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 :الملخص

ت المدرجة في سوق الكويت لألوراق قياس مستوى شفافية القوائم المالية للشركاإلى  هدفت الدراسة
اعتمدت الدراسة  المختلفة،شركة من كل القطاعات  06حيث تم اختيار عينة ممثلة تكونت من  المالية،

أن  إلىى وتوصىلت الدراسىة الشىفافية،لقيىاس مسىتوى  Standard & Poorعلىى محتىوى فقىرات منةجيىة 
 عالي.المدرجة في بورصة الكويت  والشفافية في القوائم المالية للشركات اإلفصاحمستوى 

 .منةجية الكويت،بورصة  والشفافية، اإلفصاحالكلمات المفتاحية: 
 

 

ABSTRACT 

This study aimed at assessing level of transparency of financial 

statements of the companies included in Kuwait exchange stock. The sample 

of the study was 60 companies selected purposefully among all various 

companies. The study relied upon items' content of Standard and Poor’s 

methodology for assessing the level of transparency. The study concluded that 

the level of disclosure and transparency of the financial statements of the 

companies included in Kuwait stock was high. 
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 مقدمة:

التقىارير الماليىة المرحليىة والسىنوية المعبىرا عىن المكانىة الماليىة يةيىة تلبيىة احتياجىات تُعد الشىركات 
وجود الشفافية في القوائم المالية من خالل اإلفصىاح  التأكد من، ويتم المستخدمين الداخليين والخارجيين

، وتقيىىيم اادا علىىى اتخىىاق القىىرارات  الكامىىل وعىىن طريىىض العىىر  العىىادل للمعلومىىات المفيىىدا التىىي تسىىاعد
 اق  وفعدت أ  قد  والتأكد من انةا والفةم،ولقلك يجب العناية بجعل المعلومات المفصح عنةا سةلة التفسير 

. وتمتثل للقوانين النافىقا فىي البلىد  ISAومعايير المحاسية الدولية ،IFRS التقارير المالية إعدادلمعايير 
الدولية والمؤسسات المالية على تبني مشىاري  جديىدا لهسىةام فىي تطىوير  وبةقا الصدد حرصت الةيئات

وتحسىىين الشىىفافية واإلفصىىاح، وحثىىت الشىىركات علىىى انلتىى ام بةىىا مىىن خىىالل إيجىىاد القىىوانين التىىي تكفىىل 
التطبيض وتعاقب المخالفين، وهقا كله لتجنيب ااسواق العالميىة مشىاكل جديىدا فىي وقىت لىم تىتخل  فيىه 

ومىن المنممىات والةيئىات التىي  ،اديات الكبرى حتى اآلن من آثار اا مات المالية السىايقةيع  انقتص
(، والمنممىة الدوليىة IASBوالشفافية: مجلس معايير المحاسية الدوليىة   اإلفصاحهتمت بتطوير آليات ا 

 (، ومجلىىس معىىاييرOECD(، ومنممىىة التعىىاون انقتصىىادن والتنميىىة  IOSCOلةيئىىات أسىىواق المىىال  
 (.FASBالمحاسية المالية  

حد الركائ  ااساسية المكونىة أ بوصفهن الةدف النةائي من تطوير الشفافية هو حماية المستثمر إ
حيث يتم تطبيض مجموعة من القوانين واللوائح والتعليمات التي تنصب في مجملةا  ،لتنميم أسواق المال

تىىأتي علىىى رأس ااولويىىات الةادفىىة لةىىر   علىىى تحقيىىض هىىقا الةىىر ، ولعىىل ميىىادش اإلفصىىاح والشىىفافية
( مىىن قىىانون هيئىىة أسىىواق 3( مىىن المىىادا  5تحقيىىض حمايىىة المسىىتثمر، وفىىي دولىىة الكويىىت نصىىت الفقىىرا  

( على تطبيض سياسة اإلفصاح الكامل يمىا يحقىض العدالىة والشىفافية 0606( لسنة  7المال الكويتي رقم  
( مىن القىانون 8لداخليىة. ونصىت الفقىرا  ب( مىن المىادا  ويمن  تعار  المصالح واستةالل المعلومىات ا

وةىىمان  معةىىا،نفسىىه علىىى ةىىرورا تىىولى هيئىىة ااوراق تنمىىيم ومراقيىىة إصىىدار ااوراق الماليىىة والتعامىىل 
إفصىىىىىاح المصىىىىىدرين يشىىىىىكل كامىىىىىل ودقيىىىىىض عىىىىىن المعلومىىىىىات الجوهريىىىىىة الال مىىىىىة للمسىىىىىتثمرين والمتعلقىىىىىة 

وتنمىيم ومراقيىة اإلفصىاح يمىا فىي قلىك التقىارير الدوريىة التىي يعىدها  الماليىة،ياإلصدارات العامة لىألوراق 
 المصدرون.

 مشكلة الدراسة:

اا تلعب مةنة المحاسية والمراجعة دور   قىرارات  المىال، والتىأثير علىى رأسفي رف  كفىا ا أسىواق  مةم 
صىىىدار أوراقةىىىا المسىىىتثمرين وقلىىىك مىىىن خىىىالل القىىىوائم الماليىىىة التىىىي تعىىىدها وتنشىىىرها الشىىىركات سىىىوا  عنىىىد إ

ببورصىة ااوراق الماليىة،  -يعىد قلىك -المالية وطرحةا للبي  في اكتتاب عام أو خا ، أو عنىد تىداولةا 
يجىىىب أن تىىىوفر هىىىق  القىىىوائم والتقىىىارير الماليىىىة المعلومىىىات الصىىىحيحة والكافيىىىة للمسىىىتثمرين فىىىي الوقىىىت و 

ن المةىىىاربة والشىىىائعات، إن أن ا عىىىالمناسىىىب نتخىىىاق قىىىراراتةم انسىىىتثمارية علىىىى أسىىىس موةىىىوعية يعيىىىد  
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ا في حد قاتةا، فةناك تكلفىة تترتىب علىى تىوفير المعلومىات الدقيقىة، وتسىعى ااسىواق الشفافية ليست هدف  
المالية إلى التوفيض بين التكلفة المرتفعة لتجمي  المعلومات وتحليلةا واستخدامةا وبىين الحاجىة لهفصىاح 

 .راف قات المصلحة وخدمة المصلحة العامةعن المعلومات لخدمة مصالح مختلف ااط

هىىل تتمتىى  القىىوائم الماليىىة  :وعليىىه تتجسىىد مشىىكلة الدراسىىة فىىي اإلجايىىة علىىى التسىىاؤل الىىرئيس وهىىو
إلىى  التسىاؤل الىرئيس ويتفىر  ؟للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمستوى شفافية مقبىول

 :اآلتيةالتساؤنت 

 الملكيىىىة،تركيىىى  هيكىىىل  الملكيىىىة،كىىىل الملكيىىىة وحقىىىوق المسىىىتثمرين  شىىىفافية مىىىا مسىىىتوى الشىىىفافية لةي -0
التصويت واجتماعات المسىاهمين( فىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة فىي سىوق الكويىت  إجرا ات

 لألوراق المالية؟

 المحاسىىبية،السياسىىات  الشىىركة،عىىن المعلومىىات  اتجاهىىات  اإلفصىىاحمىىا مسىىتوى الشىىفافية الماليىىة و  -0
هيكلىىة وتعىىامالت ااطىىراف قات العالقىىة( فىىي القىىوائم الماليىىة  ككىىل،يالت السياسىىات المحاسىىبية تفصىى

 للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية؟

 اإلدارا،دور مجلس  وتكوينه،ما مستوى الشفافية لبنية مجلس اإلدارا ونشاطاته  بنية مجلس اإلدارا  -3
في القىوائم الماليىة  (مديرين في مجلس اإلدارا وحواف همتدريب ال م،وتقييمةالمديرين التنفيقيين   حواف

 للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية؟

 أهمية الدراسة:

مىىن قبىىل المنممىىات  اإلفصىىاحالتىىي نالتةىىا الشىىفافية الماليىىة و  ااهميىىةتكتسىىب الدراسىىة أهميتةىىا مىىن 
يعىىىد بىىىرو  موةىىىو  الشىىىفافية فىىىي العديىىىد مىىىن الدراسىىىات سىىىيما  والمحليىىىة، اإلقليميىىىةوالمؤسسىىىات الدوليىىىة و 

وتتمثىىىل  اإلفصىىىاحالتىىىي أوصىىىت جميعةىىىا يةىىىرورا  يىىىادا مسىىىتوى الشىىىفافية و العلميىىىة والعمليىىىة  اايحىىىاثو 
 :ياآلتي ااهمية

  مةنىىة المحاسىىية والمراجعىىة خاصىىة يعىىد انتشىىار مىىاهرا اإلفىىالس لشىىركات  الةىىةوع علىىى يىىادا
 .اإلفصاحنتيجة لةعف الشفافية و  ةيار يع  ااسواق الماليةانو  العالم،معمم دول كثيرا في 

  القصىىور فىىي متطليىىات الشىىفافية واإلفصىىاح فىىي الىىوطن العربىىي يشىىكل عىىام ودولىىة الكويىىت يشىىكل
 خا  مقارنة بدول العالم المتقدمة.

  واإلفصاح.توجه دولة الكويت نحو الم يد من الشفافية المالية 

 نة وتحسين مستوى اإلفصاح والمصداقية والشىفافية فىي القىوائم سةام في انرتقا  يمستوى المةاإل
 المالية.
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 أهداف الدراسة:

تركيىى  هيكىىل  الملكيىىة،مسىىتوى الشىىفافية لةيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىتثمرين  شىىفافية التعىىرف علىىى  -0
التصويت واجتماعات المساهمين( في القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة فىي سىوق  إجرا ات الملكية،

 .ويت لألوراق الماليةالك

 المحاسىبية،السياسىات  الشىركة،عن المعلومات  اتجاهات  اإلفصاحمستوى الشفافية المالية و  معرفة -0
هيكلىىة وتعىىامالت ااطىىراف قات العالقىىة( فىىي القىىوائم الماليىىة  ككىىل،تفصىىيالت السياسىىات المحاسىىبية 

 .للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

دور مجلىىىس  وتكوينىىىه،شىىىفافية لبنيىىىة مجلىىىس اإلدارا ونشىىىاطاته  بنيىىىة مجلىىىس اإلدارا مسىىىتوى ال بيىىىان -3
في القوائم  تدريب المديرين في مجلس اإلدارا وحواف هم( وتقييمةم،المديرين التنفيقيين   حواف اإلدارا،

 .المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية

 :  توالفرضيا الدراسات السابقةأوًلا
 لدراسات السابقة:أ( ا

ية فىىىي التقىىىارير الماليىىىة للشىىىركات ااساسىىى اإلفصىىىاحمقومىىىات  :(6102 ،دراسةةةة )الللةةةو تناولىىىت 
وتحديىد  والمسا لة،دعم نمام الرقاية  فيثرها أو  اإلفصاحومعرفة اتجاهات  الفلسطينية،المساهمة العامة 

 أن لىىىإوتوصىىلت  والمسىىا لة،مىىام الرقايىىة ثرهىىا فىىي دعىىم نأيعىىاد اختيىىار السياسىىات المحاسىىبية المالئمىىة و أ
هناك اهتمام من الشركات المساهمة العامة في قطا  غ ا ياإلفصاح المحاسبي عن جمي  البنود الماليىة 

ر فىىىي حقىىىوق المسىىىاهمين يىىىالعاديىىىة وغيىىىر العاديىىىة فىىىي قائمىىىة المركىىى  المىىىالي وقائمىىىة الىىىدخل وقائمىىىة التةي
 .يجابيا  و  والسياسات المحاسبية يشكل كاف  

مىىدى التىى ام الشىىركات المدرجىىة فىىي بورصىىة فلسىىطين بنمىىام  :(6105دراسةةة )الجةةوجي، وتناولىىت 
 .المال الفلسطينية والىقن يلى م الشىركاترأس لكتروني( الصادر عن هيئة اإل اإلفصاحالمعدل   اإلفصاح
عىن  صىحالشىركات ن تفأن  كمىا المعىدل، اإلفصىاحعدم الت ام الشركات الفلسطينية بنمام إلى  وتوصلت

نةا ن أكما  وصالحياتةا،ومسؤولياتةا  فيةا،عةا  اا سما أو  اإلدارا،لس جسما  اللجان المنبثقة عن مأ
  مجلس اإلدارا التنفيقية. أعةا تفصح عن مكافآت ورواتب رئيس و 

تقييم أثر جودا المراجعىة علىى جىودا إلى  (Harandi& Khanagha, 2014دراسة )وهدفت  
ىى إق ؛الماليىىة اإلفصىىاح فىىي التقىىارير لقيىىاس ااثىىر علىىى  ااسىىتخدمت الدراسىىة سىىمعة المراجىى  وخبرتىىه مقياس 

هنىاك أثىر قو دنلىىة أن  إلىى وتوصىلت الدراسىة ،جىودا اإلفصىاح فىي التقىارير الماليىة للشىركات الصىىناعية
 كمىا خلصىت ،حصائية بين خبرا المراج  وجودا اإلفصاح المحاسبي للشىركات الصىناعية عينىة الدراسىةإ

