البشرية في المشروع االقتـصادي،            

  : النتائج التاليةإلىوقد توصلت الدراسة 

 دور المحاسبة كنظام للمعلومات تحديات جديدة على المحاسبية مواجهتهـا           أهميةيفرض تزايد    . 1

لتقاريرهم، ومن هـذه التحـديات مـسالة قيـاس        اإلعالمي ما رغبوا في تحسين المحتوى       إذا

  . البشرية منها بشكل خاصواألصول غير المادية بشكل عام، األصول
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ن يعيدوا تقييم بعـض المبـادئ       أ أواللكي يتمكن المحاسبون من مواجهة هذه التحديات عليهم          . 2

عوا لتطـوير   ن يـس  أ مثل هذه التقارير، كما علـيهم ثانيـا          إعدادوالمفاهيم التقليدية التي تحكم     

  . المدخالت المناسبة لهذه التقاريرإلعدادمؤشرات ومقاييس جديدة 

 البشرية توفر المزيد من الموضوعية للبيانات المحتواة في التقـارير           األصولان رسملة تكلفة     . 3

  . من جهة قياس المركز الماليأم، األعمالالمالية الخارجية سواء من جهة قياس نتيجة 

القياس واإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية وأثره فـي         : " بعنوان )2002حماد،  ( دراسة   -

  " دراسة تطبيقية على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق: القوائم المالية

هدفت هذه الدراسة إلى بيان كيفية قياس رأس المال البشري وتحديد أثـره فـي القـوائم                 

 الموارد البشرية أصوالً تظهـر فـي   عدى ضرورة المالية، وبيان كيفية اإلفصاح عنه، وخلصت إل   

  . القوائم المالية

أهمية تعليمات اإلفصاح الـصادرة عـن هيئـة         : "بعنوان) 2005أبو نصار وذنيبات،    ( دراسة   -

  . األوراق المالية ومدى كفايتها في تلبية احتياجات مستخدمي البيانات المالية

مات اإلفصاح الصادرة عن هيئـة األوراق       هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى أهمية تعلي       

 والخاصة بالبيانات الدورية للشركات المساهمة العامة في األردن، وذلـك مـن     1998المالية للعام   

    كما هـدفت الدراسـة إلـى       . ي البيانات المالية والمستثمرين   وجهة نظر المدققين الخارجيين ومعد

التعليمات ومساهمتها في تحسين عملية اتخاذ      معرفة وجهة نظر عينة الدراسة حول مدى كفاية هذه          

  . القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية

وتبين من نتائج الدراسة إجماع كل من المدققين ومعدي البيانات والمستثمرين على أهميـة         

  . البنود التي تضمنتها تعليمات اإلفصاح في خدمة مستخدمي القوائم المالية
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محاسبة الموارد البشرية وأثرها على اتخاذ القرارات فـي         : بعنوان) 2005النوافلة،  ( دراسة   -

  . البنوك التجارية األردنية

ثر محاسبة الموارد البشرية على اتخاذ القـرارات فـي          أهدفت الدراسة إلى التعرف على      

  .البنوك التجارية األردنية

لتجاريـة األردنيـة   ن اإلفصاح عن الموارد البشرية في البنوك اأوقد خلصت الدراسة إلى    

يسهم في تزويد متخذي القرارات بأدوات تحليل مالي جديدة ومفيدة في ترشيد القرارات واستحداث              

  . نسب مالية جديدة لم تكن متاحة في طرق اإلفصاح التقليدي، وتحسين بعض النسب المالية

ئـة األوراق   أثر تطبيق تعليمات اإلفصاح الصادرة عـن هي       : "، بعنوان )2006زنداح،  ( دراسة   -

  ".المالية على منفعة المعلومات المحاسبية للمستثمرين

 عـن هيئـة     1998استهدفت الدراسة اختبار أثر تطبيق تعليمات اإلفصاح الصادرة سـنة           

كما هدفت الدراسـة الـى      . األوراق المالية األردنية على منفعة المعلومات المحاسبية للمستثمرين       

معلومات المحاسبية بالقيمة الـسوقية والمخـاطرة النظاميـة         قياس أثر حجم الشركة على عالقة ال      

  . للشركة في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية للمستثمرين

تم استخدام بيانات الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان لعينـة             

يمات اإلفـصاح   شركة عن فترة ثماني سنوات، منها أربع سنوات قبل تطبيق تعل          ) 39(تكونت من   

  ). 2002-1999(وأربع بعد التطبيق ) 1994-1997(

بينت الدراسة حدوث تحسن في عالقة المعلومات المحاسـبية بالقيمـة الـسوقية للـسهم               

والمخاطرة النظامية للشركة نتيجة تطبيق تعليمات اإلفصاح، كما كشفت الدراسة أيـضا أن حجـم               

 المحاسبية بالقيمـة الـسوقية للـسهم والمخـاطرة          الشركة أدى إلى زيادة تحسن عالقة المعلومات      

  . النظامية للشركة بعد تطبيق تعليمات اإلفصاح
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كانت أهم توصيات الباحث هي توسيع قاعدة المشاركة في وضع التعليمـات الجديـدة أو               

تعديل التعليمات الحالية أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتحسين مستوى اإلفصاح وذلك حتى تلقى القبول              

  .  مما يؤدي إلى تحسين منفعة المعلومات المحاسبية للمستثمرين واألطراف األخرىالعام

أثر اإلفصاح المحاسبي في القوائم الماليـة للـشركات         : " ، بعنوان )2006الزبيدي،  (  دراسة    -

  " الصناعية المساهمة العامة األردنية على قرار المستثمرين في بورصة عمان 

 العالقة بين اإلفصاح في التقارير المالية السنوية وبين اعتماد          استهدفت هذه الدراسة اختبار   

المستثمر في سوق عمان المالي على المعلومات التي توفرها التقارير المالية السنوية ونجاح هـذا               

القرار االستثماري وكذلك العالقة بين أهمية البند ودرجة اإلفصاح عنه في التقارير المالية السنوية              

  . اعية األردنية وقرار االستثمارللشركات الصن

شـركة مـساهمة    ) 177(شركة أخذت عشوائيا من مجتمع يتكون من        ) 50(أجريت الدراسة على    

  . عامة تشكل قطاعات البنوك، الخدمات، الصناعة والتأمين

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين اإلفصاح في التقارير المالية وقرار االستثمار من              

ين في سوق عمان المالي، وعدم وجود عالقة ارتباط بين اعتماد المستثمر في سـوق           قبل المستثمر 

عمان المالي على التقارير المالية ونجاح هذا القرار االستثماري، وأن هناك عالقة بـين األهميـة                

  . النسبية لبنود القوائم المالية ودرجة اإلفصاح عنها التخاذ القرار االستثماري المناسب

وصيات الباحث االهتمام باإليضاحات المتعلقة بالقوائم المالية وغيـر المتعلقـة           كانت أهم ت  

بتلك القوائم من خالل الجهات المختصة، كذلك الحرص على أن تكون هذه القوائم معدة في أوقات                

مناسبة تساعد المستثمرين على استخدامها التخاذ القرار المناسب واالهتمام بوجود أقسام مختلفـة             

ات الصناعية األردنية تعمل على وضع نماذج تحليلية سهلة االستخدام للجميع الستخراج            في الشرك 

  . النتائج الصحيحة من خالل تحليل البيانات بشكل موضوعي ومنطقي
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 دراسـة   –العوامل المؤثرة على اإلفـصاح االختيـاري        : " ، بعنوان )2006بالحاج،  (  دراسة    -

  "ة العامة األردنية تطبيقية على الشركات الصناعية المساهم

استهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التحسن في مستوى اإلفصاح االختياري فـي   

الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية، فحص تأثير مجموعة من خصائص الشركات وهي            

وى حجم الشركة ونسبة األصول الثابتة إلى إجمالي األصول وحجم مكتب تدقيق الحسابات ومـست             

النشاط الدولي ونسبة المديونية وهيكل الملكية على مستوى اإلفصاح االختياري عـن المعلومـات              

المالية وغير المالية في التقارير السنوية للشركات، كذلك فحص تأثير بعض العوامل مثل المنافسة              

  . تياريوتكاليف المقاضاة والسمعة والتمويل الخارجي وجودة التدقيق على مستوى اإلفصاح االخ

تكونت عينة الدراسة من ثمان وعشرين شركة مساهمة عامة صناعية أردنية مدرجة فـي              

  . 2004 إلى 2000السوق األول في بورصة عمان خالل الفترة من 

      ن ذو داللة إحـصائية فـي مـستوى اإلفـصاح           كانت أهم نتائج الدراسة، أنه يوجد تحس

 الشركات الصناعية، يوجـد تحـسن ذو داللـة          االختياري في التقارير السنوية المصدرة من قبل      

إحصائية لكل من حجم الشركة ومستوى النشاط الدولي وملكية المـستثمر األجنبـي ألسـهم فـي          

الشركة على مستوى اإلفصاح االختياري، ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لبعض العوامـل مثـل       

دة التدقيق علـى مـستوى اإلفـصاح       المنافسة وتكاليف المقاضاة والسمعة والتمويل الخارجي وجو      

  . االختياري

دور وأهمية القياس المحاسـبي للمـوارد البـشرية فـي           "، بعنوان   )2007الجعيدي،  ( دراسة -

  "الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

 القياس المحاسبي للموارد البشرية وعملية اتخـاذ        وأهمية بيان دور    إلىوقد هدفت الدراسة    

 .ناسبة في الجامعة الماإلداريةالقرارات 
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ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان عدم توفر طـرق إفـصاح مناسـبة عـن              

البيانات المالية يؤدي إلى عدم االستفادة من تلك البيانات في تخطـيط المـوارد البـشرية واتخـاذ      

  . القرارات اإلدارية المناسبة

عن جودة إفصاح التقارير المالية السنوية      دراسة ميدانية   : " ، بعنوان )2007الرزين،  ( دراسة   -