 وجود عالقة ايجابية بين سمعة المراج  وجودا اإلفصاح في التقارير المالية للشركات الصناعية.إلى 
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انختيىىارن فىي تع يى  الثقىىة  اإلفصىاحمعرفىة دور إلىىى  :(6102،حمةاد و  دحةةدو ،)دراسةة وهىدفت 
ارير المالية ال في تع ي  الثقة يالتقانختيارن يسةم يشكل فع   اإلفصاحأن  إلى يالتقارير المالية وتوصلت

 .كات في سوق دمشض لألوراق الماليةللشر 

إلىىىى تسىىىليء الةىىىو  علىىىى نمىىىاقب اإلفصىىىاح المحاسىىىبي التىىىي  :(6106دراسةةةة )اجةةةرا يم، وهىىىدفت 
أجل  من 0606أصدرتةا الةيئة العامة للرقاية المالية وتم تطبيقةا على القوائم المالية المنشورا عن سنة 

الىىىقى الماليىىة  وراقالىىقى يرفىى  مىىن مسىىتوى كفىىا ا سىىوق ااى النحىىو تع يىى  ثقىىة المتعىىاملين يالسىىوق، علىى
 0606طار انستراتيجي الىقى أصىدرته منممىة الشىفافية الدوليىة سىنة كما أن اإل ،أصيح اآلن أكثر تقليا

اسىىتعادا اسىىتقرار الثقىىة فىىي السىىوق أجىىل  ية لقواعىىد الشىىفافية مىىنااساسىى يعىىد خارطىىة طريىىض لترسىىي  القىىيم
 اإلفصىاحقىوائم أن  إلىى ينىاير توصىلت الدراسىة 05فساد القى مةرت نتائجه يعىد ثىورا وخاصة يعد كم ال

ياإلةىىافة إلىىى انلتىى ام  ،المحاسىىبي التىىي أصىىدرتةا الةيئىىة وال مىىت بةىىا الشىىركات المقيىىدا أوراقةىىا يالبورصىىة
 .المالية في رف  كفا ا سوق ااوراق تسةميقواعد الشفافية والن اهة الدولية، 

للتعىىرف علىىى العالقىة بىىين جىودا المراجعىىة وجىىودا  :) Kaklar et al, 2012)دراسةةة وجىا ت 
من خالل معرفة العالقة بين حجىم مكتىب  طةران،سةمةا في بورصة أتقارير المالية للشركات المدرجة ال

 عىىن معرفىىة العالقىىة بىىين خبىىرا المراجىى  وجىىودا التقىىارير الماليىىة. فةىىال   الماليىىة،المراجعىىة وجىىودا التقىىارير 
بىىين حجىىم مكتىىب المراجعىىة وجىىودا التقىىارير الماليىىة  اهنىىاك عالقىىة ةىىعيفة جىىد  أن  إلىىى وصىىلت الدراسىىةوت

 ن  ناك عالقة ايجاجية جين خجرة المراجع وجودة التقارير المالية.أفي جورصة طهران. و للشركات المدرجة 

فافية بةدف التعرف على مدى تأثير قواعد الشى ((Laurence&. Robert ,2011 وجا ت دراسة
لمىا لةىا مىىن تىأثير مياشىر علىىى ، علىى انشىارات المرسىلة فىىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىىة يالبورصىة

 .المحاسبي للقوائم المالية وتأثير غير مياشر على كفا ا سوق المال اإلفصاح

المحاسبي في التقارير  اإلفصاح( على الفر  البديلة لبيئة ,Philip et al 2011  ورك ت دراسة
 اإلفصىاحوتوصىلت إلىى ةىرورا انهتمىام بتطىوير نمىاقب وقىوائم ، المالية ومدى تأثيرها على سوق المىال

الماليىىة  ااوراقالتىىي تعىىدها وتنشىىرها الشىىركات اغىىرا  تع يىى  التفاعىىل والتعامىىل مىى  بورصىىة  المحاسىىبي
  .لالرتقا  بنتيجة أعمالةا

ات إدارا ااربىىاح بتلىىك المنممىىات فىىي (الجوانىىب المحاسىىبية لممارسىى0600دراسىىة غنيمي،  وناقشىىت
مىىل المىىداخل المتعىىددا لةىىق  الممارسىىات التىىي يمكىىن أن تلجىىأ إليةىىا إدارا المنممىىة اغىىرا  معينىىة تخىىدم 

كمىىىا يبىىر  الياحىىىث مىىدن أهميىىىة الىىدور الىىقن يمكىىىن أن تلعيىىه شىىىفافية التقىىارير والقىىىوائم ، أهىىدافةا الخاصىىة
أن ترسىىي  ميىىادش الشىىفافية و يىىادا فعاليىىة  إلىىى ت الدراسىىةالماليىىة فىىي الحىىد مىىن تلىىك الممارسىىات، وتوصىىل

اإلفصاح المحاسبي يعد من اامور التىي لةىا أهميىة كبيىرا فىي الحىد مىن ممارسىات إدارا ااربىاح التىي قىد 
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تلجأ إليةىا إدارا المنممىة لتحقيىض أهىدافةا الخاصىة دون مراعىاا اهىداف المسىاهمين أو أن أطىراف أخىرى 
عمىىىال. وأن اإلطىىىار المقتىىىرح لتحقيىىىض الشىىىفافية بةىىىدف الحىىىد مىىىن ممارسىىىات إدارا لةىىىا عالقىىىة يمنممىىىة اا

اارباح التي قد تمارسةا اإلدارا لتحقيض أهىدافةا الخاصىة، يمكىن أن يىتم التوصىل إليىه مىن خىالل التركيى  
تطوير يع  المعايير المحاسبية قات العالقة يالقيىاس واإلفصىاح المحاسىبي وتطىوير اإليةىاحات  على
 وائم الملحقة أو المالحمات الةامشية وتطوير نمم المراجعة الداخليةوالق

دراسىىة العالقىىة بىىين شىىىفافية إلىىىى  (Qingyuan Li, Tielin Wang 2010وهىىدفت دراسىىة  
المحاسىىىبي المىىىؤثر علىىىىى جىىىودا التقىىىارير الماليىىىة وكفىىىىا ا شىىىركات انسىىىتثمار الصىىىينية ومىىىىدى  اإلفصىىىاح
لماليىىة فيمىىا يتعلىىض يالشىىركات المقيىىدا أوراقةىىا يالبورصىىة وتوصىىلت ا ااوراقكفىىا ا بورصىىة  فىىيمسىىاهمتةا 
المحاسىىبي تقىىيس درجىىة تفاعىىل المسىىتثمرين مىى  البورصىىة لمىىا لةىىا مىىن  اإلفصىىاحنمىىاقب أن  الدراسىىة إلىىى
 .على يع  انسئلة التي تدور في اقهان المستثمرين اإلجاية يعالنية تامة عن اإلفصاح

( تطىوير المحاسىية فىي إحىدى الىدول انوروبيىة ,Dorota& Klimczak 0606 وتناولىت دراسىة 
موةىىوعية انربىىاح إلىىى   بولنىىدا( اغىىرا   يىىادا كفىىا ا سىىوق المىىال بةىىدف عىىر  بيانىىات ماليىىة تشىىير

عىىىر  نمىىىاقب لهفصىىىاح المحاسىىىبي مرفقىىىة يىىىالقوائم أن  إلىىىى المعلنىىىة يالتقىىىارير الماليىىىة وتوصىىىلت الدراسىىىة
 .لمالالمالية تساهم في تنمية كفا ا سوق ا

التىي أصىدرتةا  اإلفصىاحالمحاسىبي لقىوائم  اإلفصاحاهمية  (,George 0668 وتعرةت دراسة 
المحاسبي يشفافية وعالنية تامىة علىى درجىة كفىا ا سىوق  اإلفصاحأسواق المال بلندن لقياس مدى تأثير 

 ااوراقسىوق  المال وتوصلت الدراسة إلى ةرورا انهتمام بنشر تلك النماقب على الشركات المقيدا في
 .المالية لتحقيض م يد من الكفا ا اسواق المال

 فرضيات الدراسة:ب( 

مىىىىن خىىىىالل تتيىىىى  الدراسىىىىات السىىىىايقة المتعلقىىىىة يموةىىىىو  الدراسىىىىة لتطىىىىوير الفرةىىىىيات التىىىىي تحقىىىىض 
 انهداف تم صياغة الفرةيات على النحو اآلتي:

سوق الكويت لألوراق الماليىة يمسىتوى  : تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة فيالفرضية األولى
 إجىىىىرا ات الملكيىىىىة،تركيىىىى  هيكىىىىل  الملكيىىىىة، شىىىىفافية  شىىىىفافية عىىىىالي لةيكىىىىل الملكيىىىىة وحقىىىىوق المسىىىىتثمرين

 .التصويت واجتماعات المساهمين(

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليىة يمسىتوى  الفرضية الثانية:
تفصىىيالت السياسىىات  المحاسىىبية،السياسىىات  ، اتجاهىىات الشىىركةوافصىىاح عىىن المعلومىىات  شىىفافية عىىالي
 .هيكلة وتعامالت ااطراف قات العالقة( ككل،المحاسبية 
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: تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سىوق الكويىت لىألوراق الماليىة يشىفافية الفرضية الثالثة
المىىديرين  اإلدارا، حىىواف دور مجلىىس  وتكوينىىه،يىىة مجلىىس اإلدارا بن عاليىىة لبنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته

 .وحواف هم(تدريب المديرين في مجلس اإلدارا  وتقييمةم،التنفيقيين 

 اإلطار النظري ثانياا: 
يالتطور القن حدث على مةنة المحاسية يشكل عام وتوالي المشاكل الماليىة  مفةوم الشفافيةارتيء 

قىال مرشىد اإلدارا  Enron)ل خا ، حيث إنه في أعقاب فةىيحة شىركة  العالمية وةعف الرقاية يشك
 Warren Bennis إن مىىا تحتاجىىه الشىىركات اآلن أكثىىر مىىن أن وقىىت مةىىى هىىم المىىديرون الىىقين " )

 (.McElroy, 2003 , p3يعرفون كيف يخلقون البنى التحتية لالنفتاح"  

اسىىواق الماليىىة سىىبب ةىىةء المسىىتثمرين فىىي امىىن انهتمىىام ي اكبيىىر   اوبىىدأ مفةىىوم الشىىفافية يأخىىق حيىى   
العامىىة يم يىىد مىىن الشىىفافية والوةىىوح فىىي القىىوائم الماليىىة المنشىىورا والمعلومىىات  المسىىاهمةعلىىى الشىىركات 

مطالبتةم هيئات ااسواق المالية يم يد من الرقاية والقوانين التي تةمن  االتي يتم اإلفصاح عنةا، وأية  
يعىد  0668من تكرار اا مة المالية ااخيرا التي حدثت في عام  اقلك خوف  العدالة لجمي  المستثمرين، و 

اامىر الىقن  ؛أن قامت الشركات اامريكية الكبرى بإخفا  معلومات مةمة عن حجم الرهن العقارن لىديةا
 (. Ahmed, 2014, 87في العالم بةا   ةإفالسةا وتأثر جمي  ااسواق المالي إلىأدى 

 مفهوم الشفافية:

نةىىىا تىىىوفير المعلومىىىات قات العالقىىىة أ"بىىىىى(  Bushman& Smith , 2003ةىىىا كىىىل مىىىن  عرف
والموثوقية ويشكل كاف حول المرك  المالي واادا  الدورن وفر  انستثمار والحوكمة وقيمة ومخىاطرا 

حسب إطار  ماكرواينوفيشن ( "يأنةىا درجىة وةىوح  اية  أوتعرف الشفافية  الشركة المتداولة في السوق".
لعمليات التجارية ومصادر المعلومات المتعلقة بةا ااصول والنتائج المالية، وقابليتةا للمعاينة والتحقيض ا

ىى McElroy, 2003, p26مىىن قبىىل المسىىةمين وأصىىحاب العالقىىة"   حسىىب مىىا  اوتعىىرف الشىىفافية أية 
 أنةىاي( Baste Committee on Banking Supervisionوردتىه لجنىة يىا ل للمراقيىة المصىرفية  أ
اإلفصاح فىي الوقىت المناسىب عىن المعلومىات الدقيقىة والموثىوق بةىا، التىي تمكىن مسىتخدمي المعلومىات "

 Publicالمفصىىح عنةىىا مىىن تقيىىيم دقيىىض للحالىىة الماليىىة وعىىن اادا  واانشىىطة التجاريىىة والمخىىاطر بةىىا 

Disclosure and Transparency, IFC, 2006,p 4.) 