 "للشركات المساهمة العامة السعودية 

استهدفت هذه الدراسة فحص جودة اإلفصاح في التقـارير الماليـة الـسنوية للـشركات               

  . المساهمة العامة السعودية

  على جودة إفصاح التقارير المالية السنوية من       دليالًاستخدمت هذه الدراسة كمية اإلفصاح      

وتم اختبار كل من اإلفصاح اإللزامي واإلفصاح االختياري، كما تم تقسيم           . قبل الشركات السعودية  

اإلفصاح اإللزامي إلى عينات فرعية وهي الشركات التي توسعت باإلفصاح اإللزامي والـشركات             

ـ       . التي ال توجد لها عالقة بمتطلبات اإلفصاح       صاح لمعرفة المتغيرات المتوقع أن تفسر درجة اإلف

حجم الشركة، إنجاز الشركة، وضـع ديـون الـشركة، ملكيـة            : فقد تم استخدام المتغيرات التالية    

الحكومة في الشركة، نوع شركة تدقيق الحسابات، إدراج الشركة في السوق المالي ونوع القطـاع               

  . الذي تنتمي إليه الشركة

  : كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

دراسة من تحديد بعض االختالفات المنظمة في مستوى اإلفصاح السنوي للـشركات            تمكنت ال  . 1

  . السعودية في عينة الدراسة

  . لم تتأثر نتائج تحليل االنحدار سواء أكانت عناصر اإلفصاح مرجحة أو غير مرجحة . 2

إن درجة االلتزام بمتطلبات اإلفصاح ذات داللة إحصائية منخفضة كلما ارتفعت نـسبة ملكيـة     . 3

  . لحكومة في الشركات، كما توصلت إلى نفس النتيجة فيما يتعلق باإلفصاح االختياريا
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أن الشركات التي تم تدقيق حساباتها من قبل شركات تدقيق محلية مـستقلة تلتـزم بمتطلبـات              . 4

اإلفصاح أفضل من الشركات التي تم تدقيق حساباتها من قبل شركات تدقيق محليـة مرتبطـة            

  . الدوليةببعض شركات التدقيق 

نسبة الرفع المالي ذات ارتباط إيجابي بمستوى اإلفصاح اإللزامي، بينما مجموع حقوق الملكية              . 5

  .ارتبطت إيجابا باإلفصاح االختياري

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من متغير اإلدراج في السوق ومتغير العائد علـى                  . 6

   ؟مي أم االختياريحقوق الملكية ودرجة اإلفصاح سواء أكان اإللزا

اإلفصاح االختياري لدى الشركات األردنية المدرجة فـي        : " ، بعنوان )2009الحسن،  ( دراسة   -

  ".بورصة عمان

استهدفت هذه الدراسة قياس مستوى اإلفصاح االختياري في تقارير الـشركات األردنيـة             

يـاري فـي هـذه      المدرجة في بورصة عمان وبيان العوامل المؤثرة على درجة اإلفـصاح االخت           

الشركات وهي حجم الشركة ونوع القطاع والرفع المالي وحجم شركة التـدقيق وهيكـل حقـوق                

الملكية، كما وتفحص الدراسة وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح             

  . االختياري ما بين السوقين األول والثاني

272ن مجتمع الدراسة من جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عـددها      تكو 

 شـركة   67تم أخذ عينة طبقية عشوائية مكونـة مـن          إذ  شركة ما عدا البنوك وشركات التأمين،       

  . مدرجة في السوقين األول والثاني

 إذ، أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود إفصاح اختياري في الـشركات األردنيـة المدرجـة     

، كما أظهرت الدراسة وجود عالقة إيجابية ذات داللـة          %64. 36بلغت نسبة اإلفصاح االختياري     

، ونـوع   )021. 0(إحصائية ما بين مستوى اإلفصاح االختياري وحجم الشركة عند مستوى داللة            
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 ، باإلضافة إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بـين        )057. 0(القطاع عند مستوى داللة     

مستوى اإلفصاح االختياري وبين حجم التدقيق والرفع المالي وهيكل الملكية، كما بينـت الدراسـة         

  . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى اإلفصاح في السوق األول والثاني

خرجت هذه الدراسة بتوصية وهي دعوة الجهات المختصة إلى االهتمام باإلفـصاح عـن              

االختيارية، خاصة تلك المتعلقة بالمعلومات المستقبلية، والمعلومات المتعلقـة       المزيد من المعلومات    

باإلحصائيات والنسب المالية، لتصل إلى مستخدمي القوائم المالية واضحة ومحددة لتساعدهم علـى     

  . اتخاذ القرار المناسب

الماليـة  قياس مستوى اإلفصاح االختياري فـي التقـارير         : " ، بعنوان )2009مارق،  ( دراسة   -

  "المنشورة للشركات المساهمة السعودية 

استهدفت هذه الدراسة قياس كمية ونوعية اإلفصاح االختيـاري فـي التقـارير الـسنوية               

  . للشركات المساهمة السعودية

وقـد  .  شركة مساهمة عامة سـعودية     52 م لـ    2005تمت دراسة التقارير السنوية لعام      

اين حجم ونوعية اإلفصاح االختياري بين شركات العينـة،         توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من تب      

إال أن ظاهرة اهتمام الشركات باإلفصاح االختياري بدت واضحة، من حيث حجم هذا اإلفصاح في               

القوائم المالية ورغبة هذه الشركات تزويد األطراف المهتمة بالقوائم الماليـة بمعلومـات إداريـة               

ى المعلومات التي يتطلبها معيار العرض واإلفصاح الـسعودي،         ومالية إضافية واختيارية زيادة عل    

وقد كانت المعلومات التاريخية عن الشركة وأهداف الشركة العامة أو أهدافها المالية أو التـسويقية               

 لجنة المراجعة وعدد أعضائها من البنود األكثـر إفـصاحا علـى مـستوى            مهماتباإلضافة إلى   

  . الشركات
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اإلفصاح التطوعي في التقارير المالية للـشركات المدرجـة        : ، بعنوان )2010بحلس،  ( دراسة   -

  .دراسة ميدانية: بسوق األوراق المالية السعودية

هدفت هذه الدراسة إلى قياس نسبة اإلفصاح التطـوعي فـي التقـارير الماليـة الـسنوية       

) 137(نة مـن  ولقياس نسبة اإلفصاح التطوعي استخدمت قائمة مكو  . للشركات المساهمة السعودية  

بنداً، وعند اختبار تأثير جميع البنود مع بعضها على نسبة اإلفصاح تبينت وجود عالقة ذات داللـة   

 من حجم الشركة ومـديونيتها، أمـا بـاقي    ين نسبة اإلفصاح التطوعي وبين كل     إحصائية موجبة ب  

، وقـد انتهـت     المتغيرات فال تؤثر على نسبة اإلفصاح التطوعي في الشركات المساهمة السعودية          

الدراسة بمجموعة من التوصيات من شأنها المساهمة في زيادة نسبة اإلفصاح التطوعي في البيئـة           

  . السعودية

تطبيق نظم محاسبة المـوارد البـشرية فـي الـشركات           : ، بعنوان )2010المطيري،  ( دراسة   -

  .المبررات والمبادئ والمعوقات: المساهمة العامة بدولة الكويت

دراسة الى الكشف عن مدى تطبيق نظم محاسبة الموارد البشرية في الشركات          وقد هدفت ال  

  .المساهمة العامة في دولة الكويت، ومبررات ومبادئ ومعوقات التطبيق

قام الباحث بتصميم استبانة تم التأكد من دالالت صدقها وثباتها، وتكونت عينة الدراسة من              

  .ا خارجيا مدقق60 وسيطا ماليا، و23 مديرا ماليا، و60

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها

ن تأييد عينة الدراسة لمبررات تطبيق نظام المحاسبة على الموارد البشرية في الـشركات    أ . 1

  .المساهمة العامة بدولة الكويت هي بشكل عام متوسطة

  .ل عام مرتفعن تأييد عينة الدراسة للمبادئ والقواعد التي تحكم تطبيق النظام هو بشكأ . 2
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ن المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا النظام في الشركات المساهمة في دولة الكويـت               أ . 3

  .هي بشكل عام مرتفعة

العالقة بين مستوى اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المـال         : "بعنوان) 2011عمير،  ( دراسة   -

  ".دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان

ت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين مستوى اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المال،             هدف

وقياس مستوى اإلفصاح االختياري للشركات الصناعية المدرجة في بورصـة عمـان، وفحـص              

العالقة بين مستوى اإلفصاح االختياري وتكلفة التمويل بالملكية، وفحص العالقـة بـين مـستوى               

  . لفة التمويل باإلقتراضاإلفصاح االختياري وتك

ولتحقيق هذه األهداف عمل دراسة ميدانية تم تطبيقها على الشركات الـصناعية المدرجـة     

في سوق عمان المالي باستخدام استبانة على شكل مؤشر لإلفصاح االختيـاري ونمـاذج خاصـة                

قـد بلـغ   بحساب تكلفة رأس المال، علما بأن عدد الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان              

 بعد استثناء الشركات الموقوفة أو تحت التصفية، استجابت للدراسـة           2009شركة في العام    ) 69(

 شركة وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، تقدم الشركات الصناعية المدرجـة فـي سـوق      39

من مجموع اإلفصاح وعـدم      % 28عمان المالي مستوى من اإلفصاح االختياري بلغ في المعدل          

ر الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي قدرا كافيا من االهتمام بتنويع اسـتخدام             إظها

أدوات االتصال مع المستثمرين، ووجود عالقة عكسية بين مستوى اإلفصاح االختيـاري وتكلفـة              

التمويل بالملكية، وإلى وجود عالقة عكسية بين مستوى اإلفـصاح االختيـاري وتكلفـة التمويـل            

  . اضباالقتر
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  : الدراسات األجنبية

  : بعنوان(Fey, 2000) دراسة -

 The Effect of Human Resource Management Practices on MNC 

Subsidiary Performance in Russia" 
 ".  في روسياMNCتأثير ممارسة إدارة المورد البشري على أداء  "