ىىى عىىىن  ا"أنةا عىىىدم تىىىرك أن أمىىىر مىىىن البيانىىىات أو المعلومىىىات خفي ىىىبىىىىىى اويمكىىىن تعريىىىف الشىىىفافية أية 
المستخدم النةائي للقوائم المالية والتقارير اإلدارية، والشفافية كلمة مشتقة من شف أن رق حتىى يىرى مىا 

ا تحته أن أصيح   (.4،   0667، عبد هللا واةح 
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وقاتةىا أعلومات موثوقىة تقىدم فىي العام عن م اإلفصاحالشفافية هي أن  إلى ويشير يع  الياحثين
نجا اتةىىا ا  جىرا  تقيىىيم دقيىىض للموقىىف المىىالي للشىىركة و إالمناسىية لمسىىاعدا مسىىتخدمي هىىق  المعلومىىات علىىى 

 .دارا هق  المخاطرا  ومخاطرها و  نشطتةاأو 

عىن المعلومىات الماليىة فىي تقىارير الشىركة  اإلفصىاحأن  ( Gray & Morris, 2007ويوةىح  
 (.Sung, 2008, 85في قياس الشفافية المالية  اساسي  أ اير المحاسبية، تلعب دور  السنوية حسب المعاي

 : شروط الشفافية
 أن تكون الشفافية في الوقت المناسب؛ إق إن الشفافية المتأخرا تكون عادا ن قيمة لةا. .1
التي إعالنات التوميف أن تتاح الشفافية لكافة الجةات في الوقت قاته، فةل هناك فائدا من نشر  .2

 ؟!تصدر يعد تعيين ااقارب والمعارف
أن تكون شارحة نفسةا بنفسةا فما قيمة شفافية غامةة أو غير شفافة؟ فقد تقوم يع  الشركات  .3

بنشر قوائمةا المالية يالصحف استيفا  للشكل القانوني بدون مرفقاتةا أو بدون مراقب الحسايات 
الشفافية يالميادش العامة للحافظ على يع  أو تفصيل بنود على َأن ُه يجب مالحمة أن تخل 

 المعلومات قات الصلة يسرية العمل.
أن يعقب الشفافية مسا لة، فالشفافية في حد قاتةا ليست غاية؛ بل وسيلة إلمةار ااخطا   .4

 .ل القانونية المنممة لقلكوانقتصا  من مرتكبيةا، وقلك يالطي  في إطار الوسائ
 والشفافية: اإلفصا أ مية 

يسىاعد علىى  اإلفصاح إنإق ؛ على الشركات لهشرافي ااساس والشفافية المحور اإلفصاح يعد 
ية ااساسى همين من ممارسة حقوقةماكما يمكن المس الشركة،تحسين فةم الجمةور لةيكل ونواحي نشاع 

 .اوحمايتةا على أسس مدروسة ومعلن عنةا مسيق  

 ة يسىىىبب قيمىىىة المعلومىىىات التىىىي يىىىتم توفيرهىىىاعىىىن المعلومىىىات المحاسىىىبي اإلفصىىىاحهميىىىة أ وتبىىىر   
عىىن  اإلفصىىاحغيىىرهم، وأن مسىىتوى  أوالمقرةىىين  أوو المسىىاهمين أمنةىىا سىىوا  المسىىتثمرين  لمسىىتفيدينل

فجىوا عىدم تماثىل فىي تخفىي  حالىة عىدم التأكىد وتقلىي   ايىار    االمعلومات في التقارير المالية يلعب دور  
دا  الشىركات يشىكل موةىوعي، أممىا يسىاعد المةتمىين علىى تقيىيم  ،والمستخدمين داراالمعلومات بين اإل

عىىىىن المعلومىىىىات المحاسىىىىبية فىىىىي عصىىىىرنا الحاةىىىىر وقلىىىىك يعىىىىد ت ايىىىىد الىىىىدور  اإلفصىىىىاحهميىىىىة أ وت ايىىىىدت 
ىىى اويعىىىد أن أصىىىيحت البيانىىىات المحاسىىىبية المنشىىىورا مصىىىدر   ،انقتصىىىادن اسىىىواق المىىىال للمعلومىىىات  امةم 

 (.081،   0604، وحمادا، الال مة نتخاق القرارات دحدوح

علومىات مةىار البيانىات والمإوالشىفافية وعىدم  اإلفصىاحعدم تطبيض الميادش المحاسبية ونق   وأن
سىياب المةمىة لحىدوث انةيىار ة لةق  الوحدات انقتصىادية مىن ااوةا  الماليالحقيقية التي تعبر عن اا
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أهمةىا فقىد الثقىة فىي ، و ثىار السىلبيةعىة اآلوقىد مةىر قلىك فىي مجمو  انقتصىادية،الكثير من هىق  الوحىدات 
 تفقد هق  المعلومات جودتةا. ثم منالمعلومات المحاسبية و 

داريىىىىة والماليىىىىة المتصىىىىلة اإل جىىىىرا اتعىىىىدم تىىىىوافر شىىىىفافية المعلومىىىىات يشىىىىأن كىىىىل اامىىىىور واإل وأن
دارن الفسىاد اإل مىامأقىد فىتح اليىاب  اإلدارا،تاحىة الفرصىة للمسىاهمين والمجتمى  لمسىا لة إوعدم  يالشركة،

وفقىىدان الثقىىة فىىي  العالميىىة،الفةىىائح الماليىىة فىىي كبىىرى الشىىركات إلىىى  دىأالىىقن  الن يةىىة،والقىىرارات غيىىر 
 جىرا اتدارن( وكيفيىة انلتى ام يالمعىايير واإلآلية اختيار المديرين التنفيقيين وكيار المومفين  الجانب اإل

 (45 ،0600 ،العن ن  والشفافية. المحاسبية خاصة ما يتعلض ياإلفصاح 

ىىأوالشىىفافية  وسىىيلة لتىىدعيم المسىىا لة واننةىىياع الىىداخلي والحوكمىىة اافةىىل وتحسىىن الشىىفافية  اية 
يمكىىن خفىى   ومفةومىىة،قا كانىىت اافعىىال والقىىرارات مرئيىىة إفىى القىىرار،والمسىىا لة مىى  وجىىود عمليىىة اتخىىاق 

ليىىتمكن  العىىام،ت قطىىا  انكتتىىاب قىىدر علىىى مراقيىىة مؤسسىىاأالجمةىىور أن  إلىىى ياإلةىىافة المراقيىىة،تكلفىىة 
دارا المؤسسىية ويراقىب الىدائنين المقترةىين يشىكل عىن اإل فةىلأالمساهمون والمومفون من تكوين فكىرا 

و تثىىىار حولةىىىا استفسىىىارات أتالحىىىظ أن  ن القىىىرارات السىىىيئة ن تمىىىر دون إولىىىقلك فىىى أكبىىىر،وبدرجىىىة  كىىىاف  
 وتساؤنت.

 ملوقات الشفافية:

التىىىي تقىىىدمةا للشىىىفافية لمسىىىتخدمي القىىىوائم الماليىىىة إن أنةىىىا اصىىىطدمت  علىىىى الىىىرغم مىىىن المميىىى ات
 : اآلتييمعوقات عملية يمكن قكرها على النحو 

يترتب على الشركة المنتجة للتقارير المالية الدقيقة تكاليف كبيرا : التكلفة اإلةافية لشفافية البيانات -0
ة دون سىقف أو حىدود إلىى  يىادا ااعيىا  تكون الشركة في غنا  عنةا، كما يؤدن الم يد من الشىفافي

، أسىةم الشىركة اامىر الىقن سيرفةىه حىاملو ؛سيمةر أثرهىا فىي قائمىة الىدخل ومن ثمعلى الشركات 
لىىقلك علىىى الشىىركة أن تىىوا ن بىىين الشىىفافية المرتفعىىة والتكلفىىة يحيىىث تلبىىي حاجىىات مسىىتخدمي القىىوائم 

 المالية ومصلحتةا الخاصة.

يؤدن الم يد من الشفافية واإلفصاح إلى وة  عمليىات وأنشىطة الشىركة : يةاإلةرار يالقدرا التنافس -0
والقن من المحتمىل أن تسىتخدم تلىك البيانىات لهةىرار  ،أمام جمي  ااطراف يما في قلك المنافسين
التىي مىن شىأن اإلعىالن لملكيىة الفكريىة أو أسىرار المةنىة يموق  الشىركة التنافسىي كمىا أنةىا قىد تمىس ا

فادا المنافسين على حساب مستقبل الشركة ومصالحةا.عنةا إفساد ا  لخطء المستقبلية وا 

قات التىأثيرات انجتماعيىة أو انقتصىادية  المعلومىات: إن اإلفصىاح عىن المةمىةشىفافية المعلومىات  -3
أو البيئيىىىة قىىىد يىىىؤدن إلىىىى نتىىىائج وخيمىىىة واةىىىرايات ن تتحملةىىىا الشىىىركة، كمىىىا أن إعالنةىىىا فىىىي وقتةىىىا 

عىىالن عىىن ولىىقلك تتىىوخى الشىىركات الحيطىىة والحىىقر وربمىىا تىىؤخر اإل، الطىىين بلىىه المناسىىب قىىد ي يىىد
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مىىن التىىأثير الحىىاد  ايعىى  المعلومىىات المةمىىة التىىي لىىيس لةىىا عالقىىة يالجانىىب التشىىةيلي للشىىركة خوف ىى
 المتوق  على الشركة وسعر أسةمةا في السوق المالي.

 الشفافية في القوانين الكويتية:

الخىىا  بإنشىىا  هيئىىة سىىوق الكويىىت لىىألوراق  0606( لسىىنة 7قىىانون رقىىم  أفىىرد المشىىرو  الكىىويتي ي
ىىىالماليىىىة ف نمىىىم الفصىىىل  إق ؛0111( لسىىىنة 0عىىىن قىىىانون   اصىىىل خىىىا  ياإلفصىىىاح عىىىن المصىىىالح عوة 

العاشر من القانون تعريىف اإلفصىاح وأحكامىه والمخىاطبين بةىقا ااحكىام وكىقلك حىدد المسىؤولية المدنيىة 
اإلفصىىاح أهىىم ممةىىر مىىن ممىىاهر  يعىىد إق متقدمىىة،ه المشىىر  يمثىىل خطىىوا ومىىا قننىى المتةىىررين،لصىىالح 

 0606لسىىىنة ( 7سىىىواق المىىىال الكىىىويتي رقىىىم  أتحقيىىىض الشىىىفافية ويمنىىى  تعىىىار  المصىىىالح  قىىىانون هيئىىىة 
 .(5( الفقرا  3المادا 

( لسىىنة 0( الىىقن ُألةىىي العمىىل يالقىىانون رقىىم  0606( لسىىنة  7القىىانون رقىىم  فىىي ومىىن أهىىم مىىا جىىا  
وكىقلك علىي  ،( محاولة المشر  التخفيف عىن العىب  علىى الةيكىل المخىت  بتلقىي اإلفصىاحات0111 

( المملوكىىة مىىن الشىىخ  المطالىىب %5حيىىث مىىا عىىادت كىىل عمليىىة تتةيىىر يالنسىىية ، الشىىخ  المفصىىح
 اإق أصىيح اإلفصىىاح مطلوي ىى ؛ياإلفصىاح تسىىتدعي اإلفصىاح  أصىىيحت تسىمى المصىىلحة محىل اإلفصىىاح(

في ملكية الورقىة الماليىة المبلىن عنةىا أن  اجوهري   ارن على قيمة المصلحة ويعد تةيير  عند أن تةيير جوه
( مىن قيمىة المصىلحة بخىالف القىانون القىديم الىقن أوجىب اإلفصىاح عىن أن تةييىر %5تةيير ي يد عىن  
ى%5  نسىبتهيطرأ علي ما  ( %5يفىوق   اواحىد   ا( المملوكىة مىن المطالىب ياإلفصىاح ولىو كانىت تمثىل فلس 

جوهريىة التىي تقىل الغيىر يفصح عن التةييىرات اليسىيطة أو  ما في القانون الجديد فصاحب المصلحة نأ
ىى%5عىىن نسىىية   ب يىىادا  اان تةييىىر سىىوا  كىىان إيجابي ىى ا( مىىن قيمىىة تلىىك المصىىلحة وييقىىى اإلفصىىاح مل م 

المصلحة عن  عندما يؤدن التةيير إلى انخفا  االنسية في المصلحة المطلوب اإلفصاح عنةا أو سلبي  
 (.%5نسية  

كمىىا شىىدد القىىانون علىىى مسىىؤولية المىىديرين فىىي الشىىركات المسىىاهمة المدرجىىة فىىي السىىوق المىىالي إقا 
استحدث ن  جديد حيث أل م مىن خاللىه مىديرن الشىركات المدرجىة ياإلفصىاح عىن أن مصىلحة للمىدير 

أو تايعىىة ويسىىرن هىىقا انلتىى ام فىىي ااوراق الماليىىة الخاصىىة يالشىىركة التىىي يعمىىل بةىىا أو أن شىىركة  ميلىىة 
على كل مصلحة قائمة لألقارب من الدرجة ااولى وال وب دون تحديىد نسىية هىق  المصىلحة إلىى رأسىمال 

 الشركة.