رة المـوارد البـشرية وتحـسين      هدفت الدراسة إلى تحديد دور االستثمار في تطـوير إدا         

وبينت نتـائج الدراسـة     .  شركة تابعة ومملوكة لشركات أجنبية في روسيا       115 األداء في    ىمستو

 . وجود عالقة إيجابية بين تطوير الموظفين من جهة وتطوير أداء الشركة

  :بعنوان) Hossain , et al , 2004( دراسة -

 " The Nature of Voluntary Disclosures of Human Resources in The 

Annual Reports of Bangladeshi Companies” 
  طبيعة اإلفصاحات االختيارية للموارد البشرية بالتقارير السنوية للشركات البنغالديشية

صممت هذه الدراسة لتعريف طبيعة اإلفصاح االختياري عن الموارد البشرية مـن قبـل              

ة إلى أن الـشركات البنغالدشـية تنـشط فـي اإلفـصاح            وتوصلت الدراس . الشركات البنغالدشية 

  . التطوعي عن الموارد البشرية بالرغم من كون هذا اإلفصاح ليس إجباريا من أي سلطة رقابية

واستطلع الباحث آراء مستخدمي البيانات المالية الصادرة عـن هـذه الـشركات وأكـدوا           

 بندا اعتبرها   14اختار الباحث   .  المالية بدورهم أهمية هذا النوع من اإلفصاح في تحسين قراراتهم        

  : موضوع اإلفصاح التطوعي تمثلت في النواحي التالية

  اإلفصاح عن قبول الموارد البشرية ذات مصدر مهم للشركة -1

 اإلفصاح عن عالقة اإلدارة بالموظفين -2

 اإلفصاح عن عدد الموظفين  -3
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 اإلفصاح عن تطوير الموظف وتدريبه  -4

 بلية لتطوير الموارد البشرية اإلفصاح غن الخطط المستق -5

 اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين -6

 اإلفصاح عن التزام اإلدارة واالهتمام بالتطوير الفعال للمورد البشري -7

 اإلفصاح عن السياسات المرتبطة بتطوير الموارد البشرية  -8

  العالقات الصناعية\اإلفصاح عن بيئة العمل الصناعية  -9

 المقدمة للموظفيناإلفصاح عن التسهيالت المختلفة  -10

 اإلفصاح عن االتحادات العمالية  -11

 اإلفصاح عن سياسة التوظيف -12

 اإلفصاح عن مكافأة األداء الجيد  -13

 اإلفصاح عن مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار -14

  : ، بعنوان)Lambert & Leuz & Verrecchia, 2007( دراسة -

"Accounting Information, Disclosure, and the Cost of Capital" 

هل المعلومات المحاسبية تظهر بوضـوح      : استهدفت الدراسة إيجاد إجابة عن سؤالين هما      

 في تكلفة رأس المال؟ ثم كيف يتم ذلك؟

لإلجابة عن هذين التساؤلين قام الباحثون أوال بإعادة صياغة نمـوذج تـسعير األصـول               

ليـصبح  ) RETURNS(والذي يعتمد في صيغته األصلية علـى العوائـد          ) CAPM(الرأسمالية  

للتدفقات النقديـة   ) COVARIANCE(النموذج الجديد معتمدا على القيم المتوقعة ومعامل التغاير         

  .المستقبلية
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  : وقد كانت أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة ما يلي

ـ    إلىلقد تم التوصل إلى أن نسبة القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية             - 1 ا بـين    التغـاير م

 لتكلفـة رأس  مهمـاً  محددا   ت النقدية في السوق تعد    التدفقات النقدية للشركة مع مجموع التدفقا     

  . المال

بعد أن تمت إضافة متغير إلى نموذج تسعير األصول الرأسمالية يمثل المعلومـات المحاسـبية      - 2

)NOISY INFORMATION(   فقد توصلت الدراسة إلى أن أثر المعلومـات المحاسـبية ،

تكلفة رأس المال يكون بطريقتين، الطريقة األولى مباشرة وهي ان المعلومات المحاسبية            على  

ذات النوعية الممتازة ال تؤثر على التدفقات النقدية بجد ذاتها بل تؤثر على تقيـيم المـشاركين        

 في السوق لتوزيع التدفقات النقدية المستقبلية، أما الطريقة الثانية غير المباشرة فهـي تتنـاول              

المعلومات المحاسبية ذات النوعية الممتازة وتأثيرها على القرارات الحقيقية للشركة وأثر ذلـك   

  . على القيمة المتوقعة ومعامل التغير للتدفقات النقدية للشركة

  : ، بعنوان)Alam, 2007(دراسة  - 

"Financial Disclosure in Developing Countries with Special Reference to 

Bangladesh" 
استهدفت هذه الدراسة اإلسهام في عملية تطوير اإلفصاح المالي مع التركيز على اإلفصاح             

 المالي في الدول النامية في جنوب آسيا، وقد تم أخذ دولة بنغالدش كحالة مرجعية في هذه الدراسة 

 مفردة أخـذت بالتـساوي مـن ثالثـة          120تم إجراء هذه الدراسة على عينة مكونة من         

 مفردة مـن قطـاع الـشركات متعـددة          40مفردة من قطاع المؤسسات الحكومية،      40عات،  قطا

 علـى   ∗UNCTADتم تطبيق مؤشـر     .  مفردة من قطاع الشركات المساهمة العامة      40الجنسية،  

  . الشركات البنغالديشية

                                                
∗ The United Nations Conference on Trade and Development.  
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ن المستوى العام لإلفصاح في بنغالدش منخفض حـسب المؤشـر           أتوصلت الدراسة إلى    

  : ، وقد كانت أهم أسباب هذا االنخفاض هو كما يليالمذكور سابقا

 ضعف التدريب والتطوير للمحاسبين والمدققين، استخدام محاسبيبن ومدققين من نوعيـة           

رديئة، القيود على عمل المحاسبين والمدققين، قلة المعايير األخالقية التي تحكم المدققين وضـعف              

  . الفهم ألهمية اإلفصاح

  :  بعنوان،)Li, 2008( دراسة -

"Does Mandatory Adoption of International Accounting Standards 

Reduce the Cost of Equity Capital?" 
 وأثـره   2005استهدفت الدراسة اختبار تطبيق معايير المحاسبة الدولية في أوروبا سـنة            

للفترة مـا بـين      شركة أوروبية    1084على تخفيض تكلفة رأس المال المستثمر تكونت العينة من          

 . 2005 و1995

  : كان أهم ما توصلت له هذه الدراسة ما يلي

 إن معايير المحاسبة الدولية تتطلب إفصاحا أكبر من اإلفصاح الـذي كانـت تطلبـه معـايير                  –1

  . المحاسبة المحلية

 إن التطبيق اإلجباري لمعايير المحاسبة الدولية أدى إلى تخفيض تكلفة رأس المـال المـستثمر             –2

  :  نقطة أساسية وذلك من خالل آليتين48بـ 

 إن التوسع في اإلفصاح يقلل من مشكلة االختيار الخطـأ لـألوراق الماليـة مـن قبـل                   – أ

المستثمرين، كما يؤدي إلى زيادة في سيولة األوراق المالية، وبالتالي تخفيض تكلفة رأس             

يادة الطلب على هذه  وزTransaction costsالمال من خالل تخفيض تكاليف المعامالت 

  . األوراق المالية
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 إن التوسع في اإلفصاح يصاحبه قيمة مستقبلية متوقعة منخفقة للمخاطر النظامية للشركة             – ب

  . ، مما ينتج عنه انخفاض في تكلفة رأس المال)بيتا(

  .  إن االنخفاض في تكلفة رأس المال كان أكبر في الدول ذات التشريعات القوية– 3

  : ، بعنوان)Wang & Sewon & Claiborne, 2008( دراسة -

"Determinants and Consequences of Voluntary Disclosure in an 

Emerging Market: Evidence from China" 

استهدفت الدراسة فحص محددات اإلفصاح االختياري في التقـارير الـسنوية للـشركات             

ة المحلية والبورصات األجنبية، إضـافة إلـى        الصينية المدرجة والتي تطرح أسهمها في البورص      

 . فحص العالقة بين تكلفة التمويل باالقتراض ومستوى اإلفصاح االختياري لهذه الشركات

 110تضمنت الدراسة تقارير جميع الشركات المدرجة في سوق هونـغ كونـغ وعـددها               

وقد تـم قيـاس مـستوى    شركات، وقد تم استثناء شركة واحدة بسبب عدم توافر تقارير مالية لها،    

 عنصرا مقسما إلى ثالثة أجزاء، معلومـات اسـتراتيجية          79اإلفصاح باستخدام مؤشر مكون من      

  . ومعلومات مالية ومعلومات غير مالية

يجـابي مـع نـسبة الملكيـة        إبينت الدراسة أن مستوى اإلفصاح االختياري يرتبط بشكل         

ق الملكية وسمعة مدقق الحسابات، كذلك فـإن        الحكومية ونسبة الملكية الخارجية والعائد على حقو      

الدراسة لم تتوصل إلى أدلة تربط انخفاض تكلفة التمويل بـاالقتراض مـع التوسـع باإلفـصاح                 

  . االختياري
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  : ، بعنوان)Leuz & Catherine, 2009( دراسة -

"Voluntary Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from Firms’ 

Responses to the Enron Shock" 
استهدفت الدراسة اختبار العالقة ما بين اإلفصاح االختياري وتكلفة رأس المال من خـالل            

استثمار حدث خارجي هو انهيار شركة انرون والذي أثر على تكلفة رأس المال لكـل الـشركات                 

 شـركة   2172أجربت الدراسـة علـى      . األمريكية ثم تحليل استجابة هذه الشركات لهذه الصدمة       

توصـلت  . 2001 الـى    1999أمريكية تنتهي سنتها المالية في نهاية شهر كانون أول لألعوام من            

 : الدراسة إلى

حصول انخفاض في تكلفة رأس المال للشركات األمريكية المتضمنة في عينة الدراسـة بعـد                -1

  . صدمة انهيار شركة إنرون

ة للزيادة في حجم إفصاح الـشركات       أن االنخفاض الذي حصل في تكلفة رأس المال كان نتيج          -2

  في الفترات المالية الالحقة لصدمة انهيار شركة إنرون، والذي تمت مالحظته 

الزيادة في حجم اإلفصاح تمت مالحظتها من خالل زيادة عدد صفحات بعض النماذج الخاصة               -3

  ). K – 8(ونموذج ) K – 10(بإفصاح الشركات األميركية وهي نموذج 

مستوى اإلفصاح تكون أوضح عند الشركات ذات الحاجات التمويلية المرتفعـة،      أن الزيادة في     -4

  ). growth(وتلك التي لها فرص عالية للنمو 

 : ، بعنوان)Bamber et al, 2009( دراسة - 

"What's My Style? The Influence of Top Managers and Their Personal 

Backgrounds on Voluntary Corporate Financial Disclosure" 
استهدفت الدراسة تقديم تفسير إضافي الختالف مـستويات اإلفـصاح االختيـاري عبـر              

استندت الدراسة إلى أدبيـات اإلدارة اإلسـتراتيجية التـي          . الشركات وهل للمديرين دور في ذلك     
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وأجريـت الدراسـة    . تتناول موضوع الفروق الشخصية للمديرين وأثرها على مخرجات الشركات        

 أو المديرين   CEO من المديرين التنفيذيين     303 بلغ حجم العينة     إذالواليات المتحدة األميركية    في  

 ألن هؤالء هم في العـادة  General counsel أو من عملوا بوظيفة مستشار عام CFOالماليين 

بعد ضبط تأثير محددات اقتصادية تتعلق بمـستوى        . من يؤثرون على مستوى اإلفصاح االختياري     

صاح والشركة والتوقيت توصلت الدراسة إلى أن المديرين في اإلدارة العليا لهم تأثير واضـح               اإلف

على مستوى اإلفصاح االختياري للشركات، وأن هذا التأثير يـرتبط مـع خـصائص شخـصية                

للمديرين وهي؛ خلفيتهم العملية وعالقتها بمجاالت التمويل أو المحاسبة أو القانون، تاريخ الـوالدة              

 تبـين أن   إذ،  MBAن قبل الحرب العالمية الثانية، المديرون الذين يحملون شـهادات الــ             ن كا إ

 . هؤالء يظهرون أسلوبا متحفظا في اإلفصاح

  : ، بعنوان)Hassan et al, 2009( دراسة -

"The Value Relevance of Disclosure: Evidence from the Emerging 

Capital Market of Egypt" 

ه الدراسة فحص العالقة بين اإلفصاح اإللزامي واإلفصاح االختيـاري الـذي         استهدفت هذ 

وذلك فـي سـوق يطبـق معـايير     . تقدمه الشركات من جهة وقيمة هذه الشركات من جهة أخرى  

، ولكن بدون تشدد في عقاب من ال يمتثل لتطبيـق تعليمـات اإلفـصاح،            )IAS(المحاسبة الدولية   

ما عدا  (ة، مدرجة في البورصة المصرية ومن كل القطاعات         شرك) 80(تكونت عينة الدراسة من     

 . 2002 – 1995وذلك للفترة ما بين ) الشركات المالية

  : تتلخص أهم نتائج الدراسة فيما يلي

العالقة بين مستوى اإلفصاح اإللزامي الذي تقدمه الشركات وقيمة هذه الشركات هـي عالقـة     -1

  . عكسية ولها دالله إحصائية قوية
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ة بين مستوى اإلفصاح االختياري الذي تقدمه الشركات وقيمة هذه الشركات هي عالقـة            العالق -2

  . طردية ذات دالله إحصائية ضعيفة

 : بعنوان، )Hossain & Hammami, 2009(دراسة  - 

"Voluntary Disclosure in the Annual Reports of an Emerging Country: 

the case of Qatar" 
اسة اختبار محددات اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية للـشركات          استهدفت هذه الدر  

المدرجة في بورصة قطر، كذلك فقد تمت دراسة العالقة بـين مـستوى اإلفـصاح االختيـاري                 

وخصائص محددة للشركات مثل عمر الشركة وحجم الشركة ودرجة التعقيد في عملياتها إضـافة              

 شركة مدرجة في بورصة قطـر       25لتقارير السنوية لـ    تمت دراسة ا  . إلى مستوى ربحية الشركة   

واسـتخدمت  . من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة قطر      % 86وتشكل هذه الشركات حوالي     

 . ، كما تم استخدام تحليل االنحدار المتعدداالختياري بندا لإلفصاح 44الدراسة مؤشرا مكونا من 

ركة وحجمها ودرجـة تعقيـد عملياتهـا    كان أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن عمر الش        

وحجم موجوداتها هي كلها متغيرات هامة تفسر االختالف في مستوى اإلفصاح االختيـاري بـين               

 لتفسير االختالف فـي مـستوى اإلفـصاح         مهماً متغيرا   دأما ربحية الشركة فإنها ال تع     . الشركات

  . االختياري

  : ، بعنوان)Broberg et al, 2009( دراسة - 

"What Explains Variation in Voluntary Disclosure? A study of the 

Annual Reports of Corporations Listed on the Stockholm Stock 

Exchange" 
تفسير التباين في مستوى ومحتـوى اإلفـصاح االختيـاري للـشركات            استهدفت الدراسة   

 . المدرجة في بورصة ستوكهولم
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 تقريرا سنويا لشركات مدرجة فـي بورصـة         431ونة من   ت الدراسة على عينة مك    يأجر

  . 2005 و2002ستوكهولم في الفترة ما بين 

  : كان أهم ما توصلت له هذه الدراسة ما يلي

ن حجم الشركة ونسبة الديون لها عالقة طردية موجبة مع محتوى المعلومات في اإلفـصاح               أ -1

  . االختياري

ة في رأسمال الشركة أثر ذلك سلبا على مـستوى          أنه كلما ارتفعت ملكية أعضاء مجلس اإلدار       -2

  . اإلفصاح االختياري

وجدت الدراسة أن هناك عالقة طردية موجبة بين إدراج الشركات في البورصات عالميـة أو                -3

  . الملكية األجنبية من جهة ومحتوى اإلفصاح االختياري للشركات ضمن عينة الدراسة

 ومؤثرة  مهمةيعية التي تعمل فيها الشركات هي عوامل        أخيرا فإن طبيعة البيئة القانونية والتشر      -4

 . على محتوى اإلفصاح االختياري لهذه الشركات

  : ، بعنوان)Al-Akra & Ali, 2010( دراسة -

"The Value Relevance of Corporate Voluntary Disclosure in the Middle-

East-The case of Jordan" 

مستويات اإلفصاح االختياري للشركات األردنية التـي       استهدفت هذه الدراسة فحص تأثير      

 . جرى خصخصتها على قيمة هذه الشركات

 شركة مساهمة عامة أردنية متخصخصة، وقد امتـدت فتـرة         27 تم تطبيق الدراسة على     

  . 2004 إلى العام 1996الدراسة من العام 

  : كانت أهم نتائج الدراسة ما يلي

تياري للشركات المخصخصة أدى إلى تحسين قيمـة هـذه          إن تعزيز مستويات اإلفصاح االخ     -1

  . الشركات
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أكدت نتائج الدراسة أن سياسة الخصخصة مصحوبة مع بعض اإلصالحات االقتـصادية قـد               -2

  . أدت إلى تعزيز مستويات اإلفصاح االختياري لدى الشركات التي تم خصخصتها

هي أكثر المتغيـرات    ) leverage(والرفع  ) profitability(توصلت الدراسة إلى أن الربحية       -3

  . تأثيرا على قيمة الشركة العاملة في البيئة األردنية) control variables(الضابطة 

والسيولة ) sales growth(نمو المبيعات : توصلت الدراسة إلى أن المتغيرات الضابطة التالية -4

)liquidity ( والحجم)size (ليس لها تأثير على القيمة السوقية للشركة.   

  : ، بعنوان)Eisayed & Hoque, 2010( دراسة -

"Perceived International Environmental Factors and Corporate 

Voluntary Disclosure Practices: An Empirical Study" 
. استهدفت هذه الدراسة فحص تأثير عوامل بيئية دولية على مستوى اإلفصاح االختيـاري            

 : تم تناولهاوقد كانت العوامل التي 

  . شدة المنافسة العالمية -1

المؤسسات الدولية ذات الطابع االجتماعي السياسي مثل منظمـة التجـارة الدوليـة ومنظمـة               -2

  . التعاون والتطوير االقتصادي

  . معايير المحاسبة الدولية -3

  . المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي -4

ركات غير المالية المدرجة في البورصة المـصرية، وقـد كـان    أجريت الدراسة على الش 

  : كانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان.  شركة مصرية غير مالية100حجم العينة 

يجابي وقوي للمؤسسات االجتماعية السياسية الدوليـة علـى مـستوى اإلفـصاح     إهناك تأثير   -1

  . ورصة المصريةاالختياري للشركات غير المالية المدرجة في الب
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يجابي وقوي لمعايير المحاسبة الدولية على مستوى اإلفصاح االختياري للشركات          إهناك تأثير    -2

  . غير المالية المدرجة في البورصة المصرية

يجابي وقوي للمؤسسات المالية الدولية على مستوى اإلفصاح االختياري للشركات          إهناك تأثير    -3

  . لمصريةغير المالية المدرجة في البورصة ا

 لشدة المنافسة الدولية على مستوى اإلفصاح االختياري للشركات         هماًملم تظهر الدراسة تأثيرا      -4

  . غير المالية المدرجة في البورصة المصرية

  : :  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة77--22

اح الحظ الباحث أن هناك نقصاً واضحاً في مجال األبحاث، والدراسات المتعلقة في اإلفص            

االختياري عن الموارد البشرية على المستوى المحلي في دولة الكويت، األمر الذي دعا الباحـث               

إلجراء مثل هذه الدراسة لما لها من أهمية بالغة في التعرف على كافة جوانب هـذا الموضـوع،                  