يجب على المدير ياإلفصىاح عىن أن ممارسىة لحىض ممنىوح لىه مىن الشىركة أو أن شىركة تايعىة لةىا 
تايعىىة أو ال ميلىىة وكىىقلك يفصىىح عىىن أيىىة ممارسىىة يىىأن اكتتىىاب فىىي ااوراق الماليىىة للشىىركة أو شىىركاتةا ال

 لحض ممنوح له من أن شركة أخرى يانكتتاب في ااوراق المالية لةق  الشركة.
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( الشىىركات المسىىاهمة المدرجىىة انحتفىىا  065فىىي المىىادا   0606لسىىنة  7وقىىد ألىى م القىىانون رقىىم 
ديرين ويىىدرب فىي هىىقا السىجل كىىل يسىجل خىا  بإفصىىاح أعةىا  مجىىالس اإلدارات واإلدارا التنفيقيىة والمى

وكىقلك البيانىات المتعلقىة يالمكافىآت والرواتىب والحىواف  وغيرهىا  ،البيانات والمعلومىات التىي تقررهىا الةيئىة
وتىورد هىق  البيانىات فىي تقىارير الجمعيىة العموميىة وأعطىي المشىر  اصىاحب الشىأن  ،من الم ايا ااخىرى 

 عمل المعتادا.حض انطال  على هقا السجل خالل ساعات ال

ن على البورصة المسجلة أن تعلن أ( من قات القانون ي064( من المادا  3، 0ونصت الفقرتين  
لمىا تحىدد   اعن المعلومات التي تلقتةا يشأن اإلفصاحات عن المصالح فور تلقيةا المعلومات وقلىك وفق ى

 الالئحة التنفيقية.

قويىة الةرامىة يشىىأن مخالفىة أحكىام الفصىىل ( ع000فىي المىىادا   0606لسىنة  7ورتىب القىانون رقىىم 
لف دينىار ون تتجىاو  مائىة ألىف أإق نصت المادا "يعاقب يةرامة ن تقل عن  ؛العاشر الخا  ياإلفصاح

 دينار كل من خالف أن أحكام الفصل العاشر في شأن اإلفصاح عن المصالح".

في حىض المتخلىف عىن تطبيىض قرر يه قيام المسؤولية المدنية  اخاص   اوكقلك استحدث المشر  نص  
" يتحمىىل الملىى م ياإلفصىىاح  0606لسىىنة  7( مىىن القىىانون رقىىم 067إق نصىىت المىىادا   ؛أحكىىام اإلفصىىاح

ىأالمسؤولية عن أية   اةرار تلحض يالةيئة أو البورصىة أو الةيىر جىرا  عىدم إفصىاحةم عىن مصىالحةم وفق 
تةىىرر مىىن عىىدم اإلفصىىاح يىىالرجو  بىىدعوى " وهىىقا يفىىتح اليىىاب للمم هىىقا القىىانون ونئحتىىه التنفيقيىىةاحكىىا

التعىىىوي  علىىىى مىىىن أوجىىىب عليىىىه القىىىانون اإلفصىىىاح عىىىن المصىىىلحة محىىىل اإلفصىىىاح والمخىىىالف إلحكىىىام 
اامر القن يسىتل م قيىام أركىان المسىؤولية مىن خطىأ وةىرر يلحىض يالشىخ  المةىرور وقيىام  ؛اإلفصاح

لعاشىر واللىوائح وبىين مىا الحىض المةىرور العالقة السببية من الخطىأ المتمثىل فىي مخالفىة أحكىام الفصىل ا
 من ةرر.

 قياس مستوى شفافية القوائم المالية ثالثاا: 
شىىركة  06للشىىركات عينىىة الدراسىىة اليىىالن عىىددها  0600تىىم دراسىىة التقىىارير الماليىىة السىىنوية للعىىام 

قلىىىك لقيىىىاس وانسىىىتثمار، والعقىىىار، والخىىىدمات انخىىىرى( و  الىىىنفء والةىىىا ، والصىىىناعة، البنىىىوك، والتىىىأمين، 
عىىىىىىن بنىىىىىىود المعلومىىىىىىات الىىىىىىواردا فىىىىىىي هىىىىىىق  التقىىىىىىارير ياسىىىىىىتخدام منةجيىىىىىىة  اإلفصىىىىىىاحمسىىىىىىتوى الشىىىىىىفافية و 

 Standard& Poors ةىىىق  التقىىىارير فىىىي اسىىىتخراب البيانىىىات المتعلقىىىة يمتةيىىىرات ب(، كمىىىا تىىىم انسىىىتعانة
فىي سىوق  اإلفصاحيأسلوب انستقرا  والمبني على فح  التطبيض العملي للشفافية و  اإلفصاحالشفافية و 

لميدانيىة ( مىن خىالل الدراسىة اStandard& Poorsالكويىت المىالي ومقارنىة النتىائج المتىوافرا يمنةجيىة  
وليىىة مىىن خىىالل القائمىىة التىىي تىىم تصىىميمةا لتحقيىىض هىىدف الدراسىىة ياسىىتخدام للحصىىول علىىى البيانىىات اا

لتحليىل  00النسىخة  SPSSائي حصىاسىتخدام برنىامج ح مىة التحليىل اإل ومىن ثىم ،مقياس ليكرت الثالثي
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شىىركة مىىن  06النتىىائج واسىىتخراب العالقىىات واختيىىار الفرةىىيات، وقىىد بلىىن عىىدد الشىىركات عينىىة الدراسىىة 
 : يوةح قلك اآلتيالجدول و  ،الشركات المدرجة في سوق الكويت المالي

 (0جدول رقم )

 نوع وعدد الشركات عينة الدراسة 

 النسبة العدد القطاع

 %0.61 01 البنوك

 %0.61 01 االستثمار

 %368 5 وغاز نفط

 %368 5 التأمين

 %.006 1 عقار

 %0.61 01 صناعة

 %7061 08 الخدمات االخرى

 %011 01 المجموع

 .كيفية عمل المنهجية

" للشىفافية واإلفصىاح فىي تقييمىه للشىفافية واإلفصىاح Standard & Poorsاعتمىاد منةجيىة " يعىد
أو يحد  –ارير السنوية التي يتم إعدادها بنا  على معايير المحاسية الدولية للشركات المساهمة على التق

مىىىن أهىىىم  –أدنىىىى يىىىتم إعىىىدادها يمىىىا ن يعىىىار  أن معيىىىار مىىىن معىىىايير المحاسىىىية الدوليىىىة المتفىىىض عليةىىىا 
الخصائ  التي سىاعدت علىى القبىول الواسى  والعىالمي لتطبيىض المنةجيىة فىي ااسىواق العالميىة الكبىرى، 

ىهقا يا مدمجىة يىالقوانين  اإلةىافة إلىى أنةىا عملىت علىى إمةىار نتائجةىا ياسىتخدام المنةجيىة وحىدها وأية 
المحليىىىىىة إن وجىىىىىدت، إن عمليىىىىىة توحيىىىىىد ااسىىىىىاس الىىىىىقن سىىىىىيتم عليىىىىىه تقيىىىىىيم الشىىىىىفافية واإلفصىىىىىاح سىىىىىاعد 

لصىادرا المستثمرين في جمي  أنحا  العالم على فةم وتقييم الشىركات التىي يرغبىون فىي انسىتثمار فيةىا وا
، ويمكىن تقسىيم طريقىة سىيقودنا إلىى كيفيىة عمىل المنةجيىة وهىقا مىا Standard & Poorsعىن مؤسسىة 

 : اآلتيعمل المنةجية إلى أربعة أقسام على النحو 

 .فقرا 08ج ا  ةمن أعلى ثالثة  ويحتون هيكل الملكية وحقوق المستثمرين : القسم ااول
 .رافق 00 يحتون شفافية الملكية : الج   ااول
 .فقرات 8تركي  هيكل الملكية يتةمن : الج   الثاني

 .فقرات 1التصويت واجتماعات المساهمين يحتون  إجرا اتالج   الثالث: 
 .فقرا 35ج ا  ةمن أربعة أ ويحتون عن المعلومات  اإلفصاحالقسم الثاني: الشفافية المالية و 
 .فقرا 05من  الشركة ويتكون الج   ااول: اتجاهات 

 .فقرات 1على  ويحتون لثاني: السياسات المحاسبية الج   ا

 .الج   الثالث: تفصيالت السياسات المحاسبية ككل ويتةمن ثالث فقرات

 .فقرات 4الج   الراي : هيكلة وتعامالت ااطراف قات العالقة ويتةمن 
 .فقرا 35ج ا  ةمن أربعة أعلى  ويحتون القسم الثالث: بنية مجلس اإلدارا ونشاطاته 
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 .فقرات 8  ااول: بنية مجلس اإلدارا وتكوينه ويتةمن الج  

 .فقرا 00الج   الثاني: دور مجلس اإلدارا ويحتون 

 .فقرات 0الج   الثالث: تدريب المديرين في مجلس اإلدارا وحواف هم ويحتوى 

 .فقرات 1 الج   الراي : حواف  المديرين التنفيقيين وتقييمةم ويتةمن

المنةجيىىىة يتبىىىين للياحىىىث مىىىدى تةطيىىىة أسىىىئلة المنةجيىىىة للتقىىىارير السىىىنوية  ويعىىىد انطىىىال  علىىىى تقسىىىيمات
الصادرا عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليىة وتركي هىا علىى الجوانىب الماليىة وغيىر 

 المالية التي تةم المساهمين والمستثمرين.

اسىىئلة المكونىىة لةىىا فىىي التقريىىر عىىن ايىىات سىىلوب اليحىىث وانستكشىىاف عىىن وجىىود إجاأاسىىتخدام المنةجيىىة 
 العامة.السنون للشركة المساهمة 

تحول الدرجات لتكون من عشر( وتعطي درجة لكل إجابة موجودة في تصنف الشركات على أساس عشري )
 التقرير السنوي.

حيىث لكىل فىر  علىى حىدا ي تجم  الدرجات التي تم الحصىول عليةىا مىن كىل سىؤال يحيىث يىتم تجميعةىا أون  
ىى  ومىىن ثىىم اتصىىيح هنىىاك اثنتىىي عشىىرا نتيجىىة ومىىن َثىىم يىىتم تجميىى  نتىىائج الفىىرو  المكونىىة لكىىل جىى   علىىى حىىدا أية 

 .يتم تجميعةا لتعطي نتيجة تقييم الشفافية واإلفصاح لتلك الشركة اتتجم  ثالث نتائج رئيسة وأخير  

ىىى فية واإلفصىىىاح يةىىىم أسىىىئلة بإصىىدار تقيىىىيم مركىىىب للشىىفا اوتجىىدر المالحمىىىة إلىىىى أن المنةجيىىة قامىىىت أية 
المنةجية الخاصة بةا ومتطليىات الشىفافية واإلفصىاح المعمىول بةىا فىي الىدول التىي لىديةا معىايير خاصىة بةىا ممىا 
أسىةم فىىي إةىافة م يىىد مىن القىىوا والموةىوعية إلىىى نتىىائج تقيىيم الشىىركات مى  العلىىم أنةىا أيقىىت نتائجةىا قبىىل الىىدمج 

 موجودا لم يد من الشفافية.

يتبين مدى سةولة مبدأ عمل هق  المنةجية وسةولة تطبيقةا على الشركات المساهمة العامىة فىي مما سبض 
مىن   أن سوق مالي منمم في العىالم فيسىتطي  أن مسىتثمر إمىا أن ُيقىيشم الشىركة التىي يرغىب انسىتثمار فيةىا وحىد

ة عىن تلىك الشىركة إن وجىدت ااسئلة في التقريىر السىنون أو يأخىق بنتىائج المنةجيى عن جاياتاإلخالل استكشاف 
 .أن يدقض مدى صحة التقييم اويمكن له أية  

 :اإلفصا ( للشفافية و Standard& Poorsتحليل وعرض نتائج منهجية )
ىىىأ اإلجايىىىة هولتحديىىىد توجىى Tجىىرا  اختيىىىارإ( لةايىىىات 0تىىم تحديىىىد الوسىىىء الفرةىىي المعيىىىارن   ا والةىىىدف ية 

 :  ةا وتوجةةايوةح أو ان ااجوية وتفسيرات اآلتيوالجدول 
 اإلفصاح( للشفافية وStandard& Poorsأوزان منهجية ) (8جدول رقم )

 ال غير متأكد نعم الجواب

 0 8 3 وزن االجابة

ان الشركة تفصح عن  التفسير

 ما تضمنته الفقرة

ان الشركة ال تفصح حاليا 

نظرا لعدم توفر مضمون 

الفقرة لديها وان وجد ستقوم 

 عنه اإلفصاحب

ال تفصح  ان الشركة

 عن ما تضمنته الفقرة

 0اقل من  0011- 0 3011 -8011 درجة االجابة

 سلبي ايجابي توجه اإلجابة
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 : اإلفصا للشفافية و  التحليل اإلحصائيتحليل نتائج رابلاا: 
 : يكل الملكية وحقوق المستثمرين -أ

 (3جدول رقم )

 شفافية الملكية–الملكية وحقوق المستثمرين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل 

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة م

، ألنواع أسهم الشركة )عادية اهل يحتوي التقرير السنوي وصف    .0

 (؟أو غيرها، ممتازة
1.77 0.70 

4 

 3 0.59 1.83 ؟هل يزود التقرير السنوي عن المساهمين حسب النوع  .7

 1 0.00 3.00 ير السنوي على عدد األسهم العادية المصدرة؟هل يحتوي التقر  .8

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد األسهم العادية المصرح   .4

 ؟بها والغير المصدرة
3.00 0.00 

1 

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لألسهم العادية   .5

 المصدرة؟
3.00 0.00 

1 

يمة األسمية لألسهم العادية هل يحتوي التقرير السنوي على الق  ..

 المصرح بها والغير مصدرة؟
3.00 0.00 

1 

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد كل من األسهم الممتازة   .1

المصدرة واألسهم التي ال تنطوي على حقوق تصويت وغيرها 

 من الفئات؟
2.67 0.48 

2 

هل يحتوي التقرير السنوي على عدد األسهم المصرح بها   .3

 درة بتلك األنواع في البند السابق؟والغير مص
3.00 0.00 

1 

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لكل من األسهم   .9

الممتازة المصدرة واألسهم التي ال تنطوي على حقوق تصويت 

 ؟وغيرها من الفئات
3.00 0.00 

1 

هل يحتوي التقرير السنوي على القيمة األسمية لألسهم المصرح   .01

 ير مصدرة بتلك األنواع في البند السابق؟بها والغ
3.00 0.00 

1 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن حق التصويت لكل   .00

 غيرها(؟، ممتازة، نوع من أنواع األسهم الموجودة لديها )عادية
1.67 0.63 

5 

 2 0.10 2.63 شفافية الملكية

علىى مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد أ ( وهىو 0603  المتوسء العام لشىفافية الملكيىة بلىنأن  من الجدول يتبين
ىى مسىىتوى شىىفافية أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0( اليىىالن  Standard& Poorsلمنةجيىىة   القيىىاس الشىىفافية وفق 

، فىي حىين بلىن الملكيىة وحقىوق المسىتثمرينحىا  علىى ثىاني أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية لةيكىل  ؛ إقالملكية عىالي
اتسىىاق وتركىى  البيانىىات المسىىتخرجة مىىن القىىوائم الماليىىة للشىىركات عينىىة إلىىى  ا يشىىير( مىى6606اننحىىراف المعيىىارن 

نسىىىية أن  ( وهىىىو مىىىا يمثىىىل3( علىىىى وسىىىء حسىىىابي بلىىىن  06، 1، 8، 0، 5، 4، 3حىىىا ت الفقىىىرات   ؛ إقالدراسىىىة
حىىين ، فىىي %066لةىىق  الفقىىرات فىىي القىىوائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق الكويىىت المىىالي بنسىىية  اإلفصىىاح

 كبىر مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد فىي الدراسىة مىا يشىيرأ( وهىو 0607( علىى وسىء حسىابي بلىن  7حا ت الفقرا  
الشركات عينة الدراسة تفصح عىن عىدد كىل مىن ااسىةم الممتىا ا المصىدرا وااسىةم التىي ن تنطىون علىى أن  إلى

 حقوق تصويت وغيرها من الفئات.

هىىىل تفصىىىح الشىىىركة فىىىي تقريرهىىىا السىىىنون عىىىن حىىىض  ( المتعلقىىىة بىىىىى"00الفقىىىرا رقىىىم  أن  كمىىىا بينىىىت النتىىىائج
دنى وسىء حسىابي فىي أغيرها(" حا ت على ، ممتا ا، التصويت لكل نو  من أنوا  ااسةم الموجودا لديةا  عادية

التقىارير أن  إلىى ( ممىا يشىير0قل من الوسء الحسابي الفرةي المعتمىد اليىالن  أ( وهو 0607المحور حيث بلن  
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

نىوا  ااسىةم سىوا   أية للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي ن تفصح عن حض التصويت لكىل نىو  مىن المال
( وهىو 0677خيىرا وبوسىء حسىابي بلىن  ( فىي المرتيىة قبىل اا0و غيرهىا، وجىا ت الفقىرا  أو ممتىا ا أكانت عادية 

فصىىاح الشىىركات المدرجىىة فىىي إ عىىدمإلىىى  ( مىىا يشىىير0أصىىةر مىىن الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد فىىي الدراسىىة اليىىالن  
أو غيرهىىا وهنىىاك ارتيىىاع ، انىىوا  أسىىةم الشىىركة سىىوا   كانىىت عاديىىة، ممتىىا ا اسىىوق الكويىىت لىىألوراق الماليىىة وصىىف  

سىةم مىن حيىث الوصىف وحىض التصىويت، وحىا ت الفقىرا اانىوا  أ( كونةىا تتنىاول 00( والفقرا  0وثيض بين الفقرا  
فصىىىاح إعىىىدم إلىىىى  ( وهىىىو أصىىىةر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير0683( علىىىى وسىىىء حسىىىابي متىىىدني بلىىىن  0 

 .نوا  المساهمينأالشركات عن 
 (4جدول رقم )

 تركيز هيكل الملكية–المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل الملكية وحقوق المستثمرين  

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة م

 1 0.60 2.25 ؟ي تقريرها السنوي عن أكبر مساهم فيهاهل تفصح الشركة ف  .0

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر ثالثة   .7

 ؟مساهمين فيها
1.77 0.67 

3 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر خمسة   .8

 مساهمين فيها؟
1.85 0.55 

2 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن أكبر عشرة   .4

 ؟هامساهمين في
1.70 0.72 

4 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   .5

 ؟يملكون أكثر من ثالثة بالمئة
1.53 0.50 

8 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   ..

 ؟يمتلكون أكثر من خمسة بالمئة
1.57 0.56 

7 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن المساهمين الذين   .1

 ؟يمتلكون أكثر من عشرة بالمئة
1.60 0.74 

6 

هل تفصح الشركة في تقريرها السنوي عن نسبة الملكية   .3

 ؟المزدوجة )التي يملكها أشخاص من العاملين في الشركة
1.67 0.54 

5 

 3 0.30 1.74 تركيز هيكل الملكية

( وهىىو 0674المتوسىىء العىىام لتركىى  هيكىىل الملكيىىة بلىىن  أن  (4جىىدول رقىىم  ال أمةىىرت النتىىائج فىىي
ىأ ( 0( اليىالن  Standard& Poorsلمنةجيىة   اصىةر مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية وفق 

دنىى وسىء حسىابي أمستوى شفافية ترك  هيكل الملكية متىدني حيىث نىال علىى أن  إلى اامر القن يشير
إلىىى  ( مىىا يشىىير6636، فىىي حىىين بلىىن اننحىىراف المعيىىارن لملكيةةة وحقةةوق المسةةتثمرينلهيكةةل ايالنسىىية 

( علىىى 0وحىىا ت الفقىىرا   م الماليىىة للشىىركات عينىىة الدراسىىة،اتسىىاق وتركىى  البيانىىات المسىىتخرجة مىىن القىىوائ
الشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة أن  إلىىىى ( وهىىىو أكبىىىر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير0605وسىىىء حسىىىابي بلىىىن  

( علىى متوسىطات 8، 7، 0، 5، 4، 3، 0ن حىا ت الفقىرات  يفيةىا فقىء، فىي حى مسىةمكبر تفصح عن أ
فصىىىاح الشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة عىىىن إعىىىدم إلىىىى  حسىىىابية متدنيىىىة أصىىىةر مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي مىىىا يشىىىير

 .محتوى هق  الفقرات



 8102يناير  – د األولالعد –د األول المجل مجلة جامعة الجزيرة 

 

070 
 

  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 (5جدول رقم )

إجراءات التصويت  –مستثمرين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات هيكل الملكية وحقوق ال 

 واجتماعات المساهمين

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة م

 المعياري

 الرتبة

هل يوجد تقويم بالمواعيد الهامة للمساعدين )جدول اجتماعات   .0

 الجمعية العمومية مثالُ(؟
3.00 0.00 

1 

 1 0.00 3.00 (؟قد تكون محاضر اجتماعهل تتم مراجعة اجتماعات المساهمين )  .7

هل يوجد وصف لإلجراءات المتبعة في تقديم المقترحات   .8

 ؟في اجتماعات المساهمين في مجلس اإلدارة
2.98 0.13 

2 

هل تفصح الشركة عن كيفية عقدها أو توقيت اجتماع   .4

 الهيئة العامة غير العادي؟
3.00 0.00 

1 

هل تفصح الشركة عن كيفية ترشيح المساهمين بأعضاء   .5

 ؟مجلس اإلدارة
2.75 0.44 

4 

 6 0.71 2.33 ؟هل يوجد وصف لعملية وضع استفسار لمجلس اإلدارة  ..

هل يتضمن التقرير السنوي إشارة إلى أسس وقواعد حوكمة   .1

 ؟الشركات
2.87 0.34 

3 

 5 0.62 2.60 ؟هل يتضمن التقرير السنوي إلى قواعد أفضل الممارسات  .3

ي أو هل تم نشر نظام الشركة المساهمة العامة األساس  .9

 ؟عقد تأسيس الشركة
1.37 0.58 

7 

 1 0.16 2.66 إجراءات التصويت واجتماعات المساهمين

 2 0.11 2.38 هيكل الملكية وحقوق المستثمرين

المتوسىىىىىء العىىىىىام للمحىىىىىور ااول المتعلىىىىىض بةيكىىىىىل الملكيىىىىىة وحقىىىىىوق أن  مىىىىىن الجىىىىىدول أعىىىىىال  يتبىىىىىين
جىىرا اتو  ،وتركيىى  هيكىىل الملكيىىة ،ية الملكيىىةشىىفاف: قسىىام وهىىيأالمسىىتثمرين والىىقن يحتىىون علىىى ثالثىىة   ا 

علىى مىن الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية أ ( وهو 0638بلن   ،التصويت واجتماعات المساهمين
فصىاح الشىركات إمسىتوى أن  إلىى اامىر الىقن يشىير ؛(0( اليىالن  Standard& Poorsلمنةجية   اوفق  

حىىا  علىىى ثىىاني أعلىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لقيىىاس  إق؛ عىىن هيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىتثمرين عىىالي
يالنسية  ات المساهمين على المرتية ااولىالتصويت واجتماع إجرا اتالشفافية ككل، في حين نال قسم 
، فىي %87بلةىت  اإلفصىاحنسىية أن  ( أن0600  بوسء حسىابي بلىن لةيكل الملكية وحقوق المستثمرين

اتساق وتركى  البيانىات المسىتخرجة مىن القىوائم الماليىة إلى  يشير ( ما6600حين بلن اننحراف المعيارن 
أن  إلىى ( وهىو مىا يشىير3( علىى وسىء حسىابي بلىن  4، 0، 0للشركات عينة الدراسة، وحا ت الفقرات  

لةىىىق  الفقىىىرات فىىىي القىىىوائم الماليىىىة للشىىىركات المدرجىىىة فىىىي سىىىوق الكويىىىت المىىىالي بنسىىىية  اإلفصىىىاحنسىىىية 
صىةر مىن الوسىء الفرةىي أ( وهىو 0637( علىى وسىء حسىابي بلىن  1قىرا  ، في حين حىا ت الف066%

الشىىركات عينىىة الدراسىىة ن تنشىىر نمىىام الشىىركة المسىىاهمة العامىىة أن  إلىىى المعتمىىد فىىي الدراسىىة مىىا يشىىير
 ااساسي أو عقد تأسيس الشركة.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 المالية واإلفصا  عن المللومات: الشفافية-ب
  (0جدول رقم )

 اتجاهات الشركة–نحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واال

الوسط  الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

هل يتضمن التقرير السنوي أية مناقشات تتم حول االستراتيجية   .0

 التي تتبعها الشركة؟
1.42 0.67 10 

ع وطبيعة عمل الصناعة أو هل يزود التقرير السنوي تفاصيل ونو  .7

 الخدمة التي تعمل بها الشركة؟
3.00 0.00 1 

هل تعطي الشركة لمحة عامة أو معلومات عن االتجاهات السائدة   .8

 للصناعة أو الخدمة التي تعمل بها؟
3.00 0.00 1 

هل يزود التقرير السنوي تفاصيل عن منتجاتها أو خدماتها   .4

 ؟المقدمة
3.00 0.00 1 

 1 0.00 3.00 ؟لتقرير السنوي تحليل جزئية مفصلة لخطوط اإلنتاجهل يزود ا  .5

السوقية لجزء أو لكل منتجاتها  هل تفصح الشركة عن حصتها  ..