  . ولسد جزء من النقص الحاصل في الدراسات التي تناولت هذا المجال

 في كونها تتناول موضوع مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقـة          كما تتميز هذه الدراسة   

في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويـت         ) رأس المال البشري  (بالموارد البشرية   

ن هذه البنـود    إذ إ  باإلفصاح االختياري،    هماًم أساسا   عدها من البنود سبق     ةآخذه باالعتبار مجموع  

، مما يجعـل  Hossain ,et al , 2004)(ق التطرق لها في الدراسات السابقة بنود حديثة لم يسبدتع

من هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في ميدان اإلفصاح عن الموارد البـشرية ويـشكل إضـافة          

  .جديدة للمكتبة العربية
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 الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

   المقدمة3-1

ـ     دراسة تللوصول إلى أهداف هذه الدراسة، تم      شركة صناعية  ) 20( وتحليل قوائم مالية ل

التـي يـتم    )  شـركة  28( كويتية، كعينه عشوائية من بين المجموع الكلي للشركات          ةمساهمه عام 

  .تداول أسهمها في سوق الكويت لألوراق المالية

وتجد هذه الشركات لزاما عليها تزويد مستثمريها بكل ما يحتاجونه من معلومات بافتراض             

  .ون يتخذون قراراتهم االستثمارية بناء علي ما يتم اإلفصاح عنه ضمن القوائم الماليةأنهم عقالني

 كأحدث ما صدر عنها لغايـة      2010استخدمت الدراسة القوائم المالية لعينة الشركات لسنة        

 14 قيام كل منها في اإلفصاح التطوعي عـن          ىهذا التاريخ وسيتم فحص هذه التقارير لتقصي مد       

، علما بأن هذه البنود قد تم اعتبارها محور اإلفـصاح التطـوعي             )1-3(في الجدول   بنداً مذكورة   

  .Hossain, et al , 2004)(ضمن الدراسات السابقة 

  )3-1(جدول 
  بنود اإلفصاح التطوعي

 البنود الرقم
 اإلفصاح عن قبول الموارد البشرية كمصدر مهم للشركة 1
 إفصاح عن عالقة اإلدارة بالموظفين 2
 فصاح عن عدد الموظفينإ 3
 االفصاح عن معايير تقييم اداء الموظفين 4
 اإلفصاح عن معدل دوران الموظفين 5
 اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين 6
 اإلفصاح عن المزايا العينية الممنوحة للموظفين 7

 اإلفصاح عن مكافاة نهاية الخدمة 8
 ناعيةالعالقات الص/ اإلفصاح عن بيئة العمل الصناعية  9
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 اإلفصاح عن التسهيالت المختلفة المقدمة للموظفين 10
 اإلفصاح عن اتحادات العمال 11
 اإلفصاح عن سياسة التوظيف 12
 اإلفصاح عن مكافآت األداء الجيد 13
 اإلفصاح عن مشاركة الموظفين في اتخاذ القرار 14

ات الصناعية المـساهمة    سيقوم الباحث بفحص كل من التقارير المالية الصادرة عن الشرك         

سيـشمل فحـص    . العامة الكويتية، لتحديد طبيعة اإلفصاح التطوعي عن كل بند من هذه البنـود            

ـ  .التقارير المالية تحديدا لعدد الكلمات تم تخصيصها لكل بند من البنود األربعة عشر              سـبيل   ىفعل

ـ      ـ  ةشركة صناعية مساهم  ) 20(المثال سيتم فحص القوائم المالية ل يتيـة وتحديـد عـدد     كوة عام

اعتبـار  "الكلمات أو الجمل الواردة ضمن قوائمها المالية في إفصاحها عـن البنـد األول ومفـاده           

بحيث تعكس زيادة عدد الجمل وعدد الكلمات المخصـصة       ". الموارد البشرية مصدرا مهما للشركة    

مح هذا األسـلوب    س. لكل من البنود تعبيرا عن اهتمام الشركات باإلفصاح التطوعي عن هذا البند           

التحليلي والوصفي من معرفة أين يزداد اإلفصاح وأين يتالشى في البنود األربعة عـشر وسـمح                

أيضا في معرفة طبيعة اهتمام هذه الشركات وأين موقع هذا االهتمـام، وسـيتمكن الباحـث مـن                 

جميع البنود  المقارنة في طبيعة اإلفصاح التطوعي بين الشركات عالية الربحية ومنخفضة الربحية ل           

  .األربعة عشر

  مصادر جمع البيانات 3-2

  :اعتمد الباحث في توفير معلومات الدراسة على مصدرين هما

مصادر أولية متمثلة في القوائم المالية للشركات الصادرة ضمن تقاريرها السنوية والمتـوفرة              -

لماليـة، وذلـك    في موقعها اإللكتروني أو باالستعانة بـالموقع اإللكترونـي لهيئـة األوراق ا            

كون تقارير الشركات المالية الخاصة بها متوفرة في البورصـة حاليـا ويمكـن             ) 2010(لسنة
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 سيتم مراجعة التقارير المالية باالعتمـاد علـى معـايير     إذاستخدامها لتحقيق أهداف الدراسة،     

  .اإلفصاح التطوعي للوصول إلى اختبار فرضيات الدراسة

وريات والرسائل العلمية والمواقع اإللكترونية التـي عالجـت        مصادر ثانوية تشتمل الكتب والد     -

  .موضوع الدراسة أو الدراسات ذات الصلة

السبب في اختيار شركات مساهمة عامة يكمن فـي توجههـا االسـتثماري والتزاماتهـا               

 .القانونية، وحرصها الخاص والمفترض باالهتمام في إدارة مواردها البشرية

  :نة مجتمع الدراسة والعي3-3

 شركة صناعية المساهمة العامة في دولـة الكويـت، وتـم            28تكون مجتمع الدراسة من     

  . شركة من أفراد المجتمع20اختيار عينة قصدية بعدد 
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  : متغيرات الدراسة3-4

  "محتوى وطبيعة اإلفصاح التطوعي"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "محتوى وطبيعة اإلفصاح التطوعي"

)1-3(شكل    

اإلفصاح 
 التطوعي

)1( 
اح اإلفص

عن قبول 
الموارد 

البشریة ذات 
مصدر مھم 
  للشركة

)2( 
اإلفصاح عن 
عالقة اإلدارة 
 )3(  بالموظفین

اإلفصاح عن 
  عدد الموظفین

)4( 
اإلفصاح عن 

معاییر تقییم اداء 
  الموظفین

)5( 
اإلفصاح عن معدل 
  دوران الموظفین

)6( 
اإلفصاح عن مؤھالت 

  الموظفین
)7( 

اإلفصاح عن 
المزایا العینیة 

الممنوحة 
  للموظفین

)8( 
اإلفصاح عن 

اة نھایة مكاف
  الخدمة

)9( 
اإلفصاح عن بیئة 
العمل الصناعة 

العالقات /
  الصناعیة

)10( 
اإلفصاح عن التسھیالت 
  المختلفة المقدمة للموظفین

)11( 
  اإلفصاح عن االتحادات العمالیة

)12( 
  اإلفصاح عن سیاسة التوظیف

)13( 
اإلفصاح عن مكافاة 

  األداء الجید

)14( 
اإلفصاح عن 

مشاركة 
الموظفین في 
  اتخاذ القرار
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  ائية المعالجة اإلحص3-5

   -: التاليةاإلحصائية األساليب الدراسة تم استخدام أسئلة عن اإلجابةلغايات 

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 بمعيـار  حاإلفـصا لعينة واحدة، وذلك لمقارنة المتوسطات الحـسابية لبنـود       ) ت(اختبار   -

 . األولى، الختبار الفرضية )5(خارجي 

 تبعـا لعنـصر مـستوى       اإلفـصاح قلتين للمقارنة في متوسطات     لعينتين مست ) ت(اختبار   -

 . ، واالختبار الفرضية الثانية)مرتفع ، منخفض(الربحية

  .  بين الشركات مرتفعة ومنخفضى الربحيةاإلفصاحاستخدمت الرتب للمقارنة في رتب  -

   الدراسة إجراءات3-6

  : فيما يلي عرض لإلجراءات المتبعة في الدراسة

 الالزمة للقيام بالدراسة الميدانيةأخذ الموافقات  -

 تحديد مجتمع الدراسة و عينتها -

 االطالع على أدبيات الدراسة -

 جمع البيانات الخاصة بالدراسة  -

 عرض النتائج و مناقشاتها و كتابة التوصيات -
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  الفصل الرابع

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

اختبار فرضيات الدراسة حـسب     يستعرض الباحث في هذا الفصل تحليل بيانات الدراسة و        

  : وكما يأتياتسلسله

  :  عرض بيانات الدراسة4-1

  )2-4(الجدول 
  عناصر اإلفصاح االختياري

 المجموع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم الشركة
الشركة الكویتیة لصناعة األنابیب 

 والخدمات النفطیة
0  0  6  0  0  0  0  82  0  0  0  0  0  0  88 

 34  0  0  0  0  0  0  34  0  0  0  0  0  0  0 شاریع الصناعیةشركة الكوت للم

 56  0  0  0  0  0  0  56  0  0  0  0  0  0  0 شركة الخلیج لصناعة الزجاج

 55  0  0  0  0  0  0  47  0  0  0  0  8  0  0 الشركة الكویتیة لصناعة مواد التغلیف

 25  0  0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0 الشركة الكویتیة لصناعة مواد البناء

 27  0  0  0  0  0  0  27  0  0  0  0  0  0  0 ت الوطنیةشركة الصناعا

شركة صناعات التبرید والتخزین 
 وشركتھا التابعة

0  0  0  0  0  0  0  73  0  0  0  0  0  0  73 

شركة الخلیج للكابالت والصناعات 
 الكھربائیة

0  0  0  0  0  0  8  38  0  0  0  0  0  0  46 

شركة الصناعات الھندسیة الثقیلة 
 وبناء السفن

0  0  0  0  0  0  0  77  0  0  0  0  0  0  77 

 49  0  0  0  0  0  0  41  0  0  0  0  8  0  0 شركة المقاوالت والخدمات البحریة

 35  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0  0 شركة اسمنت بورتالند كویت

 34  0  0  0  0  0  0  34  0  0  0  0  0  0  0 شركة الشعیبة الصناعیة

 50  0  0  0  0  0  0  42  0  0  0  0  8  0  0 شركة المعادن والصناعات التحویلیة

 62  0  0  0  0  0  0  62  0  0  0  0  0  0  0  شركة السكب الكویتیة

 9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0 شركة أسیكو للصناعات

شركة الصناعات المتحدة وشركاتھا 
 التابعة

0  0  0  0  0  0  0  53  0  0  0  0  0  0  53 

 110  0  0  0  0  0  0  43  67  0  0  0  0  0  0 مجموعة الصناعات الوطنیة القابضة

 103  0  0  0  0  0  0  81  22  0  0  0  0  0  0 ت الكویتشركة اسمن

 67  0  0  0  0  0  0  67  0  0  0  0  0  0  0 شركة اسمنت الھالل

 8 0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  0  0  0  0 تللبتر وكیماویاشركة بوبیان 

  0 0 0 0 0 0 45.85 5.25 0 0 0 1.95 0 0  المتوسط
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الـشركات الـصناعية فـي       تباين بين    ح االختياري ن اإلفصا بأيتضح  ) 2-4(من الجدول   

       ن أعلـى   إذ إ  ،) 110-8(فقد تراوح مجموع كلمات اإلفـصاح تبعـا للـشركات بـين             الكويت،  

كلمـات  ) 110 (ةإفصاح كان لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة والتي حققت ما مجموع       

ـ   تفي حين حققت شركة بوبيان للبتـر وكيماويـا         معياراً،) 14(في أل       بلـغ  إذل  المـستوى األق

معياراً، كما أن أعلـى ثالثـة متوسـطات لمعـايير      ) 14(كلمات، في أل    ) 8(فصاحاتها  إمجموع  

  ). 1.95، 5.25، 45.85(والتي كانت متوسطاتها بالترتيب ) 3،7،8( كانت للبنود اإلفصاح

  .  اختبار فرضيات الدراسة 4-2

  :ة وكما يلييستعرض الباحث فيما يلي نتائج الدراسة حسب فرضيات الدراس  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى والتي تنص على 

1Ho :               ال تقوم الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت باإلفـصاح عـن العناصـر

  ). رأس المال البشري(المتعلقة بالموارد البشرية 

عدم اهتمام معظم ) 1-3(ظهر من البيانات الخاصة باإلفصاح االختياري في الجدول 

الشركات الكويتية موضوع الدراسة بالعديد من عناصر اإلفصاح االختياري المذكورة في الجدول 

يعني . ، فلم يكن باإلمكان رفض الفرضية العدمية الخاصة بالعديد من عناصر اإلفصاح)3-1(

ة عن هذا ذلك بأن اإلفصاح االختياري أخذ مختلف عناصر اإلفصاح بعين االعتبار، و لإلجاب

الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لبيانات الدراسة تطبيقية ويعبر 

عنها باستخدام مقاييس النزعه المركزية والتشتت، ويعد اختبار ت لعينة واحدة  من اإلحصائيات 

  ).3-4(المناسبة لهذا النوع من البيانات الذي تظهر نتائجه في الجدول 
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  )3-4(ل جدو
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للنتائج المرتبطة باإلفصاح االختياري عن العناصر 

  )رأس المال البشري(المتعلقة بالموارد البشرية 

المتوسط   المعيار 
  الحسابي 

االنحراف 
  المعياري 

درجات   ت
  الحرية

  الداللة

اإلفصاح عن قبول الموارد البشرية  .1
  كةكمصدر مهم للشر

0.00 0.00 0.00 19.00 1.00 

 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00   بالموظفيناإلدارة عن عالقة إفصاح .2
 0.00 19.00 3.90- 3.50 1.95   عن عدد الموظفينإفصاح .3

 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  االفصاح عن معايير تقييم اداء الموظفين .4
 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  اإلفصاح عن معدل دوران الموظفين .5
 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين .6
اإلفصاح عن المزايا العينية الممنوحة  .7

  للموظفين
5.25 15.47 0.07 19.00 0.94 

 0.00 19.00 7.73 23.64 45.85  اإلفصاح عن مكافئة نهاية الخدمة .8
/ اإلفصاح عن بيئة العمل الصناعية  .9

  العالقات الصناعية
0.00 0.00 0.00 19.00 1.00 

اإلفصاح عن التسهيالت المختلفة المقدمة  .10
  للموظفين

0.00 0.00 0.00 19.00 1.00 

 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  اإلفصاح عن اتحادات العمال .11

 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  اإلفصاح عن سياسة التوظيف .12
 1.00 19.00 0.00 0.00 0.00  اإلفصاح عن مكافآت األداء الجيد .13
فصاح عن مشاركة الموظفين في اتخاذ اإل .14

  القرار
0.00 0.00 0.00 19.00 1.00 

 0.01 19.00 2.72- 1.99 3.79  المتوسط العام 

) 0.01(بمستوى داللـة  ) 2.72-( ت بلغت اإلحصائييتضح بان قيمة ) 3-4(من الجدول   

ر الذي اختبـرت  قل من المعيا أن قيمة المتوسط الحسابي     أ فاقل، وبما    0.05وهي دالة عند مستوى     

بالسالب، لذا نقبـل الفـرض الـصفري        ) ت(ن تكون قيمة    أن ذلك أسهم في     إ، لذلك ف  ) 5(والبالغ  

ال تقوم الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة        " المرتبط بالفرضية الحالية والتي تنص على       

  )". يرأس المال البشر(الكويت باإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية 
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  :النتائج المتعلقة الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص على

Ho3 :              ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بـالموارد

في الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولـة الكويـت وفقـاً            ) رأس المال البشري  (البشرية  

  ). منخفضةمرتفعة أو(لمستوى الربحية 

  :الشركات مرتفعة الربحية والشركات منخفضة الربحية) 4-4(يظهر الجدول   

  )4-4(الجدول 

  الشركات مرتفعة الربحية والشركات منخفضة الربحية

  الربحية  اسم الشركة  الرقم
المستوى 
  للربحية

 مرتفع  27596424 شركة الخلیج للكابالت والصناعات الكھربائیة  1
 مرتفع  13358087 كویت شركة اسمنت ال 2
 مرتفع  11011501 شركة اسمنت بروتالند  3
 مرتفع  8933652  شركة الصناعات الھندسیة الثقیلة وبناء السفن  4
 مرتفع  6624734 شركة بیوبیان للبتروكیماویات  5
 مرتفع  5872181 شركة السكب الكویتیة  6
 ع مرتف 5282848 شركة الكوت للمشاریع الصناعیة  7
 منخفض  4637861 شركة المقاوالت والخدمات البحریة  8
 منخفض  4081841 شركة الصناعات الوطنیة  9

 منخفض  4070998  شركة الصناعات المتحدة  10
 منخفض  3864050 شركة اسیكو للصناعات  11
 منخفض  2939200 شركة الخلیج لصناعة الزجاج  12
 منخفض  2816273 شركة صناعات التبرید والتخزین  13
 منخفض  2404993 الشركة الكویتیة لصناعات مواد التغلیف  14
 منخفض  1752742 شركة الشعبیة الصناعیة  15
 منخفض  1538458 الشركة الكویتیة لصناعة األنابیب والخدمات النفطیة  16
 منخفض  1478145 شركة المعادن والصناعات التحویلیة  17
 منخفض  596916 ل شركة اسمنت الھال 18
 منخفض  193987  الكویتیة لصناعات مواد البناء الشركة 19
 منخفض  26208- مجموعة الصناعات القابضة  20

تقوم الشركات الصناعية    لمعرفة هل    T-testلإلجابة عن هذه الفرضية تم استخدام اختبار        

رأس المـال  ( بالموارد البـشرية  المساهمة العامة في دولة الكويت باإلفصاح عن العناصر المتعلقة   

  .يوضح النتائج) 5-4(، والجدول )البشري
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  )5-4(جدول 
لقيام الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت  T-testنتائج اختبار 

  )رأس المال البشري(باإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية 
االنحراف  المتوسط العدد 

 المعياري
لةالدال ت  

 0.00 4.07 7778090.73 11239918.14 7 ربحية مرتفعة

   1559801.35 2334558.15 13 ربحية منخفض

  6295477.37268= ، انحراف معياري 5451434.1500= متوسط الربحية 

شـركات عاليـة الربحيـة      ) 7(فسر هذا الفحص تقسيم الشركات موضوع الدراسة إلـى          

مرتفعة الربحية تعني مجموع الشركات التي زادت معـدالت  وأخرى منخفضة الربحية فالشركات ال  

 عن المتوسط العام لمجموع الشركات وفي نفس الوقـت اعتبـرت الـشركات           2010أرباحها عام   

منخفضة الربحية في مجموع الشركات التي انخفضت معدالت أرباحها عن المتوسط العام لمجموع             

  .الشركات نفسها

  )6-4(جدول 
لمئوية واختبار كاي للنتائج المرتبطة باإلفصاح االختياري عن العناصر التكرارات والنسب ا

  تبعا لمتغير مستوى الربحية ) رأس المال البشري(المتعلقة بالموارد البشرية 
  الربحية   المعيار

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ت
درجات 
  الحرية 

  الداللة

اإلفصاح عن قبول الموارد البشرية مصدر  1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 
    0.00 0.00 منخفضة   لشركةمهم ل

   بالموظفيناإلدارة عن عالقة إفصاح 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 
    0.00 0.00 منخفضة 
   عن عدد الموظفينإفصاح 0.07 18.00 1.96- 0.00 0.00 مرتفعة 