 خدماتها(؟)
2.83 0.38 4 

هل تفصح الشركة عن تقديرات األرباح األساسية لبعض منتجاتها   .1

 ؟أو خدماتها بالتفصيل
1.50 0.75 9 

األرباح األساسية لبعض منتجاتها  هل تفصح الشركة عن تقديرات  .3

 ؟أو خدماتها
1.62 0.49 7 

 2 0.25 2.93 هل تفصح الشركة عن منتجاتها بشكل مادي   .9

 5 0.74 1.97 ؟هل تعطي الشركة تقديرات عن حجم منتجاتها من أي نوع كان  .01

 3 0.28 2.92 هل توضح أو تفصح الشركة عن خصائص األصول المستخدمة؟  .00

، على األصول )العائدعن مؤشرات الكفاءة لديها  هل تفصح الشركة  .07

 ؟وغيرها(العائد على حقوق الملكية 
2.83 0.38 4 

هل يتضمن التقرير السنوي معلومات عن مؤشرات الكفاءة   .08

ومستوياتها بالمقارنة مع شركات في نفس المجال )معيار 

 ؟الصناعة(
1.70 0.46 

6 

زمع تنفيذها في هل تفصح الشركة عن خططها االستثمارية الم  .04

 السنوات القادمة 
1.52 0.54 8 

هل تفصح الشركة عن تفاصيل هذه الخطط االستثمارية المزمع   .05

 تنفيذها في السنوات القادمة؟
1.38 0.67 11 

 3 0.16 2.31 اتجاهات الشركة

علىىىى مىىىن أ ( وهىىىو 0630المتوسىىىء العىىىام نتجاهىىىات الشىىىركة بلىىىن  أن  ( يتبىىىين0جىىىدول رقىىىم  مىىىن ال
مسىتوى شىفافية اتجاهىىات أن  إلىىى ( اامىىر الىقن يشىير0الفرةىي المعتمىد لقيىىاس الشىفافية اليىالن  الوسىء 

للشةةةةفافية الماليةةةة واإلفصةةةةا  عةةةةن حىىىىا  علىىىى ثالىىىث أعلىىىىى وسىىىء حسىىىىابي يالنسىىىية  ؛ إقالشىىىركة عىىىالي
اتسىىاق وتركى  البيانىىات المسىىتخرجة إلىى  ( مىا يشىىير6600، فىىي حىين بلىىن اننحىراف المعيىىارن المللومةات

( 3( على وسء حسابي بلن  5، 4، 3، 0حا ت الفقرات   إق ؛ن القوائم المالية للشركات عينة الدراسةم
عىىن محتىىوى الفقىىرات فىىي القىىوائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق  اإلفصىىاحنسىىية أن  وهىىو مىىا يشىىير

 .%066الكويت المالي بنسية 

وسىىىاع حسىىىابية متدنيىىىىة أ( حىىىا ت 05، 04، 03، 06، 8، 7، 0الفقىىىرات  أن  كمىىىا بينىىىت النتىىىائج
التقىىارير الماليىىة للشىىركات أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0أصىىةر مىىن الوسىىء الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

 المدرجة في سوق الكويت المالي ن تفصح عن محتوى هق  الفقرات.
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 (7جدول رقم )

 السياسات المحاسبية–فصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإل

 الرتبة االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة م
 1 0.00 3.00 هل تقدم الشركة تقارير مالية على اساس ربع سنوي   .0

 3 0.13 2.98 هل تناقش الشركة سياساتها المحاسبية المطبقة؟  .7

 إعدادهل تفصح الشركة عن معايير المحاسبية المستخدمة في   .8

 محاسباتها
3.00 0.00 

1 

 1 0.00 3.00 هل تُعد الشركة حساباتها على أساس معايير المحاسبة الدولية؟  .4

 2 0.13 2.98 هل تُعد الشركة حساباتها على أساس معايير المحاسبة الوطنية؟  .5

هل تُعد الشركة محاسباتها بطرق بديلة على أساس معايير   ..

 المحاسبة الدولية المعترف بها؟
2.93 0.36 

4 

هل تُعد الشركة قائمة المركز المالي على أساس معايير المحاسبة   .1

 ؟الدولية المعترف بها
3.00 0.00 

1 

هل تُعد الشركة قائمة الدخل على أساس معايير المحاسبة الدولية   .3

 ؟المعترف بها
3.00 0.00 

1 

هل تُعد الشركة قائمة التدفقات النقدية على أساس المحاسبة   .9

 ؟لية المعترف بهاالدو
3.00 0.00 

1 

بين معايير المحاسبة  )مطابقة(هل تقوم الشركة بعمل توافق   .01

 ؟امع معايير المحاسبة المعترف بها عالمي  االمستخدمة محلي  
2.98 0.13 

2 

 1 0.06 2.99 السياسات المحاسبية

( وهىىو اعلىىى 0611المتوسىىء العىىام للسياسىىات المحاسىىبية بلىىن  أن  (7جىىدول رقىىم  أمةىىرت نتىىائج ال
مسىىىتوى شىىىفافية أن  إلىىىى ( اامىىىر الىىىقن يشىىىير0مىىىن الوسىىىء الفرةىىىي المعتمىىىد لقيىىىاس الشىىىفافية اليىىىالن  

حيث حا  علىى أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية للشىفافية الماليىة واإلفصىاح  االسياسات المحاسبية عالي جد  
ي التقىارير الماليىة عىالي عىن السياسىات المحاسىبية فى اإلفصىاحمسىتوى أن  إلىى عن المعلومىات مىا يشىير

كىل فقىرات قسىم السياسىات المحاسىبية حىا ت أن  ، الجىدير يالىقكر%11 اإلفصىاححيث بلةت نسىية  اجد  
الشركات عينة الدراسة تفصح أن  أعلى من الوسء الفرةي ما يعني اعلى متوسطات حسابية عالية جد  
 عن محتوى الفقرات وبدرجة عالية.

 (2جدول رقم )

تفصيالت السياسات  –ابية واالنحرافات المعيارية لفقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحس

 المحاسبية ككل

 م
االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة

 المعياري
 الرتبة

 1 0.13 2.98 ؟هل تفصح الشركة عن اسلوب تقييم األصول 7

0 
هل تفصح الشركة عن معلومات عن طرق 

 ؟صول الاابتةحساب إهالك األ
2.98 0.13 

1 

2 
هل تعد الشركة بيانات مالية موحدة في حال 

 ؟وجود شركات تابعة لها
2.97 0.26 

2 

 2 0.17 2.98 تفصيالت السياسات المحاسبية ككل

( وهىىو اعلىىى 0618المتوسىىء العىىام للسياسىىات المحاسىىبية بلىىن  أن  (8جىىدول رقىىم  أمةىىرت نتىىائج ال
مسىىتوى تفصىىيالت السياسىىات أن  إلىىى قيىىاس الشىىفافية اامىىر الىىقن يشىىيرمىىن الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد ل

حيث حا  على ثاني أعلىى وسىء حسىابي يالنسىية للشىفافية الماليىة واإلفصىاح  االمحاسبية ككل عالي جد  
عن تفصيالت السياسات المحاسبية ككل في التقىارير  اإلفصاحمستوى أن  إلى عن المعلومات ما يشير
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كىىىل فقىىىرات قسىىىم السياسىىىات أن  ، الجىىىدير يالىىىقكر%18 اإلفصىىىاححيىىىث بلةىىىت نسىىىية  االماليىىىة عىىىالي جىىىد  
الشىىركات أن  أعلىى مىىن الوسىء الفرةىي مىىا يعنىي االمحاسىبية حىا ت علىىى متوسىطات حسىابية عاليىىة جىد  

 عينة الدراسة تفصح عن محتوى الفقرات وبدرجة عالية.
 (9جدول رقم )

هيكلة وتعامالت  –فقرات الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل 
 األطراف ذات العالقة

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة م
 المعياري

 الرتبة

هل تقدم الشركة قائمة بنسب ملكياتها بالشركات التابعة   .7
 ؟لها حتى لو كانت تملك فيها خصة األقلية

2.95 0.29 
1 

 3 0.26 2.00 ؟يكل ملكية الشركات التابعة لهاهل تفصح الشركة عن ه  .0

هل تفصح الشركة عن صفقات ومؤامرات األطراف   .2
 ؟ذات العالقة

2.03 0.26 
2 

هل تفصح الشركة عن الصفقات والمعامالت التي تتم   .2
 ؟بين شركات المجموعة

1.12 0.45 
4 

ال تقوم الشركة بإعادة إنتاج )صياغة( تقرير المدقق بعد   .2
 بالقوائم المالية؟ إبداء رأيه

1.10 0.40 
5 

هل تفصح الشركة عن األجور التي تقاضاها المدقق   .2
 كأتعاب تدقيق القوائم المالية؟

1.08 0.38 
6 

هل تفصح الشركة عن آية أجور يتقاضاها المدقق   .1
 لخدمات أخرى غير متعلقة بالتدقيق؟

1.07 0.36 
7 

 4 0.25 1.62 هيكلة وتعامالت األطراف ذات العالقة

 1 0.09 2.42 الشفافية المالية واإلفصاح عن المعلومات

عىن  اإلفصىاحالمتوسء العام للمحور الثاني المتعلض يالشفافية الماليىة و أن  من الجدول أعال  يتبين
اتجاهىىات الشىىركة والسياسىىات المحاسىىبية وتفصىىيالت : المعلومىىات والىىقن يحتىىون علىىى اربعىىة اقسىىام وهىىي

( وهىو اعلىى مىن الوسىء 0640وهيكلىة وتعىامالت ااطىراف قات العالقىة بلىن  السياسات المحاسبية ككل 
مسىىتوى افصىىاح الشىىركات عىىن أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اليىىالن  

عىىن المعلومىىات عىىالي حيىىث حىىا  علىىى أعلىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لقيىىاس  اإلفصىىاحالشىىفافية الماليىىة و 
علىى المرتيىىة ااخيىرا يالنسىىية  ن نىىال قسىم هيكىىل وتعىامالت انطىراف قات العالقىىةالشىفافية ككىل، فىىي حىي

( وهىو أصىةر مىن الوسىء الفرةىي 0600  بوسء حسىابي بلىن عن المعلومات اإلفصاحللشفافية المالية و 
العالقىىة، حيىىث  الشىىركات عينىىة الدراسىىة ن تفصىىح عىىن هيكلىىة وتعىىامالت انطىىراف قاتأن  إلىىى مىىا يشىىير

( علىىى اوسىىاع حسىىابية مرتفعىىة أعلىىى مىىن الوسىىء الفرةىىي، بينمىىا نالىىت يقيىىة 3، 0، 0ت  حىىا ت الفقىىرا
عىىدم افصىىاح الشىىركات عينىىة الدراسىىة عىىن إلىىى  مىىا يشىىير االفقىىرات علىىى متوسىىطات حسىىابية متدنيىىة جىىد  

 .محتوى هق  الفقرات
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 جنية مجلس اإلدارة ونشاطاته -جة 
 (01جدول رقم )

 بنية مجلس اإلدارة وتكوينه –المعيارية لفقرات بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة م

 المعياري
 الرتبة

 1 0.00 3.00 هل هناك رئيس مجلس إدارة مسجل ومفصح عن اسمه؟  .0

هل تفصح الشركة عن التفاصيل عن رئيس مجلس   .7

 اإلدارة غير االسم واللقب الوظيفي؟
1.13 0.50 

6 

 1 0.00 3.00 هل يوجد قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة؟  .8

هل يوجد تفاصيل عن أعضاء مجلس اإلدارة غير   .4

 األسماء واأللقاب الوظيفية؟
1.63 0.55 

5 

( التي يشغلها )المناصبهل توجد تفاصيل عن الوظائف   .5

 ؟أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون
3.00 0.00 

1 

( السابقة التي )المناصبن الوظائف هل توجد تفاصيل ع  ..

 ؟كان أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون يعملون فيها
1.70 0.65 

3 

 4 0.66 1.65 ؟هل تفصح الشركة عن تأريخ انضمام األعضاء لمجلس اإلدارة  .1

هل يوجد تصنيف ألعضاء مجلس اإلدارة كمدراء   .3

 ؟تنفيذيين أو مدراء خارجيين
2.58 0.56 

2 

 2   0.22 2.21 رة وتكوينهبنية مجلس اإلدا

( وهىىىو 0600المتوسىىء العىىام لبنيىىة مجلىىس اإلدارا وتكوينىىه بلىىن  أن  يتبىىين (06جىىدول رقىىم  مىىن ال
مسىتوى شىفافية أن  إلىى ( اامىر الىقن يشىير0اعلى من الوسىء الفرةىي المعتمىد لقيىاس الشىفافية اليىالن  

وسىىء حسىىابي يالنسىىية لبنيىىة مجلىىس بنيىىة مجلىىس اإلدارا وتكوينىىه متوسىىطة حيىىث حىىا  علىىى ثىىاني أعلىىى 
اتسىىىاق وتركىىى  البيانىىىىات إلىىىىى  ( مىىىا يشىىىير6600اإلدارا ونشىىىاطاته ، فىىىي حىىىىين بلىىىن اننحىىىراف المعيىىىىارن 

( علىىىى وسىىىء 5، 3، 0المسىىىتخرجة مىىىن القىىىوائم الماليىىىة للشىىىركات عينىىىة الدراسىىىة حيىىىث حىىىا ت الفقىىىرات  
ات فىي القىوائم الماليىة للشىركات المدرجىة لةىق  الفقىر  اإلفصاحنسية أن  ( وهو ما يدل على3حسابي بلن  

 .%066في سوق الكويت المالي بنسية 

اوسىىاع حسىىىابية متدنيىىىة أصىىةر مىىىن الوسىىىء  ( حىىىا ت7، 0، 4، 0الفقىىىرات  أن  كمىىا بينىىىت النتىىائج
التقىىارير الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

  تفصح عن محتوى هق  الفقرات.الكويت المالي ن



 8102يناير  – د األولالعد –د األول المجل مجلة جامعة الجزيرة 

 

071 
 

  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

 

 (00جدول رقم )

 دور مجلس اإلدارة –المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته 

 م
 الوسط الحسابي الفقرة

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 1 0.00 3.00 هل تفصح الشركة تفاصيل عن دور مجلس اإلدارة فيها؟  .0

الموكلة  )المسائل(اإلفصاح عن قائمة بالمهام  هل تم  .7

 ؟والمسندة لمجلس اإلدارة
3.00 0.00 

1 

 2 0.13 2.98 ؟هل هناك قائمة بلجان المشكلة التابعة لمجلس اإلدارة  .8

 3 0.26 2.97 ؟هل تمت مراجعة محضر اجتماع مجلس اإلدارة السابق  .4

 1 0.00 3.00 ؟هل توجد لجنة تدقيق داخلي  .5

 7 0.51 1.67 ؟الشركة عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق الداخليهل تفصح   ..

 5 0.50 2.47 ؟()المكافئاتهل توجد لجنة للحوافز   .1

 9 0.60 1.53 ؟()المكافئاتهل تفصح الشركة عن أسماء أعضاء لجنة الحوافز   .3

 4 0.43 2.77 ؟هل توجد لجنة للتعيينات )الوظائف(  .9

 8 0.56 1.62 نة التعيينات هل تفصح الشركة عن أسماء أعضاء لج  .01

 1 0.00 3.00 هل يوجد هناك نظام رقاب داخلي يعمل مع لجنة التدقيق؟  .00

هل توجد هناك لجنة لالستراتيجية ولجنة لالستثمار   .07

 ؟ولجنة لتمويل داخل مجلس اإلدارة
2.00 0.49 

6 

 1 0.11 2.50 دور مجلس اإلدارة

( وهىو اعلىى مىن 0656بلىن   لىدور مجلىس اإلدارا المتوسىء العىامأن  (00جدول رقم  ال يالحظ من
مستوى شفافية دور مجلىس أن  إلى ( اامر القن يشير0الوسء الفرةي المعتمد لقياس الشفافية اليالن  

عالية حيث حا  على أعلى وسء حسىابي يالنسىية لبنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته ، فىي حىين بلىن  اإلدارا
اتساق وترك  البيانات المسىتخرجة مىن القىوائم الماليىة للشىركات إلى  ( ما يشير6600اننحراف المعيارن 

نسىية أن  ( وهىو مىا يعنىي3( على وسء حسابي بلن  00، 5، 0، 0عينة الدراسة حيث حا ت الفقرات  
 .%066لةق  الفقرات في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت المالي بنسية  اإلفصاح

( حازت اوساط حسابية متدنية أصغر من الوسط الحسابي 72, 1, 2الفقرات ) أن كما بينت النتائج

التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت أن  إلى ( مما يشير0لغ )االفرضي المعتمد الب

 المالي ال تفصح عن محتوى هذه الفقرات.

 (01جدول رقم )

 تدريب المديرين في مجلس اإلدارة وحوافز م –جنية مجلس اإلدارة ونشاطاتهالمتوسطات الحساجية واًلنحرافات المليارية لفقرات  

 الوسط الحسابي الفقرة م
االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت تقوم بتوفير برامج   .0

 تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء؟
2.42 0.59 

1 

التي يملكها أعضاء  هل تفصح الشركة عن عدد األسهم  .7

 ؟المجلس فيها
1.27 0.55 

6 

 3 0.53 1.77هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ قرار بشأن مكافئة   .8
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 ؟أعضاء مجلس اإلدارة

هل تفصح الشركة عن تفاصيل رواتب أعضاء المجلس   .4

 ؟المحددة لديها باألرقام
2.00 0.61 

2 

هل تفصح الشركة عن طريقة دفع رواتب أعضاء   .5

 ؟غيرها(أو أسهم أو  قد ا)نالمجلس 
1.38 0.61 

5 

هل تفصح الشركة عن تفاصيل بشأن عملية ربط   ..

 المكافئات باألداء ألعضاء المجلس؟
1.52 0.57 

4 

 4 0.31 1.73 تدريب المديرين في مجلس اإلدارة وحوافزهم

مىن  ( وهو أصةر0673بلن   المتوسء العام لدور مجلس اإلداراأن  (00جدول رقم  ال يالحظ من
مسىىتوى شىىفافية تىىدريب أن  إلىىى ( اامىىر الىىقن يشىىير0الوسىىء الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اليىىالن  

المىىديرين فىىي مجلىىس اإلدارا وحىىواف هم متدنيىىة حيىىث حىىا  علىىى أدنىىى وسىىء حسىىابي يالنسىىية لبنيىىة مجلىىس 
  البيانىىىىات اتسىىىاق وتركىىىإلىىىىى  ( مىىىا يشىىىير6630اإلدارا ونشىىىاطاته ، فىىىي حىىىىين بلىىىن اننحىىىراف المعيىىىىارن 

المسىىتخرجة مىىن القىىوائم الماليىىة للشىىركات عينىىة الدراسىىة حيىىث حىىا ت الفقىىرات كلةىىا علىىى اوسىىاع حسىىابية 
أن  إلىىى ( ممىىا يشىىير0( ياسىىتثنا  الفقىىرا  0متدنيىىة أصىىةر مىىن الوسىىء الحسىىابي الفرةىىي المعتمىىد اليىىالن  

تىىدريب المىىديرين فىىي مجلىىس التقىىارير الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق الكويىىت المىىالي ن تفصىىح عىىن 
 .اإلدارا وحواف هم

  (01جدول رقم )

 حوافز المديرين التنفيذيين وتقييمهم –المتوسطات الحساجية واًلنحرافات المليارية لفقرات جنية مجلس اإلدارة ونشاطاته

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة م

 المعياري

 الرتبة

ير برامج هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت تقوم بتوف  .0

 تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء؟
2.43 0.65 

4 

هل تفصح الشركة عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء   .7

 ؟المجلس فيها
1.43 0.59 

9 

هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ القرار بشأن مكافئة   .8

 أعضاء مجلس اإلدارة؟
2.53 0.60 

3 

أعضاء المجلس  هل تفصح الشركة عن تفاصيل رواتب  .4

 المحددة لديها باألرقام؟
2.55 0.59 

2 

هل تفصح الشركة عن طريقة دفع رواتب أعضاء   .5

 ؟غيرها(أو أسهم أو  )نقد االمجلس 
2.42 0.70 

5 

هل تفصح الشركة عن تفاصيل بشأن عملية ربط   ..

 المكافئات باألداء ألعضاء المجلس؟
1.70 0.65 

8 

تقوم بتوفير برامج هل تفصح الشركة عن ما إذا كانت   .1

 تدريب ألعضاء المجلس أو عن دورات تلقاها األعضاء
2.62 0.52 

1 

هل تفصح الشركة عن عدد األسهم التي يملكها أعضاء   .3

 المجلس فيها
1.78 0.58 

7 

هل ثمة نقاش حول عملية اتخاذ القرار بشأن مكافئة   .9

 أعضاء مجلس اإلدارة؟
1.95 0.72 

6 

 3 0.30 2.15 ن وتقييمهمحوافز المديرين التنفيذيي

 3 0.17 2.21 بنية مجلس اإلدارة ونشاطاته
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  د/ سلطان حسن الحالمي    )دراسة تحليلية( …القوائم المالية للشركات في شفافية القياس مستوى  
 دراسة تحليلية 

المتوسىء العىام للمحىور الثىاني المتعلىض ببنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته أن  من الجدول أعىال  يتبىين
بنية مجلس اإلدارا وتكوينه ودور مجلىس اإلدارا وتىدريب المىديرين : والقن يحتون على اربعة اقسام وهي

( وهىىو اعلىىى مىىن الوسىىء 0600دارا وحىىواف هم وحىىواف  المىىديرين التنفيىىقيين وتقيىىيمةم بلىىن  فىىي مجلىىس اإل
مسىىتوى افصىىاح الشىىركات عىىن بنيىىة مجلىىس أن  إلىىى الفرةىىي المعتمىىد لقيىىاس الشىىفافية اامىىر الىىقن يشىىير

الوسىىىء حسىىىابي يالنسىىىية لقيىىىاس حىىىا  علىىىى المرتيىىىة ااخيىىىرا مىىىن حيىىىث اإلدارا ونشىىىاطاته متوسىىىء حيىىىث 
ية ككل، في حين نال قسم بنية المديرين التنفيقيين على المرتية الثانية يالنسية لبنية مجلس اإلدارا الشفاف

الشىركات عينىىة أن  إلىى ( وهىىو أعلىى مىن الوسىء الفرةىي مىىا يشىير0600  بوسىء حسىابي بلىن ونشىاطاته
( علىىى 7،  4، 3، 0الدراسىىة تفصىىح عىىن حىىواف  المىىديرين التنفيىىقيين وتقيىىيمةم، حيىىث حىىا ت الفقىىرات  

اوسىىاع حسىىابية مرتفعىىة أعلىىى مىىن الوسىىء الفرةىىي، بينمىىا نالىىت يقيىىة الفقىىرات علىىى متوسىىطات حسىىابية 
 .عدم افصاح الشركات عينة الدراسة عن محتوى هق  الفقراتإلى  ما يشير امتدنية جد  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى القطاعات (01جدول رقم )

 

 

 القطاع

يكل الملكية وحقوق ه

 المساهمين

الشفافية المالية 

واإلفصاح عن 

 المعلومات

بنية مجلس اإلدارة 

 ونشاطاته

 المتوسط العام

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.22 2.38 0.32 2.22 0.15 2.50 0.18 2.43 البنوك

 0.15 2.35 0.22 2.25 0.13 2.43 0.11 2.36 االستثمار

 0.04 2.30 0.05 2.09 0.03 2.38 0.06 2.41 النفط والغاز

 0.06 2.33 0.05 2.15 0.05 2.37 0.07 2.47 التأمين

 0.06 2.33 0.05 2.20 0.05 2.43 0.10 2.37 العقار

 0.05 2.36 0.05 2.25 0.06 2.41 0.05 2.40 الصناعة

 0.07 2.32 0.06 2.23 0.05 2.40 0.09 2.32 الخدمات االخرى

 0.11 2.73 0.13 2.56 0.09 2.82 0.11 2.79 المتوسط العام

( أن مسىىتوى شىىفافية القىىوائم الماليىىة فىىي الشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق 04جىىدول رقىىم  يالحىىظ مىىن ال
عىن المعلومىات حىا  علىى  اإلفصاحالشفافية المالية و  إن محور إق ؛(%10الكويت لألوراق المالية بلن  
ائم الماليىىة للشىىركات المدرجىىة فىىي و مسىىتوى افصىىاح وشىىفافية القىىأن  ( أن0680أعلىىى متوسىىء عىىام بلىىن  

(، في حين حا  محور هيكل الملكية وحقوق المسىاهمين علىى %14سوق الكويت المالي لةقا المحور  
(، وجا  محور %13( ويمستوى افصاح وشفافية بلةت نسبته  0671بلن  المرتية الثانية بوسء حسابي 

( ويمسىتوى افصىاح وشىفافية 0650بنية مجلس اإلدارا ونشاطاته في المرتية ااخيىرا بوسىء حسىابي بلىن  
 (.%85بلةت نسبته  

قطىىىىا  البنىىىىوك احتىىىىل المرتيىىىىة ااولىىىىى مىىىىن حيىىىىث الشىىىىفافية أن  الجىىىىدير يالىىىىقكر يالنسىىىىية للقطاعىىىىات
 اإلفصىىاححىىا  علىىى المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث و  (،%71( وبنسىىية  0638يمتوسىىء حسىىابي   صىىاحاإلفو 

علىىى المرتيىىة الثانيىىة مىىن و  (،%83( ويمعىىدل  0656عىىن الشىىفافية الماليىىة والمعلومىىات بوسىىء حسىىابي  
في حين  (،%80( وبنسية  0643عن هيكل الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي   اإلفصاححيث 
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( 0600عىىن بنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته بوسىىء حسىىابي بلىىن   اإلفصىىاحيىىة الثالثىىة مىىن حيىىث حىىا  المرت
 (.%74وبنسية  

 اإلفصىاح( من حيىث %71( وبنسية  0630وجا  قطا  الصناعة يالمرتية الثانية بوسء حسابي  
يمتوسىء عىن بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته  اإلفصاحوجا  في المرتية ااولى من حيث  ككل،والشفافية 
عىىىىن الشىىىىفافية الماليىىىىىة  اإلفصىىىىاحوفىىىىي المرتيىىىىة الثالثىىىىة مىىىىىن حيىىىىث  (،%75( وبنسىىىىية  0605حسىىىىابي  

عىىىن  اإلفصىىىاحوفىىىي المرتيىىىة الرايعىىىة مىىىن حيىىىث  (،%86( ويمعىىىدل  0640والمعلومىىىات بوسىىىء حسىىىابي  
 (.%86( وبنسية  0646هيكل الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  

( مىن حيىث %78( وبنسىية  0635يالمرتيىة الثالثىة بوسىء حسىابي   في حين جا  قطا  انستثمار
وجىىا  فىىي المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث بنيىىة مجلىىس اإلدارا ونشىىاطاته يمتوسىىىء  ككىىل،والشىىفافية  اإلفصىىاح
عىىىىن الشىىىىفافية الماليىىىىة  اإلفصىىىىاحوفىىىىي المرتيىىىىة الثانيىىىىة مىىىىن حيىىىىث  (،%75( وبنسىىىىية  0605حسىىىىابي  

عن هيكل  اإلفصاحوفي المرتية الثانية من حيث  (،%80معدل  ( وي0643والمعلومات بوسء حسابي  
 (.%80( وبنسية  0643الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  