    4.00 3.00 منخفضة 
  وظف و تدريبه عن تطوير الماإلفصاح 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة 
اإلفصاح عن لخطط المستقبلية لتطوير  1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة   الموارد البشرية
  اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة 
 0.97 18.00 0.04 8.22 5.43 مرتفعة اإلفصاح عن التزام اإلدارة و االهتمام 
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  الربحية   المعيار
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ت  المعياري

درجات 
  الداللة  الحرية 

    18.58 5.15 منخفضة   بالتطوير الفعال للمورد البشري
اإلفصاح عن السياسات المرتبطة بتطوير  0.97 18.00 0.04 28.53 46.71 مرتفعة 

    21.84 45.38 منخفضة   الموارد البشرية
/ عن بيئة العمل الصناعية اإلفصاح  1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة   العالقات الصناعية
اإلفصاح عن التسهيالت المختلفة المقدمة  1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة   للموظفين

  اإلفصاح عن اتحادات العمال 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 
    0.00 0.00 منخفضة 
  اإلفصاح عن سياسة التوظيف 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة 
  اإلفصاح عن مكافآت األداء الجيد 1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة 
اإلفصاح عن مشاركة الموظفين في اتخاذ  1.00 18.00 0.00 0.00 0.00 مرتفعة 

    0.00 0.00 منخفضة   القرار
  المتوسط العام  0.97 18.00 0.04 2.24 3.72 مرتفعة 

    1.94 3.82 منخفضة 

تم حساب اختبار ت لعينيتين مستقلتين للمقارنة بين الشركات عالية الربحيـة ومنخفـضة              

  ).6-4( في الجدول الربحية على كل عنصر من عناصر اإلفصاح والذي تظهر نتائجه

لعينتين مستلقتين بأنه ال يوجد هناك اختالف بين الشركات الـصناعية      ) ت(يتضح من نتائج اختبار     

) رأس المال البـشري   (الكويتية في تطبيق  عناصر اإلفصاح االختياري المتعلقة بالموارد البشرية           

، وهذا يقودنـا إلـى       )0.05(من   جميع قيم ت كان مستوى داللتها أكبر         إذ إن تبعاً لمتغير الربحية،    

توجد فروقات ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى        ال  " قبول الفرضية الصفرية التي تنص على       

في الـشركات الـصناعية     ) رأس المال البشري  (اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية       

  ).فضةمرتفعة أو منخ(المساهمة العامة في دولة الكويت وفقاً لمستوى الربحية 
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  )7-4(جدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للشركات مرتفعة الربحية
  والشركات منخفضة الربحية

  المعيار     13= منخفضة الربحية ن   7= مرتفعة الربحية ن 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط   الترتيب
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب

اإلفصاح عن قبول الموارد البشرية  .1
 0.00 0.00  كمصدر مهم للشركة

  
8.5  
  0.00 0.00 

9.0  

   بالموظفيناإلدارة عن عالقة إفصاح .2
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

   عن عدد الموظفينإفصاح .3
0.00 0.00 

        
8.5  3.00 4.00 

        
3.0  

االفصاح عن معايير تقييم اداء  .4
 0.00 0.00  موظفينال

        
8.5  

0.00 0.00 

        
9.0  

  اإلفصاح عن معدل دوران الموظفين .5
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

  اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين .6
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

اإلفصاح عن المزايا العينية الممنوحة  .7
 8.22 5.43  للموظفين

        
2.0  

5.15 18.58 

        
2.0  

  اإلفصاح عن مكافئة نهاية الخدمة .8
46.71 28.53 

        
1.0  45.38 21.84 

        
1.0  

/ اإلفصاح عن بيئة العمل الصناعية  .9
 0.00 0.00  العالقات الصناعية

        
8.5  

0.00 0.00 

        
9.0  

اإلفصاح عن التسهيالت المختلفة  .10
 0.00 0.00  نالمقدمة للموظفي

        
8.5  

0.00 0.00 

        
9.0  

  اإلفصاح عن اتحادات العمال .11
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

  اإلفصاح عن سياسة التوظيف .12
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

  اإلفصاح عن مكافآت األداء الجيد .13
0.00 0.00 

        
8.5  0.00 0.00 

        
9.0  

اإلفصاح عن مشاركة الموظفين في  .14
 0.00 0.00  اتخاذ القرار

        
8.5 

0.00 0.00 

        
9.0 

ن ترتيب بنود االفصاح لدى الشركات بناء على حجم الربحيـة بـين             أيتضح ب ) 7-4(من الجدول   

الترتيب ، احتلت   )نهاية الخدمة اإلفصاح عن مكافآت    (الشركات مرتفعة الربحية ومنخفضة الربحية      

اإلفصاح عن المزايا العينيـة     " كما احتل   .  لدى كل من الشركات مرتفعة ومنخفضة الربحية       األول

"  الترتيب الثاني لدى كل من الشركات المرتفعة والمنخفـضة، كمـا احتـل              " الممنوحة للموظفين 

عايير فقـد    بقية الم  أماالترتيب الثالث لدى الشركات منخفضة الربحية،       "  عن عدد الموظفين   إفصاح

  ).مرتفعة أو منخفضة(احتلت نفس الترتيب بالنسبة للشركات وفقاً لمستوى الربحية 



 62

  مناقشة النتائج والتوصيات

يعرض الباحث فيما يلي مناقشة نتائج الدراسة حسب تسلسلها، ثم عرضاً ألبرز التوصيات               

  :وكما يلي

  : مناقشة النتائج5-1

 ال تقوم الشركات الـصناعية المـساهمة   : "ص على  التي تن  مناقشة نتائج الفرضية األولى     

  )". رأس المال البشري(العامة في دولة الكويت باإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية 

عدم اهتمام معظم الشركات الكويتية في العديـد مـن عناصـر            ) 1-3(تبين من الجدول      

فـي الـشركات    ) رأس المال البشري  (بشرية  اإلفصاح االختياري عن العناصر المتعلقة بالموارد ال      

  :الصناعية وكما يلي

 بلـغ عـدد     إذاإلفصاح عن قبول الموارد البشرية كمـصدر مهـم للـشركة،             . 1

 .)0(اإلفصاحات 

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات  إذ  بالموظفيناإلدارة عن عالقة إفصاح . 2

 ).39(بلغ عدد اإلفصاحات  إذ  عن عدد الموظفين إفصاح . 3

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذير تقييم أداء الموظفين  اإلفصاح عن معاي . 4

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذ اإلفصاح عن معدل دوران الموظفين  . 5

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذ اإلفصاح عن مؤهالت الموظفين  . 6

بلـغ عـدد اإلفـصاحات       إذ اإلفصاح عن المزايا العينية الممنوحة للمـوظفين         . 7

)105.( 

 ).917(بلغ عدد اإلفصاحات  إذ الخدمة  اإلفصاح عن مكافئة نهاية . 8
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بلـغ عـدد     إذالعالقـات الـصناعية     / اإلفصاح عن بيئة العمـل الـصناعية         . 9

 ).0(اإلفصاحات

بلـغ عـدد     إذاإلفصاح عـن التـسهيالت المختلفـة المقدمـة للمـوظفين             . 10

 ).0(اإلفصاحات

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذاإلفصاح عن اتحادات العمال  . 11

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذظيف اإلفصاح عن سياسة التو . 12

 ).0(بلغ عدد اإلفصاحات إذاإلفصاح عن مكافآت األداء الجيد  . 13

  بلــغ عــدد  إذاإلفـصاح عــن مـشاركة المــوظفين فـي اتخــاذ القـرار      . 14

  ).0(اإلفصاحات

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن هناك تباين في إفصاح الـشركات الـصناعية المـساهمة                

ناصر المتعلقة بالموارد البشرية، وهذا يعود إلـى سياسـات تلـك            العامة في دولة الكويت عن الع     

الشركات في اإلفصاح إما الكلي أو الجزئي عن هذه المعلومات، ولكن بشكل عام كـان مـستوى                 

اإلفصاح منخفضاً لكل الفقرات ما عدا اإلفصاح عن عالقة اإلدارة بالموظفين ، واإلفـصاح عـن                

  .الفعال للمورد البشري، اإلفصاح عن مكافأة األداء الجيدالتزام اإلدارة واالهتمام بالتطوير 

والتـي أظهـرت نتيجتهـا أن بـاقي         ) 2010(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بحلس          

وتختلـف هـذه    .المتغيرات ال تؤثر على نسبة اإلفصاح التطوعي في الشركات المساهمة السعودية          

 داللة إحـصائية    يهرت نتائجها وجود تحسن ذ    والتي أظ ) 2006(النتيجة مع نتيجة دراسة بالحاج      

  .في مستوى اإلفصاح االختياري في التقارير السنوية المصدرة من قبل الشركات الصناعية



 64

ال توجد فروقـات ذات داللـة       : "التي تنص على   الفرضية الرئيسية الثانية  مناقشة نتائج     

فـي  ) رأس المال البـشري (رية إحصائية في مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البش    

  )"مرتفعة أو منخفضة(الشركات الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت وفقاً لمستوى الربحية 

 إذ،؟  )مرتفعة، منخفـضة  (أن هناك تبايناً وفقاً لمستوى الربحية       ) 4-4(يتضح من الجدول    

 ابالت والصناعات الكهربائيـة شركة الخليج للك: تبين أن مستويات الربحية للشركات كانت كما يلي     

ــع، ) 27596424( ــتمرتف ــمنت الكوي ــركة اس ــع،) 13358087(ش ــمنت مرتف ــركة اس  ش

 مرتفع،) 8933652( شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن      مرتفع،) 11011501(بروتالند

 مرتفـع، ) 5872181( شركة السكب الكويتيـة  مرتفع،) 6624734(شركة بيوبيان للبتروكيماويات    

  شركة المقـاوالت والخـدمات البحريـة       مرتفع،  ) 5282848(شركة الكوت للمشاريع الصناعية     

 شـركة الـصناعات     منخفـضة، ) 4081841( شركة الصناعات الوطنية     منخفضة،) 4637861(