( مىىىىن حيىىىىث %77( وبنسىىىىية  0633الرايعىىىىة بوسىىىىء حسىىىىابي   فىىىىي المرتيىىىىة التىىىىأمين وجىىىىا  قطىىىىا 
وق المساهمين يمتوسء وحا  على المرتية ااولى من حيث هيكل الملكية وحق ككل،والشفافية  اإلفصاح
وفي المرتية الخامسة مىن حيىث بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته بوسىء  (،%80( وبنسية  0647حسابي  
والشفافية المالية عن  اإلفصاحمن حيث  اوفي المرتية الخامسة اية   (،%70( ويمعدل  0605حسابي  

 (.%71( وبنسية  0637المعلومات بوسء حسابي  

( مىن حيىث %77( وبنسىية  0633بوسىء حسىابي   ااية   الرايعة لى المرتيةع التأمين وحا  قطا 
والشفافية المالية عىن المعلومىات  اإلفصاحوحا  على المرتية الثانية من حيث  ككل،والشفافية  اإلفصاح

وفي المرتية الرايعة مىن حيىث بنيىة مجلىس اإلدارا ونشىاطاته  (،%80( وبنسية  0643يمتوسء حسابي  
وفىىىىي المرتيىىىىة السادسىىىىة مىىىىن حيىىىىث هيكىىىىل الملكيىىىىة وحقىىىىوق  (،%73( ويمعىىىىدل  0606 بوسىىىىء حسىىىىابي 

 (.%71( وبنسية  0637المساهمين بوسء حسابي  

( وبنسىىىية 0630بوسىىىء حسىىىابي   الخىىىدمات انخىىىرى المرتيىىىة الخامسىىىة وقبىىىل انخيىىىرا ونىىىال قطىىىا 
بنيىىة مجلىىس اإلدارا وحىىا  علىىى المرتيىىة الثانيىىة مىىن حيىىث  ككىىل،والشىىفافية  اإلفصىىاح( مىىن حيىىث 77% 

والشىفافية  اإلفصىاحوفي المرتية الرايعة مىن حيىث  (،%74( وبنسية  0603ونشاطاته يمتوسء حسابي  
وفىي المرتيىة انخيىرا مىن حيىث هيكىل  (،%86( ويمعىدل  0646المالية عن المعلومىات بوسىء حسىابي  

 (.%77( وبنسية  0630الملكية وحقوق المساهمين بوسء حسابي  
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 اإلفصىىىاح( مىىىن حيىىىث %70( وبنسىىىية  0636قطىىىا  الىىىنفء والةىىىا  بوسىىىء حسىىىابي   ا وأخيىىىر ا جىىى
وحا  علىى المرتيىة الثالثىة مىن حيىث هيكىل الملكيىة وحقىوق المسىاهمين يمتوسىء حسىابي  ككل،والشفافية 

والشىىفافية الماليىىة عىىن المعلومىىات  اإلفصىىاحوفىىي المرتيىىة الخامسىىة مىىن حيىىث  (،%86( وبنسىىية  0640 
وفي المرتية انخيرا مىن بنيىة مجلىس اندارا ونشىاطاته بوسىء  (،%71( ويمعدل  0638بوسء حسابي  

 (.%76( وبنسية  0661حسابي  

 للفرضيات: T( نتائج اختبار 01جدول رقم )

 

 الفرضية
T المحسوبة 

مستوى الداللة 

[SIG] 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 النتيجة

الفرضية األولى: هيكل 

 ق المساهمينالملكية وحقو
26.845 16111 

رفض الفرضية  1.111 2.38

 العدمية

الفرضية الثانية: الشفافية 

 اإلفصاحالمالية و
34.548 16111 

رفض الفرضية  1.095 2.42

 العدمية

الفرضية الثالثة: بنية 

 مجلس االدارة ونشاطاته
10.002 16111 

رفض الفرضية  1.165 2.21

 العدمية

ا:   ياتالنتائج والتوصخامسا
 : النتائجأوال  

 ,،%73 بلن والشفافية في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت اإلفصاحان مستوى  -0
 وكانت أبر  الفقرات شفافية:

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -0
حيىىىث جىىىا  مسىىىتوى  %71اهمين حيىىىث بلىىىن مسىىىتوى الشىىىفافية يتعلىىىض بةيكىىىل الملكيىىىة وحقىىىوق المسىىى

، وجىىىىا ت  %81الشىىىىفافية إلجىىىىرا ات التصىىىىويت واجتماعىىىىات المسىىىىاهمين يالمرتيىىىىة ااولىىىىى وبنسىىىىية 
، في حين ن تتمت  القوائم المالية للشركات عينة الدراسة %88شفافية الملكية يالمرتية الثانية بنسية 
والنسىىىية المقبولىىىة  %58الملكيىىىة حيىىىث بلةىىىت نسىىىية الشىىىفافية  يالشىىىفافية فيمىىىا يتعلىىىض بتركيىىى  هيكىىىل

 .(07%للشفافية  

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -3
حيىىىث جىىىا   %80عىىىن المعلومىىىات حيىىىث بلىىىن مسىىىتوى الشىىىفافية  اإلفصىىىاحيتعلىىىض يالشىىىفافية الماليىىىة و 

، وجىىا ت شىىفافية تفصىىيالت  %11للسياسىىات المحاسىىبية يالمرتيىىة ااولىىى وبنسىىية  مسىىتوى الشىىفافية
، وحىىا ت شىىفافية اتجاهىىات الشىىركة المرتيىىة %18السياسىىات المحاسىىبية ككىىل يالمرتيىىة الثانيىىة بنسىىية 

 فىي حىين ن تتمتى  القىوائم الماليىىة للشىركات عينىة الدراسىة يالشىفافية فيمىا يتعلىض بةيكلىىة %77وبنسىية الثالثىة 
 (.%07والنسية المقبولة للشفافية   %54وتعامالت ااطراف قات العالقة حيث بلةت نسية الشفافية 

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمسىتوى شىفافية عىالي فيمىا  -4
شىفافية لىدور جىا  مسىتوى الو  %74يتعلض ببنية مجلس اإلدارا ونشاطاته حيىث بلىن مسىتوى الشىفافية 
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، وجىا ت شىفافية بنيىة مجلىس اإلدارا وتكوينىه يالمرتيىة  %83مجلس اإلدارا يالمرتية ااولى وبنسية 
بنسىىىية و  ، وحىىىا ت شىىىفافية حىىىواف  المىىىديرين التنفيىىىقيين وتقيىىىيمةم المرتيىىىة الثالثىىىة%74الثانيىىىة بنسىىىية 

ية فيما يتعلض بتدريب المديرين في حين ن تتمت  القوائم المالية للشركات عينة الدراسة يالشفاف 70%
 (.%07والنسية المقبولة للشفافية   %57في مجلس اإلدارا وحواف هم حيث بلةت نسية الشفافية 

تتمت  القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية يمستوى شفافية عالي حيث  -5
وجىىا  فىىي  ،%14لمرتيىىة انولىىى وبنسىىية عىىن المعلومىىات يا اإلفصىىاحجىىا  محىىور الشىىفافية الماليىىة و 

وجا  في المرتية ااخيرا شفافية بنية مجلس  المساهمين،المرتية الثانية شفافية هيكل الملكية وحقوق 
 .%85اإلدارا ونشاطاته وبنسية 

 اإلفصىىاحقطىىا  البنىىوك احتىىل المرتيىىة ااولىىى مىىن حيىىث الشىىفافية و أن  أمةىىرت النتىىائج انحصىىائية -0
وجىىا  قطىىا  انسىىتثمار  (،%7860ا  قطىىا  الصىىناعة يالمرتيىىة الثانيىىة بنسىىية  وجىى (،%71بنسىىية  

ونىال  (،%7767الرايعىة بنسىية   وجىا  قطىا  التىأمين فىي المرتيىة (،%7863يالمرتية الثالثىة بنسىية  
ىىىى وحىىىىا  قطىىىىا  الخىىىىدمات انخىىىىرى المرتيىىىىة  (،%7767بنسىىىىية   اقطىىىىا  التىىىىأمين المرتيىىىىة الرايعىىىىة اية 

 (.%7067قطا  النفء والةا  بنسية   جا  اأخير  و  (،%7763الخامسة بنسية  
 :: التوصياتاثاني  

ةىىرورا تع يىى  وتطىىوير إجىىرا ات الشىىفافية مىىن خىىالل تطبيىىض الم يىىد مىىن إجىىرا ات حوكمىىة الشىىركات  -0
الماليىة وتعمىل علىى  ااوراقوالتي تتعلض بيع  قواعد اإلدارا السىليمة للشىركات المتعاملىة فىي سىوق 

 .وعر  المعلومات في الشركات اإلفصاحة رف  كفا ا طريق

العمل على تنميم وتطوير عمليات اإلفصاح المل مة عن المعلومات ااساسية على ةو  المعايير  -0
يحيىىىىث يشىىىىمل اإلفصىىىىاح علىىىىى كافىىىىة المعلومىىىىات ااساسىىىىية الال مىىىىة لحمايىىىىة المسىىىىتثمرين  الدوليىىىىة،

عىىىن بنيىىىة وهيكىىىل مجلىىىس اإلدارا  وقلىىىك مثىىىل اإلفصىىىاح المىىىالي،والمحافمىىىة علىىىى الثقىىىة فىىىي السىىىوق 
عىىن هيكىىل الملكيىىة وحقىىوق المسىىاهمين وغيرهىىا مىىن المعلومىىات الةىىرورية فىىي  اإلفصىىاحو  ونشىىاطاته،
 هقا الشأن.

الشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق إلىىى  لتشىىمل كافىىة الشىىركات ياإلةىىافة اإلفصىىاحتعمىىيم قواعىىد الشىىفافية و  -3
 ركات للدخول في البورصة.والعمل على خلض بيئة نستقطاب الش المالية،ااوراق 

علىىى سىىوق  اإلفصىىاحلقيىىاس الشىىفافية الماليىىة و  Standard & Poorsتعمىىيم اسىىتخدام منةجيىىة  -4
 المنةجية.الكويت لألوراق المالية أسوا يااسواق التي طيقت هق  
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 واق المال الكويتي.(، دليل السوق. هيئة أس7115ابريل المالية )سوق الكويت لألوراق  .0
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 (.7101) ( لسنة1قانون هيئة أسواق المال الكويتي رقم ) .5
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 ية"، وزارة التعليم العالي، أكاديمية الشروق، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مصر.المصر

المعودل  اإلفصواح"مودى التوزام الشوركات المدرجوة فوي بورصوة فلسوطين بنظوام (،7105سليم ممدوح ) البوجي، .3

 فلسطين. عزة، االسالمية، الجامعة منشورة،رسالة ماجستير غير  "،دراسة تطبيقية: االلكتروني( اإلفصاح)

"التنظيم القانوني لسوق األوراق المالية في القوانون المصوري والكوويتي"، مجلوس النشور  (،7101حلمي، خالد ) .9

 العلمي، جامعة الكويت، الكويت.

االختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات  اإلفصاح" دور  (،7104وحمادة، رشا، ) حسين، دحدوح، .01
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 .7104 ( ،7) العدد-81المجلد 

"العالقة بين العوامل المؤثرة في جودة التدقيق ومصداقية اإلبالغ المالي في الشوركات  (،7111فتحي ) عبد هللا، .00

 األردن. عمان، األردنية،الجامعة  منشورة،غير  العامة األردنية" رسالة ماجستير

(" حوكمووة البنوووك فووي األردن بووين الوون  القووانوني والتطبيووق"، رسووالة ماجسووتير غيوور 7119عضوويبات، فوورح ) .07

 منشورة الجامعة األردنية، عمان، األردن.

منظمووات  " إطووار مقتوورح لوودور الشووفافية فووي الحوود موون ممارسووات إدارة األربوواح فووي (،7100سووامي ) غنيمووي، .08

األول ـوـ  العودد بنهوا،كليوة التجوارة ـوـ جامعوة  التجاريوة،األعمال ــ دراسة اختباريوه " مجلوة الدراسوات والبحوو  

  المجلد الثاني ــ يناير

المحاسووبي فووي دعووم نظووام الرقابووة والمسوواءلة فووي الشووركات  اإلفصوواح("دور .710) عطووا، عبوود الموونعم العلووول، .04

الجامعووة  منشووورة،رسووالة ماجسووتير غيوور  "،دراسووة تحليليووة تطبيقيووة: طينفلسوو-المسوواهمة العامووة قطوواع غووزة

 فلسطين.-غزة االسالمية،

الماليووة الكووويتي واألردنووي: دراسووة  األوراقوفووق هيئووة سوووق  اإلفصوواح" (،7107) عبوود العزيووزنووايف  العنووزي، .05

 األردن. عمان، االوسط،جامعة الشرق  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،مقارنة"

(. "األزمة المالية بين مبودأ الشوفافية واإلفصواح". وقوائع الموؤتمر العلموي الثالو  حوول 7119الم محمد )عواد، س ..0

 نيسان. 73 األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد الدول. جامعة اإلسراء، عمان، األردن

 والتنمية بشأن حوكمة الشركات.( مبادئ منظمة التعاون االقتصادي 7114منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) .01
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