 شـركة الخلـيج     منخفضة،) 3864050( شركة اسيكو للصناعات     منخفضة،) 4070998(المتحدة

 منخفـضة، )2816273( شركة صناعات التبريد والتخزين    ة،منخفض) 2939200(لصناعة الزجاج   

ــف   ــواد التغلي ــصناعات م ــة ل ــشركة الكويتي ــضة،) 2404993(ال ــشعبية منخف ــركة ال  ش

) 1538458( الشركة الكويتية لصناعة األنابيب والخدمات النفطية      منخفضة،) 1752742(الصناعية

  شـركة اسـمنت الهـالل      ،منخفضة) 1478145( شركة المعادن والصناعات التحويلية    منخفضة،

منخفـضة، شـركة    ) 193987( الكويتية لصناعات مـواد البنـاء        ة الشرك منخفضة،) 596916(

  .منخفضة) 26208-(مجموعة الصناعات القابضة

 لقيام الشركات الصناعية المساهمة العامة      T-testولإلجابة عن هذه الفرضية تم استخراج       

أن ) 5-4( تبين من الجدول     إذلقة بالموارد البشرية،    في دولة الكويت باإلفصاح عن العناصر المتع      

    متوسـط كلمـات اإلفـصاح االختيـاري عـن      هناك تبايناً بين الشركات الصناعية الكويتية فـي         



 65

علـى متوسـط لكلمـات      إذ نجـد أن أ    ،  )رأس المال البشري  (العناصر المتعلقة بالموارد البشرية     

أما )  110( بلغ عدد اإلفصاحات     إذة القابضة    كان لدى شركة مجموعة الصناعات الوطني      اإلفصاح

كلمات، ممـا يـدل علـى       ) 8( بلغ   إذأقل الشركات إفصاحاً فكانت شركة بوبيان للبترو كيماويات         

وجود فجوة بين الشركات الصناعية الكويتية عن الكلمات الدالة عن االفصاح عناصـر اإلفـصاح              

  ). رأس المال البشري(االختياري عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية 

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن الشركات الصناعية الكويتية تختلف فيما بينها في عمليـة                 

اإلفصاح فبعضها قد يفصح عن معلومات وبعضها قد ال يفصح، ولكن بشكل عام فقد كان مستوى                

اإلفصاح عن عدد   اإلفصاح عند الشركات واضحاً فيما يتعلق بالعناصر المتعلقة بالموارد البشرية ك          

الموظفين وعالقة اإلدارة بالموظفين، واإلفصاح عن مؤهالت الموظفين، واإلفصاح عن التسهيالت           

  .المختلفة المقدمة للموظفين، وغيرها لذلك وجدت مثل هذه الفروق ذات الداللة اإلحصائية

تحـسن  والتي أظهرت نتائجها وجود     ) 2006(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بالحاج          

 داللة إحصائية في مستوى اإلفصاح االختياري في التقـارير الـسنوية المـصدرة مـن قبـل         يذ

  .الشركات الصناعية

والتي أظهرت نتيجتها أن بـاقي المتغيـرات ال         ) 2010(وتختلف مع نتيجة دراسة بحلس        

 .تؤثر على نسبة اإلفصاح التطوعي في الشركات المساهمة السعودية

رارات والنسب المئوية واختبار كاي للنتائج المرتبطة باإلفصاح التك وتم  استخراج  

تبعا لمتغير مستوى ) رأس المال البشري(االختياري عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية 

  ).6-4(الربحية والذي تظهر نتائجه في الجداول 

ن الـشركات  لعينتين مستقلتين بأنه ال يوجد هناك اختالف بـي   ) ت(يتضح من نتائج اختبار     

رأس المـال   (الصناعية الكويتية في تطبيق  عناصر اإلفصاح االختياري المتعلقة بالموارد البشرية            
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، وهـذا  )0.05( جميع قيم ت كان مستوى داللتها أكبـر مـن   إذ إن تبعاً لمتغير الربحية،    ) البشري

ة إحـصائية فـي     توجد فروقات ذات دالل   ال  " يقودنا إلى  قبول الفرضية الصفرية التي تنص على          

فـي الـشركات    ) رأس المال البـشري   (مستوى اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية        

  ).مرتفعة أو منخفضة(الصناعية المساهمة العامة في دولة الكويت وفقاً لمستوى الربحية 

نهايـة  اإلفصاح عـن مكافـآت       (يظهر أن ترتيب اإلفصاحات كان كما يلي      ) 7-4(من الجدول   و

كمـا  .  احتلت الترتيب المركز األول لدى كل من الشركات مرتفعة ومنخفضة الربحية           إذ،  )دمةالخ

الترتيب الثاني لدى كـل مـن الـشركات         " اإلفصاح عن المزايا العينية الممنوحة للموظفين     " احتل  

الترتيب الثالـث لـدى الـشركات       "  عن عدد الموظفين   إفصاح"  المرتفعة والمنخفضة، كما احتل     

 الربحية، وبالنسبة لباقي المعايير فقد احتلت نفس الترتيب بالنسبة للشركات وفقاً لمـستوى              منخفضة

  ).مرتفعة أو منخفضة(الربحية 

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن الشركات الصناعية المساهمة العامة فـي دولـة الكويـت       

وذلـك  )  المال البشري  رأس(األكثر ربحية تقوم باإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية          

في سبيل التعريف بأمور الشركة ونشاطها وحجم إنتاجها واالهتمـام بـالتطوير وآليـة مـشاركة                

الموظفين في اتخاذ القرار، وغيرها من األمور مما يؤكد أهمية قيام الشركات الصناعية المـساهمة      

  .العامة بعملية اإلفصاح عن العناصر المتعلقة بالموارد البشرية

التي أظهـرت نتيجتهـا    ) Hossain et al., 2004( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة وتتفق

عالقة اإلدارة بالموظفين وعن عدد الموظفين وغيرها ذات مصدر مهم للشركة، كما أظهـرت أن               

 الماليـة تمثلـت فـي       مقراراته هذا النوع من اإلفصاح في تحسين        أهمية بدورهم   الموظفين أكدوا 

اإلفصاح عن عالقة    و فصاح عن قبول الموارد البشرية ذات مصدر مهم للشركة        اإل: النواحي التالية 

اإلفصاح عـن تطـوير الموظـف وتدريبـه          و اإلفصاح عن عدد الموظفين      و اإلدارة بالموظفين 
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، اإلفصاح عـن مـؤهالت المـوظفين      ون الخطط المستقبلية لتطوير الموارد البشرية       عاإلفصاح  و

اإلفصاح عن الـسياسات     و هتمام بالتطوير الفعال للمورد البشري    اإلفصاح عن التزام اإلدارة واال    و

  العالقـات الـصناعية  \اإلفصاح عن بيئة العمـل الـصناعية   والمرتبطة بتطوير الموارد البشرية   

اإلفـصاح  واإلفصاح عن االتحادات العمالية  واإلفصاح عن التسهيالت المختلفة المقدمة للموظفين    و

اإلفصاح عن مشاركة الموظفين في اتخاذ      وعن مكافأة األداء الجيد     اإلفصاح   و عن سياسة التوظيف  

  .القرار

التي أظهـرت نتيجتهـا أن المـستوى العـام     ) Alam, 2007(وتختلف مع نتيجة دراسة   

لإلفصاح في بنغالدش منخفض حسب المؤشر العام ومن أهم أسباب االنخفاض، ضعف التـدريب              

  .لى عمل المحاسبين والمدققينوالتطوير للمحاسبين والمدققين والقيود ع
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  :  التوصيات5-2

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي  

ضرورة االهتمام بنشر ثقافة اإلفصاح االختياري عند الشركات الـصناعية المـساهمة العامـة               - 1

  .وربطها بالمنافع االقتصادية التي يمكن أن تجنيها الشركات لقاء ذلك، مثل زيادة الربحية

ة أن تقوم الجهات المعنية سواء اإلشرافية أو الرقابية في سوق الكويت المـالي بتوجيـه                ضرور - 2

إدارة الشركات لتقوم بالتعريف بأهمية التنويع في استخدام أدوات االتـصال مـع المـستثمرين،               

كمية المعلومات التي يمكن ألداة االتصال مع المـستثمرين أن          (تراثها   إذوالتمييز فيما بينها من     

 . إن ذلك يزيد من تقويم مستوى اإلفصاح عند هذه الشركاتإذ، )قلهاتن

ضرورة ربط مفهوم اإلفصاح بمفهوم المستوى اإلجباري للمعلومات، والذي يشتمل علـى عـدة               - 3

أبعاد يجب على الشركات االهتمام بها لكي تحصل على مستوى إفصاح جيد ينتج عنه تخفـيض                

صدق المعلومات وسهولة الوصول إلى المعلومات بالنسبة       في تكلفة رأس المال، ومن هذه األبعاد        

ألصحاب المصالح الخارجيين، والمقصود بسهولة الوصول إلى المعلومات هو قيـام الـشركات             

 .باستخدام أدوات لالتصال مع المستثمرين متنوعة وتتصف بوفرة المعلومات

يل المعلومـات الماليـة     ضرورة تدعيم أساليب اإلفصاح االلكتروني مما يساعد على نشر وتوص          - 4

 .وغير المالية في الوقت المناسب وبكلفة مناسبة، إضافة إلى إمكانية التحديث الفوري للمعلومات

ضرورة االهتمام بنشر ثقافة اإلفصاح االختياري عن الموارد البشرية وذلك لسد الثغرات التـي               - 5

 .ا اإلفصاحتبين أن الشركات الكويتية ال تقوم بهذ إذأظهرتها نتائج الدراسة 

العمل على تحويل ما يمكن من معلومات اإلفصاح االختياري ليصبح اإلفصاح عنها إلزامياً حسب      - 6

القوانين والتشريعات، وبحيث تصبح هذه المعلومات ضمن مسؤولية مدققي الحسابات، وبذلك تزيد 

وكمـة  درجة الثقة في هذه المعلومات وضرورة االهتمام باإلفصاح والشفافية كأحـد مبـادئ ح             

  .الشركات
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